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SITUAÇÃO ATUAL
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• Setor elétrico convive com diversas distorções.

✓ Modelo de formação de preços é, em muitos casos, pouco aderente ao despacho real 

das usinas;

✓ Ausência de sinal locacional efetivo;

✓ Encargos tarifários, inclusive os decorrentes de subsídios, já são bastante elevados.

• Em 2019, a matriz de energia elétrica representou mais de 80% de fontes renováveis. Bem 

maior que a matriz elétrica mundial, 22% em 2017. Há pouco espaço para o crescimento da 

participação de renováveis.

• O Executivo através do CIM e o Legislativo vêm procurando modernizar o setor. Economia 

contribuirá com essa iniciativa a partir de estudo de impactos econômicos e financeiros.



Evolução componentes tarifários
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O NOVO MODELO DE CONSIDERAÇÃO DE BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
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• Política precisa ser eficiente e buscar máxima aderência aos benefícios ambientais

trazidos pelas fontes, considerando a garantia da segurança do suprimento, além de

alcançar somente novas usinas (lei 14.120/2021) .

§ 1º-G. O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a implementação, no setor elétrico, de

mecanismos para a consideração dos benefícios ambientais, em consonância com mecanismos para a

garantia da segurança do suprimento e da competitividade, no prazo de 12 (doze) meses, contado a partir

da data de publicação deste parágrafo.

§ 1º-H. As diretrizes de que trata o § 1º-G deste artigo não disporão sobre os empreendimentos de que

tratam os §§ 1º, 1º-A, 1º-B e 1º-C deste artigo.

§ 1º-I. As diretrizes de que trata o § 1º-G deste artigo deverão prever a possibilidade futura de integração

dos mecanismos nele referidos a outros setores, observada a articulação dos Ministérios envolvidos.



MECANISMO DE MERCADO
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• Recomenda-se mecanismo de que envolva uma forma de Sistema de Comércio de

Emissões (SCE), com foco nas emissões de carbono.

• Entende-se que sistema de carbono tax não é adequado. Além da alta carga tributária

incidente no setor, nosso sistema tributário já é muito complexo e qualquer novo

tributo precisa ser pensado dentro de uma reforma ampla da tributação.

• Estudo Projeto PMR Brasil/ME recomenda que política climática seja implementada

via modelo de SCE, atento à competitividade dos regulados.



MECANISMO DE MERCADO
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• Na experiência brasileira com Renovabio, a partir de metas de descarbonização

estabelecidas, distribuidoras de combustíveis precisam adquirir certificados (CBio)

oriundos de produtores de biocombustíveis, cujos preços são definidos pelo mercado.

• O desafio de curto prazo é estabelecer um modelo que contemple as

particularidades do setor elétrico e as exigências da Lei 14.120/21.



DESAFIOS PARA O MODELO NO SETOR ELÉTRICO
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• Como estabelecer um comércio que redunde num preço revelado pelo mercado a

partir de metas de descarbonização pré-definidas, considerando a expansão do

sistema elétrico?

• Despacho centralizado pode dificultar aplicação. Por outro lado, setor é mais regulado

do que o de combustíveis, o que facilita o controle.

• Como definir adequadamente um patamar de redução de emissões e um teto para o

seu preço?

• A lei 14.120/2021 estabelece a possibilidade de integração com outros setores.
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• A precificação adequada no setor pressupõe um tratamento concomitante das várias 

dimensões do problema (PL 414/21, PL 1917/15, CIM, Lei 14.120/21).  

• O setor precisa encontrar meios pra garantir a segurança do suprimento. A Lei

14.120/2021 cria a figura da contratação de reserva de capacidade. A contratação de

usinas como lastro é uma outra alternativa proposta no PL 414.

• A consideração dos múltiplos desafios do setor, levando em conta todas as suas

particularidades, deve ser encarada de forma integrada e buscando sempre que

possível soluções de mercado. Esse é o grande desafio do CIM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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