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Introdução

A conversão de sistemas de 
distribuição aéreos para subterrâ-
neos é um assunto mundialmente 
discutido, principalmente no que 
se refere aos custos e benefícios 
envolvidos para toda a sociedade 
em curto e longo prazo. Não há 
ainda uma conclusão clara sobre 
a relação custo/benefício de um 

programa extenso de enterra-
mento de redes, fi cando a realiza-
ção de um programa abrangen-
te dependente de uma decisão 
política, na maioria dos casos.

A conversão de redes aéreas 
em redes subterrâneas compre-
ende a troca de padrão de rede 
aérea por rede subterrânea, in-
cluindo nesta troca de padrão a 

rede elétrica, de comunicação e 
outras. Deve-se notar que o en-
terramento de redes possui clara-
mente um valor de uso e um va-
lor de existência. O valor de uso, 
neste caso, refere-se ao valor 
derivado da redução das interrup-
ções nos serviços dependentes 
da rede, a valorização imobiliá-
ria da vizinhança, por exemplo. 
O valor de existência, por outro, 

Resumo: Um grande motivador da realização de programas de conversão 
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custos e benefícios do enterramento de rede, porém a quantifi cação da dis-
posição a pagar da sociedade pelo enterramento de redes ainda não foi 
completamente explorada.

Pensando nisso, foi conduzida uma pesquisa de disposição a pagar pela 
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senta os procedimentos e os resultados dessa pesquisa, inédita em nível mundial.
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está relacionado ao valor que as 
pessoas atribuem ao aspecto es-
tético, mesmo que não sejam be-
nefi ciárias diretas dessas ações. 
Pesquisas internacionais apon-
tam que o valor econômico dos 
benefícios da conversão de redes 
é insufi ciente para arcar com o 
serviço, sendo necessário valorar 
as externalidades – positivas nor-
malmente – do enterramento de 
redes com o fi m de viabilizar sua 
execução.

Neste escopo, optou-se por 
quantifi car o valor contingente do 
serviço de enterramento de rede, 
dado que este valor não é conhe-
cido na literatura e não há meto-
dologia ainda para valorá-lo. Foi 
utilizado o método de avaliação 
contingente para tal.

O serviço de conversão de re-
des foi defi nido como a conversão 
das redes aéreas em subterrâne-
as de um corredor comercial pró-
ximo a residência do entrevista-
do. Foram pesquisados somente 
os clientes residenciais.

Este artigo apresenta os resul-
tados da pesquisa de disposição 
a pagar dos clientes residenciais 
pelo enterramento de redes em 
avenidas comerciais. Foram le-
vantadas as percepções dos en-
trevistados em relação às redes 
subterrâneas. Estes resultados 
oferecem uma possibilidade de 
análise para o enterramento de 
redes do ponto de vista social, 
pois apontam para as percepções 
qualitativas e quantitativas em re-
lação à este tipo de infraestrutura.

Método de avaliação contin-

gente

A Pesquisa de Disposição a 
Pagar baseia-se no método de 
Avaliação Contingente, que con-
siste na técnica de mensuração 
utilizando pesquisas amostrais 

para extrair as preferências indi-
viduais por bens e ou serviços, 
calculando a Disposição Máxima 
a Pagar (DAP) por uma melhoria 
de um serviço público, ou a Dis-
posição Mínima a Receber (DAR) 
para um decréscimo na qualidade 
ou nível de oferta de um bem ou 
serviço. Essa estimativa pode ser 
interpretada como o valor do bem 
para um indivíduo representativo.

O método de avaliação con-
tingente é uma das abordagens 
mais difundidas para obter a dis-
posição a pagar por bens para os 
quais não existe um mercado. Em 
linhas gerais, o método de ava-
liação contingente consiste em 
apresentar ao indivíduo, preferi-
velmente em entrevistas face a 
face, um mercado hipotético para 
o bem sendo valorado. Então a 
disposição a pagar é eliciada atra-
vés de uma questão conveniente-
mente formulada. Dessa forma, o 
valor estimado é contingente ao 
mercado hipotético apresentado, 
daí a denominação do método.

Conduzir uma pesquisa de 
disposição a pagar com o método 
de Avaliação Contingente envol-
ve circunstâncias diferentes das 
pesquisas convencionais. A mon-
tagem do cenário a ser apresen-
tado ao entrevistado é o aspecto 
chave da concepção do estudo, 
o entrevistado deve saber o que 
está pagando ou deixando de pa-
gar, como será o pagamento e as 
conseqüências de sua escolha. 

Um ponto importante que dife-
rencia a pesquisa é como obter a 
disposição a pagar do entrevista-
do. Há várias maneiras alternati-
vas de perguntar a DAP, as duas 
principais são: o formato aberto 
(Open Ended) da pergunta, onde 
o entrevistado expressa o valor 
que deseja, a pergunta é: “Qual 
a sua disposição máxima a pagar 
por um determinado bem ou ser-
viço?”. Este enfoque tem sido cri-

ticado pelos especialistas, por ser 
extremamente vago e levar mais 
as pessoas a expressarem atitu-
des com relação ao bem do que 
avaliarem o bem ou projeto em 
questão. Outro modo seria o for-
mato dicotômico (Referendum), 
que envolve uma escolha do en-
trevistado, a pergunta é “Você 
está disposto a Pagar a quan-
tia $ X pelo programa que está 
sendo avaliado?”: Sim ou Não?

O modo “referendum” é mais 
apropriado para a avaliação de 
bens públicos, baseia-se no mo-
delo político de mercado, onde 
as pessoas expressam suas es-
colhas por votação, aprovando 
ou desaprovando alternativas e 
à medida que fazem opções po-
líticas e pagam pela provisão de 
bens públicos mediante taxas, 
tarifas públicas e impostos, pro-
duzem um cenário mais realis-
ta para a pesquisa de Avaliação 
Contingente. 

Para empregar o método é 
utilizada uma combinação de téc-
nicas qualitativas exploratórias 
como focus-group, entrevistas 
em profundidade, que subsidiam 
a pesquisa quantitativa. Antes 
da aplicação da pesquisa de 
campo são feitos testes prévios, 
pesquisas-piloto, para avaliar em 
condições reais o desempenho 
da pesquisa, do questionário e 
do processo de entrevista, assim 
como para treinar a equipe de 
pesquisadores.

Pesquisa

A pesquisa teve como fi nalida-
de avaliar a percepção e a dispo-
sição a pagar para a implantação 
de sistemas subterrâneos em re-
giões com os melhores índices de 
qualidade.

Especifi camente, os melhores 
índices de satisfação dos consu-
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midores residenciais, são ISQP, 
Índice de Satisfação da Quali-
dade Percebida, acima de 60%; 
IDAR, Índice da Dimensão da 
Qualidade; e IDATS, Índice dos 
Atributos da Qualidade de Forne-
cimento, também em patamares 
elevados e em áreas potenciais 
para a implantação da rede. Para 
defi nir as áreas de interesse para 
a pesquisa, foram identifi cadas as 
áreas que apresentaram os maio-
res índices de satisfação da Pes-
quisa Vox Populi Abradee (2006 
e 2007) – ISQP e IDAR Forneci-
mento e IDATs.

Cinco áreas foram identifi ca-
das e selecionadas como poten-
ciais para a implantação de Rede 
Subterrânea no âmbito da pesqui-
sa. Após análise técnica e visitas 
a campo foram selecionadas as 
áreas de interesse, que corres-
pondem a corredores comerciais 
com 300 metros de entorno das 
seguintes ruas/avenidas da cida-
de de São Paulo;

• Rua Teodoro Sampaio - Pi-
nheiros 

• Rua Paes de Barros – Mooca

• Rua Voluntários da Pátria – 
Santana

• Avenida Santo Amaro – Itaim

• Avenida Ibirapuera – Moema

O público alvo da pesquisa foi 
defi nido como os consumidores 
residenciais nas áreas dos corre-
dores e do seu no entorno. O en-
trevistado foi o chefe do domicílio 
ou conjugue, entre 18 e 70 anos, 
sem restrição de renda. 

A estratégia de levantamento 
de dados foi o método de survey, 
entrevista domiciliar (face a face). 
O tamanho da amostra foi fi xado 
em no mínimo 500 questionários 
válidos, 100 questionários por 

área de pesquisa.

O questionário foi estrutu-
rado em perguntas abertas e 
fechadas, compreendendo blo-
cos de perguntas referentes à:

• Avaliação da Eletropaulo e 
Satisfação com o Forneci-
mento de Energia

• Percepção e Conhecimento 
dos Entrevistados com rela-
ção à Rede Subterrânea

• Características Sócio-Econô-
micas do Entrevistado

• Disposição a Pagar

Entretanto, antes da pergunta 
de disposição a pagar, foi apre-
sentado o cenário ou a constru-
ção hipotética de mercado. O ce-
nário foi elaborado de forma que 
sua apresentação ao entrevistado 
- juntamente com uma seqüência 
de fotos e mapas - fosse plausível 
e de fácil entendimento.

O cenário apresentou: 

• Uma breve introdução sobre 
Rede Subterrânea, com apre-
sentação de fotos de duas 
áreas onde foram implanta-
das redes subterrâneas (Ave-
nida Nove de Julho e Rua Os-
car Freire) antes e depois das 
obras de aterramento.

• O projeto da Rede Subterrâ-
nea na área pesquisada, con-
tendo mapa e fotos, a primeira 
de “como está a rede hoje” e a 
segunda simulando “como fi -
cará a área após a realização 
das obras de aterramento”.

• O contexto institucional para a 
execução dos investimentos, 
destacando a necessidade 
de recursos para a realização 
das obras. 

A pergunta sobre Disposição 
a Pagar seguiu o modelo refe-
rendum, em que os entrevistados 
respondiam SIM ou NÃO com o 
valor da DAP defi nido.  Os valo-
res dos lances da DAP no modelo 
referendum foram defi nidos em-
piricamente na fase exploratória 
da pesquisa. No focus group, a 
pergunta seguiu o formato aberto 
para identifi car os valores da DAP 
a serem defi nidos no formato di-
cotômico. 

Na pesquisa piloto a pergunta 
seguiu o formato double bounded 
- pergunta no modelo fechado 
(sim ou não) com repetição da 
pergunta conforme a resposta 
do entrevistado (se afi rmativa foi 
repetida a pergunta com valor 
maior, se negativa foi repetida 
a pergunta com valor menor). 
A aplicação da pergunta deste 
formato permitiu aprimorar a de-
fi nição dos valores da DAP e a 
distribuição pelo número de ob-
servações. Os lances utilizados 
na pesquisa fi nal variaram de R 
1,00 a R$ 30,00 em uma escala 
de seis valores possíveis. Após a 
resposta à pergunta os entrevis-
tados foram questionados sobre 
os motivos de terem escolhido 
pagarem ou não pagarem.

O meio de pagamento foi ca-
racterizado através de um valor 
adicional na conta mensal de 
energia elétrica por um período 
de dois anos.

Resultados descritivos

Estes resultados apontam o 
entendimento do entrevistado 
médio em relação à concessio-
nária, às redes subterrâneas de 
distribuição e às vantagens per-
cebidas antes da apresentação 
do cenário para a pergunta de 
Disposição a pagar, ou seja, an-
tes das fotos.
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Satisfação com o Fornecimento

Para certifi car-se que os entre-
vistados gozavam de qualidade 
de energia satisfatória, a pes-
quisa questionou sobre a satis-
fação do consumidor em relação 
a três aspectos da qualidade do 
fornecimento de energia elétrica: 
Interrupção de Energia, Rapidez 
na Volta da Energia e Variação 
de Voltagem. A satisfação obser-
vada se diferencia pelos atribu-
tos da qualidade. Do total de en-
trevistados 91,2 % está satisfeito 
ou muito satisfeito com o forne-
cimento sem interrupção, 87,4% 
está satisfeito ou muito satisfeito 
com o fornecimento sem varia-
ção de voltagem e 69,6% está 
satisfeito ou muito satisfeito com 
a rapidez na volta da energia. 

As médias de satisfação com 
os atributos serviços foram: 8,23 
para Interrupção, 8,02 para Va-
riação de Voltagem e 7,19 para 
Rapidez com a Volta de Energia. 

De forma geral os resultados 
refl etiram os índices de qualida-
de já citados.

Conhecimento Sobre Rede Sub-

terrânea de Energia Elétrica

Em relação ao conhecimento 
sobre rede subterrânea, 49% dos 
entrevistados declararam ter ou-
vido falar sobre rede subterrânea 
e 51% não sabem ou nunca ou-
viram falar. A Figura 1 apresenta 
esta relação. Esta pergunta foi 
realizada antes da apresentação 
do cenário. 

A percepção da existên-
cia de redes subterrâneas não 
é diretamente relacionada com 
a percepção do espaço. Dois fa-
tores corroboram para esta hipó-
tese: mais moradores de áreas 
com maior proximidade de redes 

subterrâneas responderam não 
ter conhecimento de redes enter-
radas, em comparação com as 
outras regiões e; os meios pelos 
quais os entrevistados tomaram 
conhecimento das redes subter-
râneas apontam que a percepção 
das redes subterrâneas é funda-
mentalmente através da percep-
ção indireta. Na Tabela 1 estão 
listados decrescentemente tais 
meios citados. A mídia foi o meio 
mais citado (44,44%), em contra-
partida de 13% que perceberam 
as redes na própria cidade.

Foi perguntado aos entrevista-
dos se estes conheciam alguma 
rua ou região com Rede Subterrâ-
nea. Os resultados mostram que 
apenas29% conheciam alguma 
região com rede subterrânea de 
energia elétrica, enquanto que 
71% afi rmaram não conhecer ou 
não saber.

Os locais mais citados como 
tendo redes subterrâneas de 
energia elétrica foram, respec-
tivamente, a Rua Oscar Freire, 
a Avenida Pauli sta, a Avenida 9 
de Julho, a Avenida Rebouças e 
a Avenida Faria Lima, como se 
pode ver no gráfi co abaixo. O 
centro de São Paulo, embora te-
nha suas redes enterradas à dé-
cadas, não fi gurou entre os lo-
cais mais citados, talvez porque 
possua redes aéreas de trólebus 
(ônibus elétrico), talvez por não 
fi gurar na mídia, uma vez que a 
Rua Oscar Freire foi a mais ci-
tada, mesmo estando próxima a 
avenidas mais movimentadas e 
maiores com redes enterradas, 
tais como Av. Paulista e Av. 9 
de Julho. Deve-se citar que a 
R. Oscar Freire foi a última a ter 
suas redes enterradas, com boa 
cobertura da mídia.

Tabela 1: Meios de conhecimentos das redes 

subterrâneas

Figura 1: Conhecimento redes subterrâneas

Análisis social del enterramiento de redes



 Revista CIER  Nº 58 -  Marzo 2011

18

Percepção de benefícios da 

rede subterrânea de energia 

elétrica

Quando questionados se 
os investimentos em obras de 
implantação de rede subter-
rânea trazem algum benefício 
para a população, 80% dos 
entrevistados responderam 
que sim, 16% que não e 4% 
responderam que não sabem.

Foram levantados de forma 
espontânea tais benefícios. Os 
mais citados foram, respectiva-
mente, visual mais bonito (42%), 
redução de acidentes com a 
rede elétrica (17%) e redução de 
acidentes de trânsito (8%). 

Os entrevistados avaliaram 
por grau de importância os nove 
principais benefícios da rede 
subterrânea. Como resultado 
23,8% dos entrevistados esco-
lheu em 1º lugar o Embeleza-
mento e redução da poluição vi-
sual, 19,2% a Redução de riscos 
de acidentes e 21% a redução 
de problemas de fornecimento.

Percepção de Desvantagens 

da Rede Subterrânea de Ener-

gia Elétrica

Em relação à percepção de 
desvantagens proporcionadas 
pela obra, 88% dos entrevis-
tados acreditam não haver ne-
nhuma, contra apenas 9% que 
acreditam que a obra traz algu-
ma desvantagem. Dos entrevis-
tados que acreditam existir algu-
ma desvantagem causada pela 
obra, 31,91% citaram o transtor-
no no trânsito/congestionamen-
to, 27,66% citaram o barulho e 
17,02% a sujeira nas ruas oriun-
da das obras.

Resultados quantitativos

Os resultados mostram que 
os entrevistados são indiferen-
tes entre pagar R$1,00 e R$2,00 
ao mês, dado que o mesmo per-
centual (80%) da amostra paga-
ria tanto R$1,00 quanto R$2,00. 
A mesma conclusão pode ser in-
ferida para os valores de R$5,00 
e R$10,00. Aproximadamente 
a mesma proporção de entre-
vistados pagaria R$5,00 (50%) 
e R$10,00 (55,56%) mensais. 
Da mesma maneira, os entre-
vistados não parecem ter uma 
percepção clara da diferença 
entre pagar R$20,00 e R$30,00 
ao mês durante dois anos, vis-
to que 28,89% deles pagariam 
R$20,00 e 37,14% pagariam 
R$30,00. Na média entre todos 
os 500 entrevistados, 55% deles 
pagariam o serviço de conver-
são de conversão de redes, com 
uma média estimada em R$ 
13,47 de acordo com o modelo 
proposto para cálculo da DAP.

Em seguida a pergunta da 
DAP, o entrevistado respondeu 
as razões de sua resposta, afi r-
mativa ou negativa, de forma es-
pontânea. Este levantamento é 
muito importante para avaliar a 
aceitação e a rejeição do projeto 
objeto da análise. O motivo mais 
citado foi a melhoria do visual 
(33,45%), seguido pela redução 
de acidentes com a rede elétrica 
(11,27%).

Em contrapartida, 39,11% 
dos entrevistados que não pa-
gariam não o fariam por acredi-
tarem ser obrigação da Eletro-
paulo, 15,56% por já pagarem 
muitos impostos, e 14,22% pelo 
fato de a conta de luz já ser alta.

Ao serem questionados se 
pagariam caso a obra não fosse 
realizada no próprio bairro, 43% 
dos entrevistados responderam 
que sim e 57% responderam 

que não, considerando o mes-
mo valor mensal, condições de 
pagamento e cobrança na conta 
de luz. 

i. Perfi l Sócio-Econômico do 
Entrevistado

A distribuição de renda familiar 
demonstra que 44,6% dos entre-
vistados possuem renda superior 
a 10 salários mínimos, 51,2% 
têm renda entre 2 e 10 salários 
mínimos, e apenas 4,2% pos-
suem renda inferior a 2 salários 
mínimos. A renda média mensal 
familiar é 11,24 salários mínimos.

A média de pessoas residen-
tes no domicílio é 3. Quanto ao 
uso, 97,2% dos domicílios são 
exclusivamente residenciais, 
77,2% são próprios, 63,4% são 
apartamentos e 36,6% casas. A 
área construída média é 150 me-
tros quadrados. 

Com relação à caracterização 
dos entrevistados 51% são do 
sexo masculino e 49% do sexo 
feminino. A média de idade dos 
entrevistados é 51 anos. A gran-
de maioria dos entrevistados 
(85,6%) tem pelo menos o 2º 
grau completo: 47,8% têm ensi-
no superior completo, 14,2% en-
sino superior incompleto e 23,6% 
colegial completo. Quanto à ocu-
pação, 16,8% são autônomos, 
10,6% são profi ssionais liberais, 
9,2% empregados do setor priva-
do. e  33,2% são aposentados ou 
pensionistas.

ii. Estimação da DAP

O modelo de valoração pro-
posto acima foi estimado utilizan-
do-se a abordagem da Função 
Valoração, proposta por Came-
ron (1988).  Especifi camente, os 
coefi cientes da função valoração, 
ou função de disposição a pagar 
são obtidos pelo método de má-
xima verossimilhança. Assumiu-
-se uma distribuição logística e 
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Tabela 2: Coefi cientes e variáveis Signifi cativas para valoração da 

DAP

uma função valoração linear. Os 
resultados obtidos através desse 
procedimento são apresentados 
na Tabela 2.

Todas as variáveis incluídas 
no modelo são estatisticamente 
signifi cantes. Interessantemente, 
os coefi cientes para a variável 
renda e idade são negativos, in-
dicando que quanto maior a ren-
da e mais velho o entrevistado, 
menor a disposição a pagar pelo 
enterramento. Como esperado, 
os entrevistados que declararam 
ter lembrança de outros locais 
em que o enterramento foi rea-
lizado tem disposição a pagar 
maior, sendo o efeito predomi-
nante relativamente aos outros 
parâmetros.

Os coefi cientes estimados e 
apresentados na tabela podem 
ser utilizados para defi nir uma 
função de disposição a pagar. 
Essa função relaciona as carac-
terísticas representadas pelas 
variáveis e a disposição a pagar. 

Utilizando as médias amos-
trais para cada uma des-
sas variáveis, encontra-se 
uma disposição a pagar média 
de R$ 13,47 por mês, em dois 
anos, por domicílio do entorno 
da área em que o enterramento 
será realizado.

Conclusão

Este trabalho apresentou de 
forma sintética os resultados da 
pesquisa de DAP para enterra-
mento de rede. Percebe-se pelas 
respostas dos entrevistados que 
o enterramento de redes é visto 
como um bem superior, havendo 
disposição a pagar pela sua rea-
lização. Ainda foi constatado que 
o valor médio da disposição a pa-
gar é tanto maior quanto maior 
for o conhecimento destas redes, 
que é mais difundido em meios de 
comunicação. Como maior justifi -
cativa para a disposição a pagar o 
aspecto estético se destacou, se-
gurança e qualidade da energia. 
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