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A renovação das concessões e a descontratação da energia velha serão prioridade do 
próximo governo, na opinião de Luiz Fernando Vianna, presidente do conselho de 
administração da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia 
Elétrica. Ele lembra que 20% da capacidade instalada do país terá vencimento das 
concessões na próxima década. Além disso, 17,1 mil MW médios vão ser 
descontratados entre 2013 e 2015. 
  
"A decisão a ser tomada impacta o preço da energia e, conseqüentemente, o valor dos 
ativos de geração. Pelo que já foi citado, a Apine defende que este tema seja prioritário 
no novo governo, e que a solução tem que vir no curto prazo", disse Vianna em 
entrevista exclusiva à Agência CanalEnergia. A Apine também defende uma 
flexibilização gradual das regras para a ampliação do mercado livre nos próximos 
anos. 
  
Vianna lembra que depois de atingir uma participação de 31% no market share, o 
mercado não cativo - livre e autoprodução -, chegou ao patamar de 24%, com uma 
pequena recuperação, passando a 27% em junho passado. "A Apine é favorável a 
flexibilização gradual dos critérios atuais e estuda o assunto, pois considera esse 
segmento de mercado importante para a estabilidade setorial, tendo em vista que o 
mercado livre é o único que reage a preço rapidamente, o que possibilita o equilíbrio 
eficiente entre oferta e demanda", afirmou. 
  
Além disso, a Apine, em conjunto com a Abdan (energia nuclear), vem defendendo a 
participação dos agentes privados no desenvolvimento de novas usinas nucleares. No 
7º Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, que acontecerá entre os dias 29 e 
30 de setembro no Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro, a Apine tratará ainda da cessão de 
excedentes e do cenário de expansão da oferta no país. 
  
O Enase 2010 é promovido pelo Grupo CanalEnergia, em parceria com a ABCE 
(companhias de energia), Abdib (indústria de base), Abiape (autoprodutores), Abrace 
(grandes consumidores), Abraceel (comercializadores), Abrage (geradores 
hidrelétricos), Abragef (geração flexível), Abraget (geradoras termelétricas), Abrate 
(transmissoras), Anace (consumidores), Apine (produtores independentes), Abragel 
(geração limpa), ABCM (carvão mineral), ABEEólica (eólicas), Abdan (nuclear) e 
Cogen (cogeração). Leia abaixo a entrevista com Luiz Fernando Vianna:  
  
Agência CanalEnergia - O mercado fala há muito tempo na ampliação do ambiente 
livre de comercialização. Recentemente, o governo autorizou a cessão de excedentes. 
O senhor vê esse movimento, abrindo caminho para essa expansão? Que outras 



ações são necessárias para aumentar o número de agentes no mercado livre? 
  
Luiz Fernando Vianna - A Apine tem buscado a sustentabilidade e inclusive ampliação 
do mercado livre, de diversas formas. A comercialização de excedentes contratuais é 
uma das possibilidades. O MME iniciou há algum tempo uma discussão sobre o tema, 
através de consulta pública, para subsidiar a emissão de decreto presidencial para 
regulamentar a questão, mas até a presente data não foi emitido.  
  
A possibilidade de cessão dos excedentes contratuais de energia, que a nosso ver só 
devem incidir sobre os contratos a serem firmados após a emissão do eventual 
decreto, possibilitará ao comprador de energia efetuar contratos com prazo de duração 
maior, o que é bom para o setor, inclusive para a financiabilidade de novos projetos de 
geração. 
  
O mercado não cativo (livre e autoprodução) atingiu o seu market share máximo, de 
31%, em julho de 2007. Após esse máximo, houve uma queda para até 24%. Hoje 
esse mercado apresenta pequena recuperação, tendo atingido aproximadamente 27% 
em junho/2010. Foram diversos os fatores que contribuíram para a redução da 
participação: resposta ao Preço de Liquidação de Diferenças - PLD; escassez de 
oferta para o ACL; e retração da atividade econômica devido à crise mundial. As outras 
possibilidades para aumentar o número de agentes no mercado livre são ligadas aos 
critérios de elegibilidade (tensão e carga) para o consumidor se tornar livre.  
  
A Apine é favorável a flexibilização gradual dos critérios atuais e estuda o assunto, 
pois considera esse segmento de mercado importante para a estabilidade setorial, 
tendo em vista que o mercado livre é o único que reage a preço rapidamente, o que 
possibilita o equilíbrio eficiente entre oferta e demanda. 
  
 
Agência CanalEnergia - Os produtores independentes são os principais motores da 
expansão da capacidade de geração no país. Como vê esse papel e o que mais é 
necessário para melhorar as condições de negócio para esses agentes? 
  
Luiz Fernando Vianna - A implantação do modelo do setor elétrico atualmente vigente, 
diga-se de passagem, que vem proporcionando excelentes resultados para o setor, já 
completou seis anos. Passado esse tempo, evidentemente alguns aprimoramentos se 
fazem necessários e acreditamos que, seja qual for o governo que venha a ser eleito, 
essa providência será tomada, em menor ou maior monta. Entendemos que os 
produtores independentes, muitas vezes aliados ao setor estatal, vão continuar a estar 
na base da expansão da capacidade de geração no país, e que para tanto deve-se 
buscar conciliar uma expansão eficiente, pelo menor preço, com uma política 
energética de longo prazo, o que se faz mantendo e aprimorando o planejamento 
integrado, envolvendo a geração (incluindo combustíveis), a transmissão, o meio 
ambiente, os recursos naturais, a conservação de energia, bem como o estímulo à 
competitividade no mercado. A diversificação da matriz energética deve ser feita de 
forma estratégica, preservando-se a confiabilidade do sistema e a operação racional.  
  
 
Agência CanalEnergia - O próximo governo terá dois assuntos importantes para o 
setor elétrico a resolver: a renovação das concessões e a energia velha a ser 
descontratada. Devendo-se levar em conta ainda que esses dois assuntos são 
interconectados, que tipos de ação a Apine espera para solução desses problemas? 
  
Luiz Fernando Vianna - Temos que entender inicialmente a amplitude do problema. 
Cerca de 20% (21.792 MW) da capacidade instalada do sistema brasileiro tem 
concessões expirando em 2015, sem possibilidade legal de renovação ou prorrogação. 
Essa situação se agrava: (i)  pela necessidade de recontratação da energia existente - 



9.000 MW médios em 2013, 6.800 MW médios em 2014 e 1.300 MW médios em 2015; 
e (ii) pela revisão das garantias físicas das usinas hidrelétricas, prevista para 2014. A 
decisão a ser tomada impacta o preço da energia e, consequentemente, o valor dos 
ativos de geração. Pelo que já foi citado, a Apine defende que este tema seja prioritário 
no novo governo, e que a solução tem que vir no curto prazo.  
  
No entendimento da Apine, a solução a ser dada, reversão dos ativos à União e 
licitação ou renovação das concessões, é uma função de Estado, extrapolando 
inclusive a função de governo, pelo prazo abrangido, por isso, trabalhou na elaboração 
de princípios para nortear a questão, a saber: (i) preservação do valor dos ativos 
existentes; (ii) manutenção dos benefícios decorrentes de eventuais prorrogações ou 
licitações das concessões vincendas no setor; (iii) contribuição para a modicidade de 
tarifas e preços, assegurando a competitividade da economia; (iv) condições 
igualitárias de acesso à energia existente aos agentes do ACR e do ACL (simetria de 
mercado); e (v) tratamento isonômico de agentes geradores (isonomia setorial). 
  
 
Agência CanalEnergia - Além desses dois assuntos, o que a Apine acha que serão 
temas a serem abordados pelo próximo governo em relação ao setor elétrico? 
  
Luiz Fernando Vianna - Preferimos citar os pontos, não só regulatórios, mas que 
abrangem os diversos aspectos ligados ao setor elétrico, que no entendimento da 
Apine devem estar na pauta do próximo governo. Esses pontos, que já foram 
apresentados aos presidenciáveis, são:  
  
(i) Atração de investimentos: O setor elétrico deve ser capaz de atrair investimentos de 
forma sustentada e de gerar competitividade (hoje temos poucos players qualificados 
na geração). Deve-se incentivar a participação privada de modo a viabilizar o montante 
total de recursos demandados para a expansão do setor. É importante ressaltar, 
também, que a estabilidade regulatória é essencial para a contínua atração de 
investimentos;  
  
(ii) Meio ambiente: Deve-se buscar sempre a previsibilidade de prazos e custos para 
obtenção de licenças ambientais. Tempos adequados para as licenças ambientais e a 
possibilidade de os custos adicionais agregados, após o licenciamento, serem 
repassados permitem uma redução do risco incorporado ao preço, beneficiando, com 
isso, o consumidor de energia; 
  
(iii) Planejamento da expansão e preços adequados: O planejamento deve seguir uma 
política nacional de planejamento integrado de longo prazo e cumprir seu objetivo 
primordial, que é a eficácia do processo de planejamento. O preço da energia deve ser 
relacionado à eficiência da expansão e refletir sempre a realidade do mercado;  
  
(iv) Eficiência: A eficiência energética no consumo e na geração deve ser foco da 
operação e do planejamento. No que se refere ao consumo, deve-se buscar um 
estímulo maior à eficiência, o que poderia ser feito mediante tarifa ou incentivos, como 
temos hoje para a universalização de energia;  
  
(v) Tributos e encargos: Deve-se buscar a redução da carga de tributos e encargos 
objetivando a modicidade tarifária. A carga tributária deveria ser limitada e previsível. 
Além disso, os tributos e encargos devem ser segregados para incidir sobre a base e 
evitar bitributação; 
  
(vi) Governança e gestão: As empresas estatais devem ter governança compatível ao 
convívio com o novo mercado, com atuação independente. Deve-se buscar evitar 
conflito de interesses entre a atuação do Estado como investidor (através de empresas 
estatais) e como regulador (através de ministérios, agências reguladoras e secretarias 



de estado); e;  
  
(vii) Independência e fortalecimento das agências reguladoras: Incentivar a necessária 
autonomia, independência e o fortalecimento das agências reguladoras, bem como 
evitar seu contingenciamento. 
  
 
Agência CanalEnergia - A Apine, junto com a Abdan, tem defendido a participação 
privada na retomada da energia nuclear no país. Como estão as tratativas para o 
assunto? 
  
Luiz Fernando Vianna - A Apine entende que os empreendimentos de geração nuclear 
no Brasil foram, no mínimo, demorados. Temos como exemplo a entrada em operação 
da usina Angra I (657 MW), em janeiro de 1985, sendo que o início das obras se deu 
em 1972, 14 anos depois; e  a usina Angra II (1.350 MW), que teve suas obras 
iniciadas em 1976 e a entrada em operação comercial em fevereiro de 2001, 24 anos 
depois. A Apine entende que seus associados: (a) possuem experiência de mais de 40 
anos em usinas nucleares - em todo o ciclo de engenharia/construção; 
operação/manutenção; gerenciamento de rejeitos; reprocessamento; e preparação de 
combustível; (b) operam, na Europa e Estados Unidos, mais de 25 mil MW de potência 
instalada dessas usinas; (c) têm disposição para investir no país - os associados da 
Apine têm investido em novos projetos de geração no Brasil nas diversas fontes: 
termelétricas (carvão, óleo, gás e biomassa), PCHs, eólicas, etc., e têm interesse em 
participar também da expansão termonuclear; (d) participam em projetos estruturantes, 
atualmente em construção, como Jirau e Santo Antônio (rio Madeira); e (e) possuem 
diversas parcerias com empresas estatais. 
  
Pelo exposto, é fácil compreender que os associados da Apine estão capacitados e 
têm interesse nos empreendimentos de geração termonuclear no Brasil. As barreiras 
legais para o investimento privado na geração nuclear são conhecidas, sendo que o 
monopólio da União é traçado nos artigos 21, incisos XXIII, e 177, inciso V, da 
Constituição Federal. Embora a Apine possua parecer jurídico com o entendimento de 
que a produção de energia elétrica a partir da energia nuclear não é alcançada pelo 
monopólio da União, como a participação da iniciativa privada requer segurança 
jurídica, entendeu-se pela necessidade de se editar emenda constitucional (PEC), o 
que foi providenciado junto com a Abdan.  
  
Outros pontos também terão que ser enfrentados, como a questão da comercialização 
da energia, pois não há regime específico para a energia oriunda de fonte nuclear 
(apenas para a comercialização de energia pela Eletronuclear) e não há determinação 
legal de que haja esse “regime específico”. Há necessidade também, portanto, de 
regulamentação infralegal para possibilitar a participação da inciativa privada nesses 
investimentos. Os esforços conjuntos da Apine com a Abdan se iniciaram em 2008, 
tendo ocorrido de lá para cá diversos workshops e reuniões - com a participação da 
Aneel, EPE, MME, Eletronuclear, geradores, fabricantes, prestadores de serviço etc. - 
com vistas à consecução do propósito.  
 
Recentemente, dois importantes trabalhos foram elaborados: "Inserção da geração 
termonuclear na matriz elétrica brasileira" e "Condições para participação da iniciativa 
privada na geração termonuclear". Enfim, acreditamos que esse tema fará parte da 
agenda do próximo governo e a Apine, em conjunto com a Abdan, possui plenas 
condições de colaborar, não só para o entendimento da questão, mas também nas 
soluções necessárias para o equacionamento da participação da iniciativa privada na 
expansão termonuclear no Brasil. 
 
 


