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Resumo 

Após ter adquirido licença para utilização do SAP-CCS (Customer Care & Service System), em abril 
de 2006, a Cemig Distribuição iniciou os trabalhos para a implantação do sistema, utilizando softwares 
da SAP de gestão dos módulos de Equipamentos de Medição, Leitura, Faturamento, Arrecadação, 
Proteção da Receita e Atendimento.  
 
Este trabalho consiste em apresentar os desenvolvimentos, funcionalidades e resultados do módulo de 
Gestão de Perdas Não-Técnicas desenvolvido, principalmente sobre o Novo Programa de Cálculo e 
Cobrança de Irregularidades por violação de lacres, deficiências ou manipulação fraudulenta dos 
equipamentos de medição ou ainda por desvios de energia.  
 
No decorrer do trabalho serão apresentadas também, as várias dificuldades enfrentadas e soluções 
obtidas, muitas delas inovadoras, principalmente considerando que o Sistema SAP-CCS, vendido a 
aproximadamente 1.000 utilities no mundo, não apresenta nenhum desenvolvimento de combate às 
perdas, ou seja, o trabalho aqui demonstrado partiu de um marco zero. 
 
Tudo isso, buscando-se promover aos usuários praticidade, alta performance durante as atividades 
rotineiras e consistências para minimizar erros e oferecendo aos gestores do processo, uma visão clara, 
rápida, imediata e ainda geral ou detalhada, dos resultados obtidos com a atuação no combate às 
perdas. 
 
 



 2/10

1. Introdução 

O atual Sistema de Consumidores (Sico) utilizado pela CEMIG foi desenvolvido no final da década de 
70. Já o atual Programa de Cálculo de Consumo Irregular foi criado no início desta década, concebido 
por empregados próprios do Processo de Perdas, numa interface com o Sico, buscando atender a 
crescente demanda de cálculos de consumo irregular, verificada principalmente após o racionamento 
de energia de 2001. Tal programa utiliza-se de planilhas eletrônicas para a inserção de dados e 
operacionalização da cobrança, com macros executadas para o cálculo e posterior alimentação de 
planilhas em Access e Excel. 
 
Atualmente, uma dificuldade para a cobrança é o tratamento dos dados da irregularidade, que ficam 
dispersos em vários aplicativos, alguns pouco amigáveis ou com baixa intercomunicação. Por isso, 
para se fazer uma cobrança adequada, é necessário pesquisar em diferentes telas o histórico de 
consumo, os dados de leitura, as informações do consumidor e da instalação, o resultado da inspeção e 
de outros serviços, entre outros. Em geral, as informações estão em cinco programas diferentes.  
 
Além disso, como a cobrança de um consumo irregular envolve etapas de aceitação pelo consumidor 
do valor cobrado, podendo este apresentar recurso administrativo para contestar a cobrança em 
diversas instâncias, tais como à própria Distribuidora, Ouvidoria desta, à ANEEL ou ainda ingressar 
no Procon ou Justiça, é preciso copiar todas as informações dos diferentes programas para anexar ao 
processo para entendê-lo no futuro e evitar decisões administrativas ou judiciais desfavoráveis. 
 
Percebe-se até aqui, que o processo de cobrança de irregularidades vai muito além de um simples 
refaturamento de consumo. São necessárias informações arquivadas adequadamente, o estudo do 
histórico de consumo, o conhecimento da legislação, a preparação para interagir com o consumidor na 
instância que ele desejar e um programa capaz de prover toda a agilidade, informação, confiança, 
lógica e gestão que um processo tão complexo como este merece. 
 
Foi pensando em tudo isso e aproveitando a oportunidade ímpar da reformulação e substituição de 
todo o Sistema Comercial da Cemig, que se iniciou o desenvolvimento de um novo Programa de 
Cálculo, e mais do que isso, de um novo sistema de Gestão de Perdas Não-Técnicas para a Empresa. 
 
Considerando o retorno altamente positivo dos usuários do novo Programa desenvolvido, que terá suas 
funcionalidades apresentadas a seguir, tem-se que foram mitigados os problemas descritos e 
alcançados todos os objetivos propostos. 
 

2. O Projeto  

Em abril de 2006, iniciou-se o trabalho de implantação do Sistema de Gestão de Clientes (SGC) 
vinculando-o ao módulo SAP de Gestão Empresarial e aos demais sistemas já existentes da Cemig, 
para substituir o Sistema Comercial utilizado pela Empresa. Ressalta-se que o SGC é composto  pelos 
seguintes sistemas da SAP: 

• CCS (Customer Care & Service System), que é o Sistema Comercial propriamente dito; 
• CRM (Customer Relationship Management), Sistema de Atendimento e Relacionamento com 

Clientes e; 
• BW (Business Information Warehouse), que é o Sistema de Relatórios Gerenciais. 

 
A estrutura organizacional do Projeto foi composta por diretores, gerentes e especialistas em várias 
Frentes Funcionais, tais como Medição, Leitura, Faturamento, Arrecadação, Atendimento, Serviço de 
Campo e Prevenção de Perdas (PER). Esta última ficou sob a tutela da Gerência de Faturamento e foi 
composta, mesmo que parcialmente, pelos seguintes colaboradores da Cemig: 

• Eduardo Anderson Ramos, especialista em Proteção da Receita; 
• Antônio Carlos Fassini, especialista em Sistemas de Informática; 
• Bruno Pereira da Silva Aguiar, especialista em Sistemas de Informática; 
• Marco Antônio Luz do Val, especialista em Sistemas de Informática; 
• Marlus da Luz Silva, especialista em Sistemas de Informática; 
• Luiz Renato Fraga Rios, especialista em Proteção da Receita. 
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Cabe ressaltar que a frente de Perdas foi a menor do Projeto e teve que permanecer 
subdimensionada durante todo o período, para não afetar os trabalhos desenvolvidos 
rotineiramente fora do Projeto pelas áreas de Proteção da Receita, que normalmente também estão 
carentes de pessoal, face ao crescente número de irregularidades detectadas. 

2.1. Fases do Projeto 

Embora não seja o objetivo deste trabalho, para entender a magnitude de um projeto desse porte, 
destacam-se abaixo algumas informações sobre a sua condução até o produto final que já começou a 
atender, entre outras, as Equipes de Gestão de Perdas, encarregadas de efetuar os cálculos e cobranças 
de irregularidades. 
 
Foram estabelecidas fases do Projeto para certificar que a implantação dos desenvolvimentos 
ocorresse dentro de uma normalidade aceitável, evitando problemas com os clientes internos e 
externos da Empresa. Uma nova fase iniciava-se somente após todas as Frentes finalizarem a etapa 
anterior.  
 
Também, durante o desenvolvimento, ficou definido que a implantação consistiria de duas etapas, 
sendo que a primeira já foi executada em Janeiro de 2008 para todas as instalações atendidas em Alta e 
Média Tensão e para cerca de 85 mil unidades consumidoras de Baixa Tensão da cidade de 
Divinópolis. O restante das aproximadamente 6,5 milhões de unidades consumidoras será implantado 
possivelmente em Maio de 2008. 
 

3. Desenvolvimentos realizados pela equipe de Prevenção de Perdas no Projeto  

Mesmo o trabalho em questão tendo o foco na Seleção de Instalações para Inspeção, destacam-se 
abaixo todos os desenvolvimentos da equipe de Gestão de Perdas, separando-os em três blocos que 
retratam seus objetivos distintos. 

3.1. Identificar as melhores unidades consumidoras para inspecionar 

Aplicando de forma simples, lógica e racional, o conhecimento dos técnicos de combate às perdas da 
Empresa, também utilizando o estudo do padrão comportamental através de mineração de dados para 
aferir e otimizar a escolha pelas unidades consumidoras com maior probabilidade de terem 
irregularidade e destas, as com maior potencial de recuperação e incremento de faturamento. 

3.2. Cálculo e cobrança do consumo irregular 

Desenvolvimento de programas otimizados de cálculo de consumo irregular de instalações de Baixa e 
Média Tensão com a geração automática de correspondências. Estes programas buscam agregar valor 
ao processo, com transações ágeis e simples, e manter em suas tabelas as informações da 
irregularidade, do cálculo e da cobrança, facilitando avaliar os resultados obtidos nas inspeções. 

3.3. Relatórios para a gestão do processo 

Desenvolvimento de vários relatórios para monitorar a atuação dos empregados envolvidos, nos 
setores de atendimento em campo, comercial e administrativo. Dessa forma, foram criados relatórios 
para o cálculo dos custos, do incremento de consumo após o término da irregularidade, de análise da 
efetividade de inspeções, do tempo médio das cobranças e das irregularidades, do faturamento e 
arrecadação das cobranças de consumo irregular, das cobranças em processo judicial, entre outros. 
Assim, tornou-se bem mais simples mensurar os resultados dos diversos pontos-chave do processo de 
combate às Perdas. 
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4. Desenvolvimentos do Novo Programa de Cálculo e Cobrança de Consumo Irregular 

Quando se iniciaram os trabalhos, a Equipe tinha conhecimento das dificuldades que enfrentaria por 
não existir um módulo desenvolvido para o Processo de Combate às Perdas dentro do Sistema SAP 
CCS. Também, nas visitas a outras Distribuidoras que já haviam implantado o ou que estavam em fase 
de implantação do CCS, os desenvolvimentos se mostraram bastante complexos. Assim, constatou-se 
que havia pela frente uma tarefa árdua, de conhecer o máximo de funcionalidades e transações (rotinas 
dentro do SAP) que o CCS possui, para conseguir desenvolver algo novo e eficiente com os recursos e 
tempo disponíveis.  
 
Para que tivesse êxito na proposta a ser apresentada aos futuros usuários, nas fases de planejamento e 
desenho conceitual, a Frente PER iniciou as pesquisas no Sistema SAP e os contatos com consultores 
internos, externos e colaboradores de outras Distribuidoras, para identificar seus pontos positivos, e 
principalmente os negativos. Os principais problemas relatados foram: 

• A dificuldade em acompanhar as outras Frentes do projeto, por não existir módulo de Perdas; 
• A impossibilidade de faturar unidades consumidoras desligadas e sem contrato ativo; 
• A não existência de transação para efetuar o Cálculo de Irregularidades; 
• A não existência de transação para calcular os Custos Administrativos previstos na Resolução 

Aneel 456/2000; 
• A não existência de transação para analisar o histórico de consumo da unidade consumidora; 
• O processamento unitário do faturamento regular, ou seja, a execução de um ciclo por vez, 

enquanto, geralmente, uma irregularidade exige o faturamento de vários meses ao mesmo 
tempo; 

• A difícil configuração de textos para correspondências, que dependem principalmente do tipo 
de irregularidade, da base de acerto, dos recursos que são apresentados, havendo, portanto, 
muitas variáveis. 

 
Como os pontos negativos eram relatados em momentos diferentes, os colaboradores de PER optaram 
por desenvolver um protótipo no programa Excel para visualizar e controlar as necessidades. No início 
da fase de realização, já no ambiente do SAP, outro protótipo foi desenvolvido. Este tinha como 
objetivo certificar sobre a possibilidade de execução das tarefas no CCS antes mesmo de iniciar o 
desenvolvimento final. Dessa forma, somente eram repassadas para a fábrica de softwares as funções 
exeqüíveis e em que havia a certeza de sua necessidade e funcionalidade. 
 
Teve-se também o cuidado inicial de atender às regras das legislações vigentes, sejam cíveis, 
tributárias ou do setor elétrico e de identificar as reais e pertinentes necessidades dos colaboradores e 
gestores.   
 
Como exemplo dessas necessidades, tem-se que: 

• fossem registradas e mantidas as informações das irregularidades e deficiências, tais como a 
documentação, o tratamento de recursos administrativos, os processos judiciais; 

• houvesse a possibilidade de se efetuar todos os tipos de cálculo de irregularidades; 
• o cálculo de consumo irregular para instalações de MT fosse simplificado e que todas as 

grandezas afetadas por uma irregularidade ou deficiência pudessem ser refaturadas; 
• o processo de cálculo fosse ágil e objetivo, evitando-se o uso de vários programas ou mesmo 

que a análise ocorresse em um número excessivo de telas do CCS; 
• os cálculos oriundos de recursos apresentados às diversas instâncias (Ouvidoria, Aneel, 

Justiça) fossem gerenciados pelo Programa e tivessem suas tarefas simplificadas, para evitar a 
necessidade de entrar com todos os dados da cobrança novamente. 

 
Detectadas as dificuldades e necessidades, podia-se idealizar o desenvolvimento do Programa. Para 
isso, necessitou-se de muito estudo dos módulos Faturamento e Arrecadação, para identificar funções 
que poderiam ser úteis aos desenvolvimentos. É importante destacar que o CCS possui um conjunto de 
funções com as melhores práticas de empresas de todo o mundo, o que equivale a dizer que nele existe 
mais de uma maneira de executar uma tarefa. Conhecer detalhadamente algumas funções foi um 
diferencial da Equipe. Com o tempo, conseguiu-se tudo aquilo considerado impossível por consultores 
e usuários da Cemig e de outras Distribuidoras. Conhecendo outras funcionalidades, melhoraram-se 
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várias rotinas e procedimentos, transformando os desenvolvimentos de Perdas em algo muito além 
daqueles idealizados no início do Projeto. 
 
Com a energia e experiência das pessoas envolvidas, a necessidade de resolver as questões dentro dos 
prazos estabelecidos e o esforço redobrado, já que havia a sensação de dispor de menos “mão-de-obra” 
do que o necessário, a Frente PER conseguiu finalizar seus desenvolvimentos nos prazos estabelecidos 
e com um produto de muito valor, referendado pelos novos usuários e diferenciado com relação ao que 
a Cemig e outras Distribuidoras têm.  

5. Detalhes dos Novos Programas de Cálculo 

Foram desenvolvidas duas transações, ou seja, dois programas, um específico para o cálculo de Baixa 
Tensão e outro para o cálculo de Média Tensão. Os tipos de irregularidades que podem ser cobrados 
pelos dois programas, contemplando o previsto na Resolução Aneel 456/2000 são: 

• Violação de Lacre com alteração das características da entrada de energia (Artigo 36); 
• Deficiências na Medição (Artigo 71); 
• Deficiências na Medição causadas por aumento de carga à revelia da Distribuidora (Artigo 71 

§ 1º e 2º); 
• Consumo irregular, por manipulação ou por desvio (Artigo 72 e 73); 
• Auto-religação à revelia após-irregularidade (Artigo 74); 
• Danos em equipamentos de medição (Artigo 104). 

 
Dessa forma, situações bastante peculiares como a cobrança de uma deficiência no medidor causada 
por uma troca de disjuntor de maior capacidade, feita pelo próprio cliente, ou de uma instalação que 
somente atingiu o benefício de “Baixa Renda” porque houve um desvio alimentando uma carga 
específica foram devidamente consideradas pelo Programa. 
 
Além disso, para minimizar a possibilidade de falhas, o Programa tem algumas consistências. Como 
exemplo, não é possível cobrar uma irregularidade e um defeito num mesmo período, ou seja, não é 
possível fazer uma cobrança concomitante do Artigo 71 e do Artigo 72 para os mesmos meses.  
 
Também não é possível o usuário considerar o período da cobrança maior que o período da 
irregularidade. 
 
Outro ponto muito importante é o desenho das telas do Sistema, que só apresentam os dados 
necessários para determinado tipo de cobrança. Dessa forma, se um tipo de cobrança não exige a 
simulação da carga instalada, esta tela nem fica disponível ao usuário, havendo assim uma agilização 
ainda maior do cálculo. 
 
O desenho do Programa de Cálculo segue abaixo, sendo que o acesso a ele é feito através de uma Nota 
de Inspeção.  
 

5.1. Identificação do Tipo de Irregularidade: A partir da análise da Nota de Inspeção, e, 
principalmente, dos documentos de caracterização e dos códigos de retorno do campo, o 
agente seleciona quais os tipos de irregularidades devem ser levadas em conta para o cálculo. 

 
5.2. Dados adicionais: Registro das informações que compõem o processo administrativo ou 

mesmo judicial, tais como o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), a Avaliação 
Técnica, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, Número do Processo Judicial, que irão 
constar das correspondências de cobrança.  

 
5.3. Identificação do Período da Irregularidade e do consumidor responsável por este período: 

Através do histórico disponibilizado no Programa, com a titularidade da instalação, é 
identificado o cliente e, com cliques simples, o período da cobrança e a duração da 
irregularidade, havendo acesso fácil às Notas de Serviços anteriores. 

 
5.4. Identificação da referência para o Acerto de Faturamento: Inserção descomplicada do 

percentual de erro do equipamento de medição, do consumo histórico ou do valor de 
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consumo da carga instalada, através de uma tabela com uma vasta lista de equipamentos e 
perfil (editável) de utilização. No caso do acerto pelo histórico de consumo ou carga 
instalada, a consideração de períodos sazonais ou atípicos, prevista na Resolução 456, é 
bastante simplificada, tornando o cálculo ágil também para essas situações.  

 
5.5. Simulação do cálculo do consumo: Nesta função, existe a possibilidade de se adequar a data 

da tarifa, o ramo de atividade (quando de irregularidade no consumo e no enquadramento 
tarifário, buscando tarifas e/ou alíquotas de impostos menores) e o percentual e a duração da 
cobrança do custo administrativo. Com essas informações e os parâmetros de tipo e período 
da cobrança e consumo de referência a ser considerado, o Programa simula e disponibiliza os 
valores a serem cobrados do cliente, mês a mês, em todos os casos. Ressalta-se que os valores 
originais, de referência e devidos apresentados podem ter o seu leiaute alterado de acordo 
com a preferência do usuário, podem ser apresentados em gráficos e também podem ser 
exportados para o Excel. 

 
5.6. Inserção de demais valores devidos: Em caso de cobrança de danos ao equipamento de 

medição, quando é necessária a reforma deste por irregularidade, o agente insere o valor 
desse custo, padronizado e normalmente informado na Avaliação Técnica do equipamento. 

 
5.7. Cobrança finalizada: É indicado o valor final do cálculo. Em caso de falhas, pode-se alterar o 

tipo de tarifa, o valor da tarifa, o custo administrativo. Para cada nova simulação é guardada a 
data do procedimento, garantindo rastreabilidade ao processo.  O Programa possibilita, num 
primeiro momento, emitir uma carta de cobrança com memória de cálculo até a negociação 
final do débito, com posterior emissão de uma Nota Fiscal. Isto porque o cliente tem que ter 
resguardado o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.   

 
 
5.8. Emissão de correspondências: Nesta função, sem a necessidade de edição pelo agente e 

utilizando ferramentas automáticas e específicas, são formatados impressos, cartas e até o 
resumo da irregularidade, para ser encaminhada à Autoridade Policial ou Justiça, quando 
necessário. As informações que foram agregadas ao texto são recuperadas das tabelas internas 
do CCS que suportam o cálculo. Dessa forma, ao término do cálculo, as correspondências já 
estão prontas, sem necessidade de edição pelo usuário. É possível apresentar a carta ao cliente 
com ou sem Aviso de Recebimento (AR) dos Correios, ou mesmo o uso de AR eletrônico. O 
Programa flexibiliza também a impressão das correspondências no próprio local ou 
externamente, por Empresa terceirizada. 

 
5.9. Gravação dos dados do cálculo: Ao final do cálculo, as informações são consistidas. Para 

cada etapa do processo, desde a geração de um motivo para se inspecionar a instalação, 
passando pela geração da Nota de Inspeção, até a cobrança e a emissão da Nota Fiscal, um 
Status de Perdas referente à Instalação e ao Cliente será atualizado, evitando-se, por exemplo, 
o atendimento a determinados serviços a clientes com irregularidade, de acordo com o que 
está previsto na Legislação.  

 
O sistema foi desenhado de tal forma que, mesmo algum “consumidor” (aquele que consome e não 
paga) que ainda não é “cliente” (aquele que consome e paga corretamente) da Distribuidora, pode ser 
cobrado, desde que o eletricista obtenha o documento de identificação do responsável pela 
irregularidade. Exemplos disso são os casos de ligações clandestinas ou de instalações em que ocorreu 
uma solicitação de desligamento com encerramento de contrato. 
 
Com as funções disponíveis citadas acima, é possível efetuar, de maneira bastante rápida e eficiente, 
os seguintes cálculos de irregularidades: 

• Pelo percentual de erro da medição;  
• Pela carga instalada; 
• Pelo maior consumo dos últimos 12 meses; 
• Pela média dos três últimos meses; 
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• Por qualquer consumo dos 12 meses anteriores ou 6 meses posteriores à irregularidade; 
• Pela média de até 3 meses de consumo anteriores ou posteriores à irregularidade; 
• Pelo consumo de carga específica alimentada por desvio, considerando no cálculo o consumo 

original. Esse tipo de irregularidade é típico para os clientes que querem limitar o consumo a 
determinado patamar para receber benefícios tarifários (baixa renda, por exemplo); 

• Para unidade consumidora com tarifa noturna; 
• Considerando um período com consumo atípico, selecionando um ou mais meses para faturar, 

com consumo diferente do restante;  
• Com a inserção de um consumo indicado, por exemplo, por decisão judicial ou por média 

superior a 3 meses; 
• Com cobrança de custo administrativo total, parcial ou mesmo sem cobrança. 
 

Além disso, conforme visto no item 5.8 (memória de cálculo e carta de cobrança), com as informações 
disponíveis nas tabelas internas do CCS, foi possível desenvolver transações que geram 
automaticamente um texto com o resumo da irregularidade, principalmente para os casos que vão para 
Ouvidoria da Distribuidora ou da Aneel ou para a Justiça, ou ainda uma sugestão de texto para 
correspondência à Polícia, para iniciar representação criminal contra os responsáveis pela 
irregularidade. 
 
Para o usuário da Célula de Perdas, pode-se de maneira fácil, efetuar algumas funções, principalmente 
em casos de recurso, tais como: 

• Inserir dados do recurso, origem deste (Aneel, Justiça), datas de protocolo e resposta;  
• Tipo de Correspondência desejada; 
• Gerar novo cálculo a partir de um cálculo em aberto;  
• Cancelar o cálculo.  

 
Para que os colaboradores da Célula de Perdas, Atendimento, Ouvidoria e Jurídico, entre outros, 
tenham informações relevantes sobre a irregularidade, consumidor, unidade consumidora, inspeções 
realizadas, forma de cobrança e de arquivamento do processo, de forma ágil, foram disponibilizadas 
no cabeçalho e no menu do Programa as seguintes informações: 

• Data da inspeção; 
• Responsável pelo cálculo; 
• Recursos apresentados para o Processo; 
• Notas de Serviço, não só de inspeção, executadas na instalação, inclusive com a indicação 

sobre a data e o fechamento do serviço; 
• Indicação se o cálculo foi simulado, faturado ou mesmo cancelado; 
• Campo observação para a inserção de outros dados relevantes. 

 
Além disso, em todas as telas do Programa de Cálculo, são disponibilizadas outras informações, tais 
como: 

• Número do Processo: Gerado automaticamente com um seqüencial controlado por Órgão 
Regional (a Cemig tem 7) e reiniciado a cada ano. Utilizado para facilitar a identificação da 
cobrança e para arquivá-la fisicamente; 

• Localização do Processo: Campo livre para digitação da localização física da documentação 
referente ao processo. Possui um valor default, que é o “Arquivo da Célula”, que pode ser 
alterado para “Enviado ao Jurídico”, por exemplo;  

• Nota de Inspeção: Acesso direto à nota de inspeção e às informações inseridas pelo eletricista. 
Inclusive, quando o TOI, fotos, Relatório de Calibração do equipamento de medição ou outro 
documento são digitalizados, podem ser acessados através da Nota por qualquer empregado 
que tenha chave de acesso ao Programa; 

• Equipamento: Dados do equipamento de medição envolvido na irregularidade; 
• Instalação: Código que identifica e dá acesso às características da unidade consumidora;  
• Nome do Parceiro de Negócio: Nome, recuperado do CCS, do cliente que está sendo cobrado; 
• Período da cobrança – Período da irregularidade, em meses, que está sendo cobrado; 
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• Período da irregularidade – Período total da irregularidade. Esse período é sempre maior ou 
igual ao período da cobrança. Ex.: deficiência na medição. O período máximo atual de 
cobrança é de 1 ciclo, mas o período da irregularidade é todo o tempo em que a medição 
registrou a menor; 

• Valor médio de consumo em período anterior, durante e posterior à cobrança. 

6. Testes dos Desenvolvimentos 

Anteriormente à construção dos Programas de Cálculo, foi feito um planejamento de testes que 
deveriam ocorrer juntamente com todos os desenvolvimentos do Projeto. 
Dessa forma, ocorreram testes: 

• de desenvolvimento do Programa e interfaces; 
• de aceite do produto; 
• de performance, apurando se o tempo para o cálculo estava adequado; 
• específicos de Perdas, com todas as possibilidades de cálculos, principalmente os mais 

elaborados, tais como Instalação de BT com Tarifa Noturna, Instalação de MT com tarifa 
A4A, cliente Baixa Renda de todos os tipos, entre outros; 

• multifuncionais, envolvendo atividade de todas as outras Frentes e simulando situações reais, 
tais como uma denúncia de irregularidade gerada no Atendimento, que é verificada pelo 
Serviço de Campo, calculada e cobrada pela Gestão de Perdas, parcelada pelo Atendimento 
através de regras da Gestão da Inadimplência. Com isso garantiu-se a eficácia do produto 
antes da implantação e que as novas atividades seriam perfeitamente exeqüíveis.  

7. Melhorias Ocorridas com o Novo Sistema 

Em janeiro de 2008, o SGC foi implantado para todas as unidades consumidoras de Alta e Média 
tensão e para aproximadamente 85 mil unidades consumidoras de Baixa Tensão. Comparando-se com 
o Sistema existente anteriormente, foram identificadas as melhorias abaixo descritas. 

7.1. Redução no tempo de cálculo da irregularidade 

No programa anterior, o colaborador precisava acessar várias telas para analisar todas as informações 
pertinentes para uma cobrança adequada da irregularidade. Dentro do CCS, ele tem à sua disposição as 
informações e entra com os dados na seqüência lógica em que geralmente são utilizados. Com isso o 
tempo de execução de um cálculo foi reduzido, em média, em cerca de 50%. 

7.2. Melhor gestão do processo 

Com todos os dados das irregularidades salvos em tabelas, foi possível idealizar relatórios para 
facilitar a gestão do Processo de Perdas. Podem-se citar os seguintes relatórios que são alimentados 
pelo Programa de Cálculo: 

• Cobrança de Irregularidades; 
• Irregularidades Faturadas; 
• Irregularidades Parceladas; 
• Irregularidades Arrecadadas;  
• Incremento de Faturamento;  
• Custo do Processo; 
• Análise de Inspeções (Índice de Acerto, Acerto por motivos, Irregularidades com cálculo 

pendente, Irregularidades por ramo de atividade, entre outros);  
• Instalações de Empregados com Irregularidade; 
• Tempo Médio de Cobrança e de Irregularidade; 
• Tipos de Irregularidades Identificadas; 
• Tipos de Cálculo Executados; 
• Análise de Ações Judiciais. 

7.3. Facilidade em operacionalizar um cálculo de Média Tensão 

O programa de cálculo de MT foi desenvolvido para que o colaborador informe o período da 
irregularidade e as grandezas com irregularidades a serem refaturadas. De posse dessas informações, 
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internamente, o Programa substitui as grandezas informadas e mantém as não informadas com o 
mesmo valor para efetuar o cálculo da diferença a cobrar.  
 
Como exemplo, se uma irregularidade for apenas no medidor de kW e kWh, não afetando o registro de 
kvarh, o Programa irá revisar apenas as grandezas afetadas pelo registro de kW e kWh. Mesmo em 
casos complexos, tais como o de Sazonalidade (Artigo 63 da Resolução Aneel 456/2000), o Programa 
foi preparado e testado para contemplar todos os aspectos previstos. Com isso, a operacionalização do 
cálculo MT tornou-se simples e ágil, garantindo a aplicabilidade de todas as regras no cálculo, já que 
elas são tratadas pelo Programa.  

7.4. Possibilidade de simulação do cálculo 

O Programa possibilita efetuar um cálculo e não gerar a fatura, buscando apresentar a cobrança ao 
consumidor para iniciar a negociação do débito. Isto é importante principalmente porque o consumidor 
tem direito ao contraditório e possui informações que podem fazer com que o cálculo seja refeito.  
Ex.: Cálculo executado pela carga instalada e um ou mais equipamentos foram adquiridos após o 
início da irregularidade. Neste caso, é necessário considerá-los somente a partir da data de sua compra, 
de acordo com a Nota Fiscal do fornecedor. 

7.5. Facilidade na cobrança pela carga instalada 

O Programa possibilita calcular a carga instalada considerando equipamentos com valores diferentes 
para determinados períodos da irregularidade (ex.: consumos sazonais) ou considerar no cálculo 
equipamentos que participam apenas de uma parte do período de cobrança (ex.: equipamento esteve 
em conserto em Assistência Técnica). Todo o cálculo é executado pelo Programa e o colaborador 
apenas escolhe os equipamentos, em uma lista vasta, mas com ferramentas de localização ou com a 
inserção de códigos, e informa o período que o equipamento participará da cobrança. 

7.6. Gestão dos recursos administrativos ou judiciários referente à irregularidade 

Ao receber um recurso do cliente contestando uma cobrança, o Programa possui funcionalidades que 
auxiliam o colaborador a responder ao cliente. Destacam-se as seguintes funcionalidades para 
tratamento de recurso: 

• É registrada pelo Programa a origem do recurso (Ouvidoria, Aneel, Justiça), tipo de resposta 
(recurso deferido totalmente, deferido parcialmente ou indeferido), data de recebimento e 
resposta, valor do cálculo e colaborador que o tratou; 

• Existem 13 cartas pré-configuradas para a resposta de recursos; 
• Quando é necessário efetuar novo cálculo, o Programa herda todas as informações do cálculo 

anterior e cria um novo, necessitando o colaborador apenas alterar os dados que o cliente 
questionou e foram considerados procedentes; 

• O Programa gerencia todos os cálculos executados para a irregularidade. Para cada recurso 
considerado procedente, haverá um novo cálculo. 

7.7. Agilidade no envio de correspondências de cobrança e resposta de recursos 

As cartas necessárias para contatos e respostas aos questionamentos do consumidor podem ser 
impressas externamente, de maneira que os colaboradores podem concentrar-se em outras tarefas, pois 
não precisam mais imprimir, colocar em envelope, preencher os documentos do AR e encaminhar as 
correspondências aos Correios. 

7.8. Agilidade no envio de orientações sobre as cobranças ao Setor Jurídico e à Autoridade 
Policial 

O Programa possibilita gerar resumos em arquivo “.txt”, que podem ser salvos em word, com textos 
pré-configurados que buscam as informações em tabelas do Programa, quando ocorre a contestação 
pelo cliente sobre a cobrança, com abertura de processo judicial ou ainda quando a Autoridade Policial 
solicita informações sobre a irregularidade, para abertura de processo criminal.  
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Com isso, o tempo de criação dos textos para desenvolver a defesa jurídica da Empresa ou para envio 
à Polícia Civil é praticamente nulo, pois basta o usuário clicar em 2 campos para ter acesso a esses 
textos. 

8. Conclusão 

Embora o Programa de Cálculo tenha previsão de ser implantado para todos os cerca de 6,5 milhões de 
clientes da Cemig somente no início de maio de 2008, o Projeto-Piloto para as cerca de 100 mil 
unidades de AT e MT de toda a Cemig e unidades de BT de Divinópolis já se mostrou bem sucedido. 
Até o momento já foram executados mais de uma centena de cálculos e análise de recursos, com a 
geração e impressão simplificada de cartas e a negociação de débitos. 

Considerando empregados já treinados no novo Programa de Cálculo de BT, o tempo de redução na 
tarefa foi de aproximadamente 50%. Para o Programa de Cálculo de MT, os ganhos foram mais 
significativos, principalmente porque a operacionalização do cálculo ficou muito mais simples e 
direcionada apenas para as grandezas com irregularidade a serem refaturadas. 

Como os Programas foram desenvolvidos para atender às necessidades mais básicas dos usuários e 
refinados para considerar situações de cálculo mais elaborados previstos na Legislação, tais como 
clientes de Baixa Renda, com benefício horo-sazonal e até “consumidores” que não são “clientes”, os 
produtos entregues têm tido uma grande aceitação, o que facilitou, inclusive, o treinamento dos 
usuários e os têm motivado para que a mudança de Sistema para toda a Empresa ocorra mais rápido. 

Com os desenvolvimentos dentro do SGC para a identificação de irregularidades e Gestão do 
Processo, principalmente com os relatórios desenvolvidos para a Cemig, em conjunto com os novos 
Programas de Cálculo de Irregularidade em BT e MT, espera-se que a Cemig melhore ainda mais o 
seu posicionamento entre as melhores empresas no mercado no Combate às Perdas Não-Técnicas e 
que permaneça como referência em melhores práticas nesse processo. 

9. Referências Bibliográficas 

1. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução nº 456 – Condições gerais de 
fornecimento de energia elétrica. Brasília: ANEEL, novembro/2000.  
 
2. CEMIG Distribuição: ND-5.6 - Medição de Energia. Belo Horizonte: CEMIG-D 
dezembro/2004. 
 
3. CEMIG Distribuição: ND-5.20 - Irregularidades em instalações consumidoras. Belo 
Horizonte: CEMIG-D, fevereiro/2001. 
 
4. SAP: IUT110 – Introduction to the IS-U/CCS System. São Paulo: SAP, 2005.  


