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A redução do custo da energia reflete a preocupação do governo federal em 
criar alternativas para desonerar a indústria e viabilizar a retomada dos 
investimentos. Mas a Medida Provisória (MP) n.º 579, que define os 
mecanismos pelos quais a energia deverá ficar mais barata, pode ser 
aprimorada para, com o mesmo nível de custos, ampliar de maneira significativa 
os efeitos almejados. 
 
O pacote anunciado deveria promover redução de custos da energia para a 
indústria de até 28%, mas, de acordo com a Agência Nacional de Energia 
Elétrica, apenas 15 unidades produtivas serão beneficiadas com esse 
porcentual no curto prazo. Nossos cálculos mostram que, na prática, a indústria 
de base observará uma redução de custo que variará de 9% a 16%. Essa 
discrepância entre o anúncio e seus potenciais efeitos práticos se deve a que 
parte significativa do pacote, aquela que se refere às concessões vencidas de 
geração de energia, não contemplará os consumidores que compram energia 
no mercado livre. 
 
Se o objetivo primário do pacote é ampliar a competitividade e a capacidade de 
investimento da indústria, a conclusão é que as medidas anunciadas poderiam 
produzir resultados econômicos mais robustos, se a alocação dos benefícios 
das concessões de geração fosse tal que contemplasse um número maior de 
indústrias sem aumento dos custos para o Tesouro. Isso reduziria um pouco o 
porcentual máximo de 28% anunciado, mas os impactos reais para a sociedade 
como um todo seriam maiores. 
 
Para ter uma ideia, enquanto uma redução média de 11% nas tarifas teria um 
impacto de R$ 53 bilhões no potencial de investimentos da indústria brasileira 
na próxima década, como calculou a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas, uma redução de 25% poderia dobrar esse resultado (R$ 120 
bilhões a mais em investimentos), segundo cálculos da Fundação Getúlio 
Vargas. 
 
Em sua formatação atual, o pacote está mais próximo da primeira estimativa. 
Mas, com uma alocação mais isonômica e justa dos benefícios das concessões 
entre consumidores livres e cativos, é possível fazer com que o resultado final 
se aproxime do segundo cenário, mantendo-se o mesmo nível de custos. 
 
Importante observar que, conforme estudo da Andrade & Canellas, a mudança 
na configuração da MP em favor da isonomia no acesso à energia geraria um 
custo de apenas R$ 2 a R$ 3 por MWh para os consumidores cativos, valor que 
poderia ser compensado com a destinação dos benefícios da amortização dos 
empreendimentos de transmissão apenas aos agentes de consumo (e não de 
geração). Trata-se, pois, de um aprimoramento muito atrativo em termos 
econômicos, que terá impactos evidentes nos investimentos e ainda mais 
significativos no crescimento do País: se no primeiro cenário a taxa de 



crescimento anual do PIB poderia ser 0,5 ponto porcentual maior na próxima 
década, no segundo ela avançaria 0,9 ponto em relação ao cenário-base. 
 
Ademais, uma redução mais significativa dos custos para a indústria também 
reposicionaria o País numa escala global de competitividade. Enquanto o corte 
de 10% nos faz cair 5 posições no ranking de maior custo da energia para a 
indústria (passando do 9.º lugar para o 14.º, na comparação com os países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, 
conforme dados de 2011 da Agência Internacional de Energia), uma redução 
média de 20% nos faria recuar 13 posições, revertendo de maneira mais 
significativa a "desvantagem competitiva" nesse quesito em relação aos países 
da OCDE. 
 
A MP 579 é um marco no setor elétrico brasileiro. Foi estruturada com foco na 
modicidade tarifária, atenta aos pleitos de reversão da explosão de encargos do 
setor e à destinação dos benefícios das concessões vincendas a todos os 
consumidores de energia. Mas, com os aprimoramentos adequados, é possível 
fazer mais com o mesmo. A conjuntura econômica global não tolera 
desperdícios. Por isso, aspectos de eficiência alocativa precisam ser levados 
em consideração na formatação final da MP. 

 


