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Na primeira edição do especial Presidenciáveis: A voz do setor de energia na proposta dos candidatos,

falamos sobre os principais pontos defendidos pelos quatro candidatos que lideravam as intenções de voto na

disputa pela presidência da república. O primeiro turno aconteceu, em 2 de outubro, e dois candidatos se

enfrentam agora no segundo turno: Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-presidente Lula saiu na frente, com 48,4% dos votos válidos, e o atual presidente, Jair Bolsonaro, ficou

perto, com 43,2% dos votos, e o desfecho está marcado para 30 de outubro, quando acontece o segundo

turno.

Nesta segunda edição do especial, a MegaWhat voltou a se debruçar sobre as propostas dos dois candidatos,

mas escolheu quatro temas principais para analisar os posicionamentos, considerando nossa avaliação das

questões mais debatidas no setor, que se mostraram mais relevantes.

O Projeto de Lei (PL) 414, que já foi exaustivamente debatido, e se encontra parado na Câmara, é quase um

sinônimo da abertura do mercado livre de energia, e foi assunto em praticamente todos os eventos sobre as

eleições voltados para o setor de energia.

Os preços de energia, elétrica e combustíveis, também são assunto frequente na pauta, e não é por acaso.

Além dos efeitos em cascata, como a pressão inflacionária, têm a relevância de pesarem diretamente no bolso

do eleitor.

Com a privatização da Eletrobras, o papel da Petrobras no país está no centro do debate. Será privatizada? Vai

investir em renováveis? Qual será seu foco?

E, por fim, o formato dos leilões, essenciais nas duas últimas décadas na expansão e planejamento da matriz, é

outro tema que pode mudar o futuro do setor.
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ELEIÇÕES 2022

O SEGUNDO TURNO 
O ex-presidente Lula saiu na frente no segundo

turno, mas com uma margem de poucos milhões de

votos à frente do presidente Jair Bolsonaro na

disputa pelo comando do Brasil.

As principais pesquisas de intenção de voto têm

mostrado uma diferença apertada entre os candidatos, e

diferentes cenários podem ser traçados.

Além da presidência e dos governos estaduais, a eleição

de 2 de outubro também elegeu todas as Assembleias

Legislativas e um terço do Senado Federal.

O PL, partido de Bolsonaro, elegeu 99 deputados

federais. Combinado aos partidos de direita, são 273

deputados, bloco que favorece o atual presidente. O PT

foi o segundo mais votado, com 68 deputados. Contando

com outros partidos de esquerda, são 108 deputados. A

chave da disputa ficará com outros partidos de grande

porte, como Republicanos, PP, União Brasil e MDB. No

total, a casa tem 513 deputados, e o presidente eleito

precisará de pelo menos a maioria deles para aprovar as

propostas apresentadas.

O Senado renovou apenas um terço das cadeiras, mas

também passou por uma mudança grande, com 22 novas

posições, incluindo os ex-ministros de Bolsonaro Marcos

Pontos (PL-SP), Tereza Cristina (PP-MS), Damares Alves

(Republicanos-DF) e Rogério Marinho (PL-RN), além do

vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Novamente, o PL do presidente Bolsonaro terá a maior

bancada, com 14 senadores. O PT, por sua vez, ficará com

8 senadores. No total, são 81 senadores.

Jair Bolsonaro/ Foto: Fábio Rodrigues-Pozzeom/Agência Brasil

Luiz Inácio Lula da Silval Foto: Ricardo Stuckert 
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PESQUISAS ELEITORAIS 
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O QUE DIZEM AS PESQUISAS
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Se num passado não muito distante a abertura do

mercado livre para todos os consumidores dividia o

setor, o cenário hoje é inverso: há consenso de que a

abertura é inevitável e deve acontecer, com

protagonismo do consumidor, que poderá escolher

de quem comprar energia elétrica.

A diferença, neste caso, está na forma como a

abertura deve acontecer. O assunto tem sido debatido

a exaustão nos últimos anos, e está parado na Câmara

o Projeto de Lei 414, que trata do assunto. 

LULABOLSONARO 

ANÁLISE

Abertura do mercado encarada

como positiva e prioritária na

agenda energética do governo;

PL 414 como proposta do

Ministério de Minas e Energia

(MME) possível de ser aprovada

até o fim de 2022;

Publicação da Portaria 50/2022,

que abriu o mercado livre para

consumidores de alta tensão em

2024;

Abertura da Consulta Pública

137/2022, que debate a abertura

total para consumidores de baixa

tensão em 2028

Defende a abertura total do

mercado de forma gradual, com

algumas condições precedentes:

• separação entre distribuidor e

comercializador de energia;

• saída do ACR com custos

repartidos entre todos os

consumidores, ou seja, 

 equacionamento dos contratos

legados das distribuidoras;

• criação de supridores de

última instância para garantir

o fornecimento de energia;

segurança do mercado livre.

PL 414 visto como fundamental

para a abertura do mercado para

todos os consumidores.

PL 414 E  A ABERTURA DO
MERCADO LIVRE

Além de definir um cronograma da abertura do

mercado, o PL trata de diversas questões

relacionadas, como o que fazer com os contratos que

ficarão nas distribuidoras, quem vai financiar a

expansão do sistema, e a separação da conta de luz

entre fio e energia.

Enquanto o PL não anda, contudo, o governo decidiu

agir, e publicou uma portaria liberando a migração de

todos os consumidores conectados em alta tensão a

partir de 2024. Atualmente, está em consulta pública

uma proposta de portaria que abre o mercado livre

para todos os consumidores em 2028, e uma parcela

do setor entende que só assim o assunto vai andar.

Neste ponto, os candidatos divergem.
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Maior empresa do Brasil e uma das maiores

petroleiras do mundo, a Petrobras é um assunto

importante para os candidatos ao comando do país. 

Entre 2003 e 2010, nos dois mandatos do ex-

presidente Lula, a companhia foi capitalizada,

levantou bilhões no mercado de capitais, e investiu

fortemente em sua expansão, com o início da

exploração das reservas do pré-sal. 

Nos últimos anos, a Petrobras vendeu diversos

negócios não relacionados à exploração e produção

LULABOLSONARO 

ANÁLISE

Não menciona a privatização da

Petrobras no plano de governo;

O conselho do Programa de

Parceiras de Investimentos (PPI),

contudo, recomendou a inclusão da

Petrobras no programa, política

defendida pelo atual ministro da

Economia, Paulo Guedes;

Propõe a ampliação e o

fortalecimento do processo de

desestatização e concessões de

infraestrutura nacional;

Incentivo a Parcerias Público-

Privadas (PPPs) e leilões;

Pressão sobre a política de preços da

Petrobras para quedas nos preços.

Forte oposição à privatização da

Petrobras e da PPSA;

Propõe a preservação do regime

de partilha da Petrobras;

Plano de governo defende a

proteção do patrimônio do país e a

recomposição do papel indutor e

coordenador do Estado e das

empresas estatais;

Defende a autossuficiência nacional

em petróleo e derivados como forma

de garantir o abastecimento de

combustíveis no mercado brasileiro;

Propõe investimentos em exploração,

produção, refino e distribuição de

petróleo, pré-sal e derivados.

O FUTURO DA PETROBRAS
de petróleo e gás, e a campanha de Lula defende que ela

volte a investir e a crescer, inclusive com a retomada de

investimentos em refinarias, para que o país possa ser

autossuficiente no setor de combustíveis e não tenha

mais exposição aos preços internacionais.

Já o presidente Bolsonaro, embora tenha defendido em

várias ocasiões a privatização da estatal, não menciona

isso em seu plano de governo, mas fala sobre a ampliação

das desestatizações e concessões. 

No seu governo, a Petrobras já teve quatro presidentes, e

existe uma forte pressão estatal pelo combate aos preços

elevados de combustíveis. Ainda assim, a política de

preços com paridade internacional tem sido respeitada. 
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Os leilões de energia são importantes ferramentas

do Estado para atrair investidores e garantir a

expansão da matriz energética do país. Atualmente,

o país conta anualmente com leilões de transmissão,

de geração, e de exploração de petróleo e gás.

No setor elétrico, os leilões foram instituídos com a

lógica inversa, com vitória a quem der o maior

desáfio, em busca da modicidade tarifária - ou seja,

contratação pelo menor custo possível.

LULABOLSONARO 

ANÁLISE

Proposta de mudança na estrutura

dos leilões de energia para que

eles reflitam os preços e para que

os contratos sejam cumpridos,

mas sem detalhamento;

O ministro de Minas e Energia

Adolfo Sachsida defende o conceito

de "neutralidade tecnológica" nos

leilões, no qual as fontes competem

entre si, sem produtos distintos

para cada uma. Assim, segundo ele,

vencerá a fonte mais competitiva,

sem benefícios a uma ou outra.

Previsibilidade nos leilões, com a

publicação anual do calendário

dos próximos certames, de

transmissão, geração, e também

de óleo e gás.

Proposta de realização de leilões

de capacidade abertos para

diversas fontes, ressaltando a

importância da gestão da demanda;

Defesa da cessão de áreas

offshore por meio de leilões ou

diretamente aos agentes;

Crítica ao leilão de contratação

de energia de reserva de

termelétricas previsto na Lei nº

14.182/2021, que trata da

privatização da Eletrobras, mas

os contratos serão respeitados;

Defende a contratação de

térmicas por meio de leilões de

capacidade na forma de geração

flexível.

FORMATO DOS LEILÕES O governo do presidente Jair Bolsonaro manteve a

realização dos leilões, e iniciou a divulgação de um calendário

completo anual, para aumentar a previsibilidade aos

investidores - um pleito antigo. Agora, o ministro de Minas e

Energia defende que os leilões sejam neutros em tecnologia,

e as fontes compitam entre si.

A campanha do ex-presidente Lula defende a realização dos leilões

como importante ferramenta de planejamento da matriz. As

termelétricas, segundo a campanha, devem ser flexíveis, para

contribuir com as necessidades do sistema. A campanha é crítica à

imposição pelo Congresso da contratação de térmicas regionais,

mas assegura que os contratos firmados serão todos respeitados. 
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JAIR MESSIAS BOLSONARO

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Prevê a redução e a simplificação de impostos sem tabelamento de preços;

Respeito ao regime de metas da inflação e independência do Banco Central;

Entende as privatizações como forma de aumentar a competitividade,

reduzir preços e melhorar a qualidade dos serviços;

Intenção de manter zerados os impostos federais sobre combustíveis para

2023;

Mandato 2019-2022: Lei Complementar nº194, que limite o ICMS de

combustíveis e energia elétrica, e PEC nº15, de estímulos a biocombustíveis.

Defesa de uma política de preços compatível com a realidade brasileira;

Preços de combustíveis que reflitam o baixo custo de produção do pré-sal;

Política sustentável de modicidade tarifária com combate aos subsídios;

Pretende acabar com o alinhamento de preços da Petrobras ao preço de

paridade de importação (PPI);

Crítico da Lei Complementar 194, que limitou o ICMS de combustíveis e

energia.

ANÁLISE

TARIFAS DE ENERGIA E COMBUSTÍVEIS
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AGRADECIMENTO AO LEITOR

Esse especial preparado pela equipe editorial

da MegaWhat é direcionado aos profissionais

que estão atentos aos rumos do setor de

energia após o segundo turno das eleições.

São dois governos com gestões diferentes e

que já tivemos oportunidade de experimentar

as ações práticas nos órgãos relacionados à

energia.

A diferença é que para 2023 ambos Governos

enfrentarão mais questionamentos sobre

abertura de mercado, participação das

energias renováveis e menor dependência dos

combustíveis fósseis.

Boa leitura!
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GOSTOU DESSE
CONTEÚDO?

BAIXE A VERSÃO EM PDF!

Assinante MegaWhat tem acesso ao
melhor da informação no mercado de

energia e a muitos conteúdos exclusivos!

Assine agora!

https://megawhat.energy/planos

