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Um dos principais especialistas em energia elétrica no país, Mario Veiga, 
presidente da PSR, foi convidado pelo governo para colaborar no pacote de 
medidas para renovação das concessões e redução da tarifa. A consultoria 
colaborou na estimativa do valor novo de reposição para comparação com os 
dados calculados pela Empresa de Pesquisa Energética. Em entrevista à 
Agência CanalEnergia, Veiga afirma que o pacote teve como positivo a redução 
das tarifas para todos os consumidores e surpreendeu a antecipação da 
renovação das concessões. Leia abaixo a íntegra da entrevista: 
  
 
Agência CanalEnergia: Qual o envolvimento da PSR na elaboração do 
pacote de concessões e tarifas que resultou na MP 579? 
 
Mario Veiga: Nossa tarefa principal foi fazer uma estimativa independente do 
valor novo de reposição (VNR) dos ativos de geração e transmissão, para 
comparação - "cheque de sanidade" - com os valores calculados para os 
mesmos ativos pela EPE. O valor não depreciado do ativo, que será pago às 
concessionárias, resulta do produto do VNR pela fração ainda não depreciada 
(1 menos a depreciação acumulada). Estas frações, que foram mostradas em 
um dos slides para os geradores, foram informadas à EPE e PSR pela Aneel, 
que é responsável pelo cálculo das mesmas. 
 
Agência CanalEnergia: A remuneração dos ativos não depreciados é um 
ponto chave nesta questão. O governo acha que a conta cabe no montante 
da RGR, que é da ordem de R$ 20 bilhões. Mas só a Eletrobras ja anunciou 
que a conta dela pode checar a R$ 28 bilhões. A conta vai fechar?  
 
Mario Veiga: Os valores finais de remuneração ainda estão sendo refinados e 
serão divulgados nas próximas semanas. Como mencionado no Workshop, o 
que se tem são valores preliminares, utilizados para as comparações e cheques 
de sanidade.  
 
Agência CanalEnergia: Na sua avaliação, o que surpreendeu 
positivamente e negativamente no pacote anunciado?  
 
Mario Veiga: A grande surpresa positiva foi o montante substancial de redução 
do custo da energia para o consumidor, cerca de 20% em média, e o fato de 
este benefício ter alcançado todas as classes de consumo. Os dois anúncios 
que foram inesperados para os investidores foram a antecipação da renovação 
das concessões para 2013, que tem como condição a redução da receita de 
2013 e 2014, e a inclusão de usinas cuja concessão não havia sido prorrogada 



anteriormente - por exemplo, São Simão - nas mesmas condições de renovação 
das demais usinas. Finalmente, os consumidores do ACL foram surpreendidos 
pela concentração dos benefícios da geração somente no mercado regulado. 
 
Agência CanalEnergia: Qual é o impacto do pacote da MP 579 no Mercado 
Livre? 
 
Mario Veiga: Os consumidores do ACL foram beneficiados diretamente pelas 
reduções nos custos de transmissão e encargos, porém não diretamente pela 
redução dos custos de geração. No entanto, é de se esperar que este benefício 
ocorra de maneira indireta. A razão é que os preços praticados no mercado livre 
têm como uma de suas principais referência as tarifas do mercado regulado 
alguns anos à frente, pois a maior parte dos consumidores livres pode optar 
pela volta ao ambiente regulado. 
 
Como consequência, uma redução da tarifa média das distribuidoras tende a 
resultar em uma redução dos preços no ambiente livre. O ritmo desta redução 
dependerá da duração dos contratos vigentes neste ambiente e do equilíbrio 
entre a oferta e a demanda, dentre outros fatores. Há impactos também na 
autoprodução de energia, pois a extinção da CCC e redução da CDE reduz a 
competitividade relativa da APE. 
 
Na opinão da PSR, o mercado livre tem papel fundamental no modelo do setor 
elétrico pois oferece produtos e serviços customizados para consumidores, 
como por exemplo contratos com distintas flexibilidades, durações, etc. 
Contribui no equilíbrio entre oferta e demanda global; e fornece uma sólida 
referência de preços de energia, fatores essenciais para a eficiência do setor. 
 
 

 


