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Painel Mercado
Visão de cada segmento do mercado 

➢ Cenário Atual – Problemas - Propostas de ajuste no modelo setorial



Fundada em  Março de 2006
40 Associados e Apoiadores;
Setor Industrial, Comercial, Prestação de Serviços;
Presente em todo o território nacional.

Motivações
Orientar a abertura dos mercados de energia elétrica e gás;
Criar e dar apoio para os consumidores; 

Representatividade
Consumidores cativos e livres de energia elétrica e gás;
Consumidores de fontes alternativas;
Mais de 4.000 MW médios de carga;
Mais de 150 mil empregos diretos.
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Insegurança – Falta de Atratividade e Investimento

➢ Consumo -> Instabilidade Econômica;

➢ Geração -> Incerteza com relação ao GSF;

➢ Distribuição -> Sobrecontratação;

➢ Transmissão -> Indenização;

➢ Comercialização -> Liquidez.

Problemas – Exigência de Revisão

1. Qualidade/ Falta de Investimento / Necessidade de revisão dos índices;

2. Custo elevado / Modelo PLD / Subsídios;

3. CCEE / Liquidação – liminares / inadimplência

Mercado / Consumidor
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Dois terços da indústria tem prejuízos com falhas de fornecimento de energia elétrica

Qualidade da Energia Elétrica

➢ Energia elétrica é a fonte de energia mais utilizada por toda a indústria;

➢ Falhas de fornecimento são frequentes.

Fonte CNI
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Como estão as interrupções do fornecimento de energia elétrica?

Interrupções não planejadas -> Acima dos limites estabelecidos pela ANEEL;
Investimentos insuficientes -> Expansão, Manutenção, Modernização das redes;

Ajustes:
✓ Rever os limites dos indicadores de qualidade de energia;
✓ Estimular o desenvolvimento de produtos com qualidade e tarifas diferencias;
✓ Aperfeiçoar mecanismos de acompanhamento da qualidade de energia;
✓ Penalizações pelo não cumprimento dos limites de qualidade.

Fonte ANEEL

Qualidade da Energia – Condição necessária para a competitividade
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Custo da Energia Elétrica

➢ Tarifas
Preços voláteis em razão de 70% da matriz 
energética ser dependente do regime
conjuntural de chuvas e ventos. 

➢ Encargos
Forte crescimento das despesas pagas através 
dos encargos setoriais (CDE, ESS, e outros).

Preços médio da TE
Tarifa de Energia para o mercado cativo - segmento fora de ponta - de distribuidoras localizadas em todas as regiões do Brasil.

Preços de energia e encargos sem impostos

➢ Impostos (ICMS / PIS / COFINS) 
Crescimento dos impostos incidentes sobre energia 
elétrica. Alíquotas de ICMS 

Fonte ReplaceFonte Replace
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Preços de energia

Revisão dos princípios adotados atualmente na
expansão e operação do parque instalado:

➢ Uso de termelétricas de baixo custo na base
(gás natural);

➢ Estímulo a projetos de geração energia mais
próximos aos centros de consumo;

➢ Estimular projetos de biomassa
(açúcar, álcool, florestal);

➢ Correção das imperfeições atuais:
a. Revisão das garantias físicas de usinas;

b. Geradores que produzindo abaixo do
previsto no contrato (usinas com mais
de 30 anos);

➢ Estimular à modernização de usinas
(aumento de 8.000 MW).

Custo da Energia Elétrica - Propostas
Encargos

Revisão geral dos encargos e subsídios inclusos
nas tarifas de energia:

➢ Rever conjunto de subsídios atualmente
praticados, reduzindo ou eliminando sua
concessão;

➢ Estipular prazos definidos para incentivos,
com sua extinção depois do prazo necessário
para viabilizar a implantação do
empreendimento;

➢ Rever critérios para concessão de benefícios;

➢ Limitar fornecimentos de energia com preços
favorecidos em épocas de menor
disponibilidade hídrica.

Consumidor deve administrar os próprios riscos de variação do preço, mas não pode ficar 
sujeito a regras que mudem o passado.
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➢ Sobrecontratação das distribuidoras e propostas de alterações 
nos leilões;

➢ Déficit de geração hídrica - fator GSF;

➢ Reestruturação dos CUSTOS e encargos setoriais;

➢ Revisões tarifárias, tanto de energia elétrica como de gás 
natural;

Vem por aí, e nos desperta cuidado e atenção

Desafio é interromper lógica danosa em que todos os 

custos podem ser repassados para o consumidor.



ANACE - Associação Nacional dos Consumidores de Energia
Tel.: 11 2667-0993
Siga-nos no 
Visite nosso site: http://www.anacebrasil.org.br
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