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Energia para
garantir o futuro
O futuro sustentável e justo para o País demanda uma matriz
de energia diversiﬁcada e limpa. A rede elétrica é um dos
vetores para imprimir velocidade aos avanços tecnológicos
necessários para conquistarmos essas mudanças.
O setor elétrico vive uma contínua mudança. As funcionalidades
do mundo moderno e seu desenvolvimento tecnológico demandam
mais energia, porém uma demanda
qualitativa, sob efeito de ações de
eficiência energética. Além disso,
a oferta de energia se faz, cada vez
mais, por fontes renováveis e limpas.
Novas tecnologias oferecem à sociedade escolhas. Mais do que um desejo,
inovar é uma exigência para garantir o
crescimento a longo prazo.
O desafio é estabelecer como fazer essas
transformações. O Fórum Econômico
Mundial, por exemplo, no relatório Fostering Effective Energy Transition [Promovendo a Transição Energética Eficaz],
aponta a necessidade de se conduzir
cuidadosamente essa transformação na
direção de um sistema baseado no seguinte tripé:
o

Desenvolvimento e
crescimento econômico

o

Acesso universal a fontes
energéticas seguras e confiáveis

o

Sustentabilidade ambiental
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O futuro do sistema de energia
Crescimento e
desenvolvimento econômico

Energia

Segurança e Sustentabilidade
acesso ambiental
Fonte: Fórum Econômico Mundial

“A indústria e a sociedade modernas
estão intrinsecamente ligadas à produção, à entrega e ao consumo de energia”, afirma o documento. “Consequentemente, transições energéticas têm
repercussões nas decisões de negócios,
nos objetivos políticos e no comportamento dos consumidores.”

Tanto a vida nas cidades do futuro
quanto a indústria e o campo vão
exigir cada vez mais energia. E com
menor impacto ambiental
Promover uma transição energética
eficaz, portanto, é indispensável para
garantir um ambiente que favoreça o
desenvolvimento econômico, social e
a construção de um futuro sustentável.
Mas como fazer isso? Primeiramente,
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entendendo que cada país possui fatores específicos a serem considerados,
como demografia, prioridades socioeconômicas e recursos naturais.
Informação é a base para a construção
de um futuro sustentável
Construir uma base de informações
robustas, que orientem a tomada de
decisões por meio de fatos e não apenas suposições, é primordial. É preciso
considerar, em todas as dimensões, as
capacidades atualmente disponíveis
em cada região. Somente a partir disso será possível definir um conjunto de
ações que garanta uma transição segura e efetiva, resultando em um sistema
confiável, estável, sustentável e justo
para todos os brasileiros, garantindo o
crescimento do País.
Buscar saídas a curto prazo ou “atalhos”
que não considerem o sistema como um

todo é algo que pode gerar distorções,
com resultados negativos para a economia e para a população. Pela característica do setor elétrico, um dos pilares
fundamentais para o desenvolvimento
de uma nação, as decisões devem ser
baseadas em avaliações amplas, abrangendo toda a cadeia, garantindo o equilíbrio entre todos os agentes.
O Brasil possui um sistema elétrico interligado e uma matriz energética limpa.
Abrir mão do equilíbrio do sistema, ainda
que se avance em algumas áreas, poderia ocasionar, por exemplo, reflexos negativos em outras regiões.
Apenas uma reforma setorial ampla,
que considere papéis e contribuições
de cada segmento, garantirá o fornecimento de uma energia de qualidade e a
sustentabilidade dos agentes envolvidos
em toda a cadeia, com um custo adequado para o consumidor.

Em busca de uma nova matriz energética
Estrutura do
sistema de energia

Capital e
investimento

Regulação e
compromisso político

HABILITANDO AS DIVERSAS DIMENSÕES

Capital humano e
participação do consumidor

Infraestrutura e ambiente
de negócios inovador

Instituições e
governança
Fonte: Fórum Econômico Mundial
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Energias renováveis e
as redes de distribuição
É necessário que haja uma regulação setorial que não
iniba a modernização das redes elétricas para que ela
possa dinamizar a integração dos recursos energéticos
distribuídos com mais eﬁciência.

Em dezembro de 2015, durante a 21ª
Conferência das Partes (COP 21), evento da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre as mudanças climáticas,
196 países assinaram um compromisso1
para limitar o aquecimento global. Esse
documento histórico ficou conhecido
como o Acordo de Paris. O avanço da negociação, ainda que com seus percalços,
indica que há um amplo entendimento,
no mundo desenvolvido, sobre a necessidade de se reduzirem as emissões de
gases do efeito estufa (GEE). Globalmente, o setor de energia figura como
o principal emissor, especialmente em
virtude do uso de combustíveis fósseis,

como petróleo e carvão. O Brasil destoa
dessa realidade graças a nossa matriz
energética fortemente ligada à geração
hidrelétrica.
As energias renováveis aparecem como
um instrumento imprescindível para
atingir a principal meta do Acordo de
Paris: limitar o aumento da temperatura ao teto máximo de 2º C em relação
aos níveis da era pré-industrial. O desenvolvimento das fontes eólica, solar e
de biomassa, entre outras, transcende a
questão do abastecimento de energia,
alcançando uma relevância mais abrangente e associada ao futuro do planeta.

Emissões de gases do efeito estufa por setor no mundo

6 % – USO DA TERRA
6 % – PROCESSOS
INDUSTRIAIS
10% – AGRICULTURA

73% – ENERGIA

3 % – RESÍDUOS
2 % – COMBUSTÍVEL
Fonte: FGV Energia
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A incorporação das energias renováveis
ao sistema, no entanto, não pode desconsiderar as premissas da transição energética eficaz, tampouco prescindir do tripé de
desenvolvimento econômico, acesso universal e sustentabilidade ambiental.

tas para cada elo) e torna mais justa a
divisão dos custos para quem realmente paga a conta — o consumidor.

Por esse motivo, discutir uma matriz
energética limpa, voltada para o desenvolvimento das fontes renováveis, passa
por debater todo o sistema, em seus três
segmentos: geração, transmissão e distribuição. Não se trata de impor a vonta-

O desenvolvimento tecnológico tem ampliado a eficiência e garantido a expansão das fontes de energia renováveis que
ajudarão o planeta a diminuir os impactos
ambientais e a construir um novo futuro de
prosperidade e crescimento sustentável.

GERAÇÃO

TRANSMISSÃO

de de um sobre o outro nem de atender
a interesses específicos de determinado
grupo econômico. Mas de construir um
modelo que vai permitir à sociedade
atingir seus objetivos a longo prazo, garantindo perenidade e sustentabilidade
sob todos os aspectos.
No sistema elétrico, um segmento depende do outro e não pode funcionar
de forma isolada sem perder a otimização, ou seja, a melhor solução coletiva. Esse modelo fortalece o conjunto,
garante o funcionamento da cadeia de
forma isonômica (pois há regras distin-

1

Renováveis: um crescimento
bem-vindo e necessário

DISTRIBUIÇÃO

As novas fontes renováveis — eólica, fotovoltaica, de biomassa e outras — estão
transformando o segmento de geração.
Além de reduzir o impacto ambiental, a diversidade de fontes na matriz energética
também ajuda a diminuir riscos associados à sazonalidade e recursos das demais
fontes de geração.
Na última década, a tecnologia evoluiu
muito. O caso da eólica é emblemático. O
Nordeste, por exemplo, já tem boa parte
de sua demanda energética atendida pelos ventos. Hoje, é uma fonte fundamental
para o País.

Saiba mais: <www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris>
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A energia fotovoltaica também está
crescendo de forma acelerada. Ela oferece a vantagem de ser de fácil implementação, possibilitando tanto projetos
de grande porte, como usinas em amplas regiões territoriais, quanto projetos
de menores dimensões – a chamada geração distribuída, em que a fonte geradora está mais próxima do consumidor,
às vezes no telhado da própria casa. Mas
ambas necessitam do sistema para operar de forma eficiente.
Desde a descoberta da eletricidade para
fins de conversão em trabalho, ainda
não foi possível desenvolver um modo
de transmiti-la pelo ar, como nas telecomunicações, de forma eficiente e segura.
O meio físico, no caso da eletricidade,
ainda não pode ser substituído. Mesmo
considerando o potencial da geração
distribuída, ele só pode ser totalmente
aproveitado por meio da conexão física
entre unidades consumidoras e fontes
primárias. Papel que cabe, primordialmente, ao setor de distribuição — ou seja,
às redes que chegam a todas as casas e
instalações comerciais.

Um segmento de distribuição
eficiente e capaz de investir na
modernização da rede é a base do
futuro da energia no País
Garantir um segmento de distribuição eficiente, moderno e capaz de investir cada
vez mais na modernização da rede para
propiciar todos os serviços que a sociedade exigirá no futuro é condição indispensável para o sucesso da nova matriz energética limpa que o Brasil depende.
É do equilíbrio e do apoio de todos os
agentes do sistema que avançará a infraestrutura elétrica que garantirá o
futuro do País.
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Desenvolvimento sustentável
para um País em transformação
O Brasil do futuro dependerá cada vez mais da
energia — e do segmento de distribuição. Novos
usos, como os veículos elétricos, precisarão de
uma rede ainda mais moderna e eﬁciente.
Até 2040, a população brasileira deve
crescer em 30 milhões de pessoas. O
número de domicílios, no entanto, deve
aumentar em um ritmo ainda maior, em
função do atual déficit habitacional,
hoje na casa dos 9%. A previsão é de que
o número de habitantes por residência
deverá cair de 3,3, em 2010, para 2,3, até
2050. No mesmo período, a taxa de urbanização terá um incremento de 4,5%,
atingindo a marca de 89%, de acordo
com o Plano Nacional de Energia – 2050
da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE). Isso significa que, na metade do
século, de cada dez brasileiros, nove estarão morando em zonas urbanas. Essa
evolução demográfica resultará em um
crescimento na demanda de energia. O
consumo de eletricidade deve chegar a
1.605 TWh em 2050, três vezes mais do
que o registrado atualmente.

O Brasil de 2040
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO

+ 15%
CRESCIMENTO DA DEMANDA DE ENERGIA

+ 200%
Em grande parte, esse incremento se dará
pelo uso de dispositivos essencialmente
urbanos, como o ar-condicionado, e pelos
desafios da mobilidade. Todas as soluções
em análise para o problema do transporte
nas grandes metrópoles passam pelo uso

Crescimento do consumo total de eletricidade, 2013-2050 (TWh)
514

648

971

1.278

1.605

2013

2020

2030

2040

2050

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética
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da energia elétrica como insumo principal. Diversos países desenvolvidos já
anunciaram metas para aumentar suas
frotas de veículos elétricos. Na França e
na Dinamarca, a previsão é que, até 2020,
os veículos elétricos respondam por mais
de 20% das vendas. A China, que já responde hoje por cerca de um terço da frota de carros elétricos em circulação, tem
planos para chegar ao patamar de 20%
até 2025.
Nesse processo de urbanização e de eletrificação da frota de veículos, o segmento

de distribuição de energia ocupa um papel central. Mesmo considerando a evolução das baterias e as potencialidades
da geração distribuída, o abastecimento
ligado às redes é a base de fornecimento
energético aos veículos elétricos. Postos elétricos precisam estar conectados a
uma rede. Ou seja, a distribuição de energia será indispensável.
A geração distribuída depende da rede de
distribuição para que se torne sustentável
e colabore, de fato, com a matriz energética do País.

O crescimento dos carros elétricos em países desenvolvidos
Países que
anunciaram
metas até 2020
ou mais tarde

Estoque de
veículos elétricos
em 2015
(mil veículos)

Meta do
estoque de
veículos elétricos
em 2020

Participação
dos veículos
elétricos na venda
de carros entre
2016 e 2020

Participação
dos veículos
elétricos no
estoque total
em 2020

312,3

4,5

6%

3%

126,4

1,0

4%

2%

101,0

1,2

6%

2%

87,5

0,3

10%

4%

54,3

2,0

20%

6%

China*

Japão

Estados Unidos*

Holanda*

França

*Essa meta inclui 4,3 milhões de carros e 0,3 milhão de táxis e faz parte de uma meta geral de 5 millões de carros, táxis, ônibus e vecículos especiais em 2020.

Fonte: FGV Energia
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Modelo de negócios
A sociedade é responsável por discutir a eventual necessidade de
fontes de ﬁnanciamento às energias renováveis para impulsionar
avanços tecnológicos e garantir menos impacto ambiental e social.
Mas é necessário um amplo e transparente debate para que todos
os setores colaborem para reduzir instabilidades econômicas que
atrasem ou mesmo comprometam o futuro do setor no País.
Como é pensada a distribuição de energia no País? É preciso conectar um fio a
cada unidade consumidora. Agora, considere o sistema como um todo. A energia gerada, por exemplo, num parque
eólico é carregada pelas redes elétricas.
Conforme a potência elétrica, ela será
carregada por meio das transmissoras ou
distribuidoras. Estas, por sua vez, transportam essa eletricidade até a casa do
consumidor, também por meio das redes. Toda essa infraestrutura depende de
investimentos, manutenção e operação
que têm custos. Por isso, a conta deve
ser rateada por todos que são beneficiados, ou seja, os consumidores de
energia e usuários das redes.
Mas como fazer essa divisão de maneira
justa? No mundo inteiro, a solução encontrada foi adotar, na distribuição, o modelo que prevê uma só empresa atuando
por região. Esse conceito econômico,
denominado “monopólio natural”, é amplamente empregado em negócios nos
quais os custos fixos são muito elevados.
Com isso é mais adequado uma única empresa atuando, porém com uma
regulamentação forte para garantir a
operação eficiente e preços justos dos
serviços prestados.
No modelo institucional do setor elétrico, a distribuidora é responsável por
construir e operar a estrutura e cobrar
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A força das distribuidoras

PRESENTES EM

99,8%

DOS DOMICÍLIOS BRASILEIROS,
MOVIMENTAM

3,7%

DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB),

GERAM

200 MIL
EMPREGOS

E INVESTEM ANUALMENTE

R$ 16 BILHÕES

PARA EXPANDIR E MODERNIZAR AS REDES

do consumidor tanto pelos seus próprios
serviços de distribuição quanto pelo
custo dos demais elos dessa cadeia — a
geração e a transmissão. Isso facilita a
vida das pessoas, pois só precisam lidar
com uma conta.
Cabe à Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) determinar o valor da ta-
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rifa e o cumprimento das metas de qualidade do serviço e de universalização,
dentre outras obrigações. Ela faz isso
com base nos custos julgados como eficientes de cada segmento, estabelecendo uma margem de lucro compatível aos
riscos dessas empresas.
Além dos custos dos três segmentos
principais, os impostos (ICMS e PIS/Cofins) e diversos subsídios, taxas e recursos para incentivos específicos entram
nessa conta – portanto, são pagos por
todos os consumidores. É uma forma
de garantir que todos os custos sejam
rateados da maneira mais justa possível, sem sobrecarregar um ou outro. Por
exemplo, se determinada região precisa
acionar usinas termelétricas por conta
da falta de chuvas que diminuiu a ação
nas hidrelétricas, encarecendo o custo
de geração, os valores adicionais são
rateados entre os consumidores, sem
prejuízo ou acréscimo às margens das
companhias, pois os custos adicionais
servem para manter o suprimento de
energia aos consumidores.
Da mesma forma, quando se decide favorecer determinada fonte na matriz energética, incentivando o crescimento das
renováveis, o custo desse investimento é
dividido por todos que estão conectados
ao sistema, mesmo que não se beneficiem
diretamente dessa geração. Entram também nessa conta importantes mecanismos de universalização do acesso, como o
programa Luz para Todos.
A sociedade é responsável por discutir a eventual necessidade de fontes de
financiamento às energias renováveis
para impulsionar avanços tecnológicos
e garantir menos impacto ambiental e
social. Mas é necessário um amplo debate para que todos os setores colaborem
para reduzir instabilidades econômicas

que atrasem ou mesmo comprometam
o futuro do setor no País. Benefícios que
recaiam apenas sobre um grupo podem,
em contrapartida, acabar prejudicando a
maioria da população ou mesmo inviabilizando investimento futuros.
As escolhas feitas agora determinarão
como enfrentaremos os próximos anos
e décadas, que se apresentam cheios de
desafios. Haverá energia suficiente para
garantir a transição para um mundo mais
conectado, mais eficiente e com menos
emissões? E quanto estamos dispostos a
pagar por essa infraestrutura?
O Brasil tem a sorte de contar com quase
todas as fontes de geração disponíveis no
mundo, em condições favoráveis como
nenhuma outra nação. Porém, precisamos levar em conta as complexidades
territoriais e demográficas do País. Isso
significa alocar recursos de maneira inteligente e bem pensada, sem beneficiar
segmentos específicos e garantindo o
equilíbrio do sistema.

Alcançar o futuro exige o equilíbrio
econômico do setor, propiciando
fontes de financiamento que não
prejudiquem um segmento em
detrimento de outro
A sociedade deve discutir o papel dos
subsídios nesse cálculo entendendo
que não são apenas eles que garantirão
o futuro que queremos. É necessária
uma regulação que garanta segurança
jurídica, eficiência tributária e desenvolvimento tecnológico respeitando
e considerando os pontos de vista de
equilíbrio econômico e a capacidade
de investimento de todos os atores.
Dessa forma, vamos garantir a energia
para nosso próximo ciclo de crescimento econômico e de prosperidade.
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Por um novo modelo de
desenvolvimento do setor elétrico
Uma agenda indispensável para o Brasil avançar
e garantir a infraestrutura necessária para o
crescimento e o bem-estar social.

Uma matriz energética
cada vez mais limpa
As distribuidoras de energia elétrica defendem o incremento das fontes renováveis na matriz energética brasileira. Mais
do que isso, viabilizam seu crescimento
por meio dos contratos de compra de
energia a longo prazo. Praticamente todos os aerogeradores vistos nos litorais do
Sul ao Nordeste do País, bem como todas
as centrais solares no agreste brasileiro,
têm contrato com as distribuidoras de
energia elétrica.
Um amplo debate sobre
subsídios e impostos
Promover o debate sobre subsídios, incentivos e outros apoios indiretos embutidos na conta de luz, restabelecendo um
equilíbrio duradouro entre os diversos
agentes do setor elétrico, é uma agenda
essencial. Essa pauta deve ser prioridade
de todos — governos, órgãos reguladores e sociedade — para garantir os investimentos em infraestrutura que o Brasil
precisa.
Uma nova regulamentação
para a geração distribuída
A geração distribuída está em crescimento no Brasil e vem se estabelecendo dentro de um marco regulatório transitório
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que visou superar as iniciais imperfeições de mercado, como o desconhecimento da tecnologia, seus custos, bem
como sua confiabilidade. Mas isso agora
é passado: os custos caíram significativamente nos últimos anos por efeito do ganho de escala, da evolução tecnológica e
da própria competição.
O modelo atual é dependente de subsídios e sem transparência, não remunera
adequadamente os serviços relacionados
ao uso da rede e impacta a sustentabilidade e a confiabilidade do sistema. Da forma como está regulamentada hoje, a geração distribuída cria condições artificiais
de mercado, que devem ser analisadas
pela sociedade brasileira. E pode acabar
onerando as tarifas dos demais consumidores, prejudicando os cidadãos de mais
baixo orçamento familiar, que não têm
meios para investir nessa tecnologia.
A rede elétrica como vetor
da nova realidade energética
A rede elétrica é um dos vetores para
imprimir velocidade aos avanços tecnológicos e impulsionar o desenvolvimento econômico. É chegada a hora para
que o modelo regulatório seja aprimorado para acelerar a inovação da rede
objetivando a integração dos recursos
energéticos distribuídos de forma eficiente e sustentável.
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Acesse www.energiasemprecomvoce.com.br para calcular como o
dinheiro da sua conta de luz é gasto e ter acesso a mais informações e serviços.
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