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EDITORIAL

Presidenciáveis: A voz do setor de energia na proposta dos candidatos 

MEGAWHAT 2022

Boa leitura!

Equipe Editorial MegaWhat

As eleições gerais movimentam o Brasil e no setor de energia não é diferente. Os movimentos dos preços de

energia elétrica e combustíveis ditaram o noticiário ao longo deste ano, e nada mais natural que esses

assuntos, tão relevantes no contexto econômico, estejam em destaque nos planos de governo das principais

candidaturas à Presidência da República.

A emergência climática ajudou a colocar o setor de energia ainda mais em evidência, e incentivos às

renováveis e novas tecnologias também são destaque nas propostas. O que varia é a intensidade com que os

assuntos relevantes do setor são ou não abordados nos planos das campanhas.

Para este especial, a MegaWhat se debruçou sobre as propostas de cada um dos quatro principais candidatos,

que lideram as pesquisas de intenção de voto: Jair Bolsonaro (PL), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT) e

Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Foram analisadas declarações feitas pelos candidatos em eventos, entrevistas, além das informações

disponibilizadas em seus sites, programas de campanha e do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Buscamos identificar o que eles pensam sobre pautas importantes, como abertura do mercado livre, expansão

das renováveis, o futuro da Petrobras e perspectivas para o mercado de carbono.

Para mensurar as propostas, criamos uma metodologia de pontuação de cada candidato nos temas analisados,

que avalia a profundidade em que o tema é tratado dentro da sua campanha. Muitas vezes, as propostas não

foram específicas na abordagem dos assuntos, sem metas ou direcionamento de planejamento estratégico.

Em comum, os candidatos têm a aposta no Brasil como um país de grande potencial para desenvolvimento de

energias renováveis.  
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UM OLHAR SOBRE
AS ELEIÇÕES
O setor de energia brasileiro respira o ambiente

eleitoral com muita intensidade, ligado no que vai

acontecer a partir de 1º de janeiro de 2023, quando

o nome escolhido pelas urnas assumirá a

Presidência da República. Em jogo, está a

manutenção dos avanços conquistados nos últimos

anos, como a abertura gradual do mercado livre de

energia para cada vez mais consumidores, a

tendência de investimentos robustos de origem

privada, e o desenvolvimento de novas tecnologias,

como as baterias para armazenamento de energia e

o hidrogênio produzir a partir de fontes renováveis. 

Mais do que isso, o setor espera propostas que

busquem destravar impasses que ainda rondam os

negócios, com a torcida para que não haja

retrocessos em assuntos relacionados ao meio

ambiente e à sustentabilidade.

Considerando os quatro candidatos com maior intenção

de votos nas pesquisas e as propostas de governo para

o setor elétrico, destacamos quatro pontos de

convergência nos discursos e que são de interesse para

o setor: energias renováveis e novas tecnologias,

privatizações, agências reguladoras e tarifas de

energia e preços de combustíveis. Em todo o estudo,

os candidatos e suas propostas foram elencados

sempre em ordem alfabética.
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O QUE DIZEM AS PESQUISAS
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PESQUISAS ELEITORAIS 
1ª SEMANA DE AGOSTO

PESQUISAS ELEITORAIS 
ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO
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LIDERAM AS PESQUISAS DE INTENÇÃO DE VOTO:

CANDIDADOS

MEGAWHAT 2022

Presidenciáveis: A voz do setor de energia na proposta dos candidatos 

Jair Bolsonaro
PL

Ciro Gomes
PDT

Simone Tebet
MDB

Luiz Inácio Lula da Silva
PT 

Foto:  Murilo Silva/CAPOL Foto:  Divulgação

Foto: Ricardo Stuckert Foto: Divulgação MDB
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ANÁLISE

RENOVÁVEIS E NOVAS 
 TECNOLOGIAS 

Ciro Gomes
Detalhes da proposta: desenvolver várias formas de energia limpa, como a eólica (onshore e
offshore), a solar e a baseada na produção de hidrogênio verde; utilizar energia hidroelétrica
como fonte de reserva para picos de consumo de energia; até 2030, eliminar o uso da energia
termoelétrica; meta de uma matriz energética 100% limpa.

Jair Bolsonaro
Detalhes da proposta: promover aumento robusto e diversificação na produção e utilização de
energia sustentável, renovável e limpa, sem comprometer outros aspectos que envolvam esse
tema, como gás natural como alternativa para os setores de petroquímica e fertilizantes, por
exemplo; utilizar recursos do Finep para produzir energia limpa (eólica, solar etc.); diminuir o
uso de fontes como óleo e carvão; alavancar o potencial do Brasil como exportador de energia
verde com a implantação de geração de energia limpa e alternativa, como eólica offshore e
hidrogênio verde; avanços do decreto nº 10.946/2022 sobre áreas para eólica offshore;
avanços em biogás, biometano e hidrogênio verde para substituir combustíveis fósseis.

A proposta com mais informações sobre o assunto é a do candidato à

reeleição Jair Bolsonaro. A eólica offshore é mencionada também

pelo candidato Ciro Gomes, que tem ainda metas para desligamento

de termelétricas e uma matriz elétrica 100% limpa.  Com menos

informações, o ex-presidente Lula e a senadora Simone Tebet

destacam a aceleração da transição energética e das mudanças

climáticas, e a importância das energias limpas neste contexto.

Luiz Inácio Lula da Silva
Detalhes da proposta: enfrentamento das mudanças climáticas e avanço da transição ecológica e
energética; a principal missão da política industrial será promover o engajamento da indústria na
transição tecnológica, ambiental e social, com foco em setores como saúde, energia, alimentos e
defesa; aprofundar a diversificação da matriz com expansão de fontes limpas e renováveis.

Simone Tebet
Detalhes da proposta: acelerar a transição para uma matriz mais limpa, renovável, segura, barata e
eficiente de energia de baixo carbono, por meio da competição entre as diferentes fontes energéticas
(eólica, solar, hidráulica, biocombustíveis, biomassa, hidrogênio verde, etanol e gás natural).
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POSICIONAMENTO
DOS CANDIDATOS 
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Para os gráficos deste estudo, foi desenvolvida metodologia de pontuação de cada candidato nos temas analisados:

1 – não menciona; 2 – plano de governo não menciona, mas já falou sobre isso em algum momento
(entrevista, debate etc.); 3 – menciona brevemente no plano de governo; 4 – menciona no plano como
proposta (dá mais detalhes); 5 – um dos pontos mais importantes do plano.

Elaboração: MegaWhat 

MEGAWHAT 2022

Energias renováveis 
e novas tecnologias

Poucos detalhes Alguns detalhes Muitos detalhes



7

Presidenciáveis: A voz do setor de energia na proposta dos candidatos 

MEGAWHAT 2022

ANÁLISE

PRIVATIZAÇÕES

Ciro Gomes
Detalhes da proposta: Detalhes da proposta: alteração na política de preços da Petrobras; setor
privado deverá atuar intensamente nos mercados de geração e comercialização das diversas
novas fontes de energia, a partir de um planejamento das necessidades e da oferta energética
no Brasil. 

Jair Bolsonaro
Detalhes da proposta: ampliar e fortalecer o processo de desestatização e concessões de
infraestrutura nacional; exemplo da privatização da Eletrobras; incentivar PPPs e leilões.

A proposta com mais informações sobre o assunto é

o a do candidato à reeleição Jair Bolsonaro. A eólica

offshore é mencionada também pelo candidato Ciro

Gomes, que tem ainda metas para desligamento de

termelétricas e uma matriz elétrica 100% limpa.  Com

menos informações, o ex-presidente Lula e a

senadora Simone Tebet destacam a aceleração da

transição energética e das mudanças climáticas, e a

importância das energias limpas neste contexto.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Luiz Inácio Lula da Silva
Detalhes da proposta: reafirmação dos compromissos com as instituições federais; proteger o
patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais;
forte oposição à privatização da Petrobras e da PPSA; preservar o regime de partilha da Petrobras;
oposição à privatização da Eletrobras.

Simone Tebet
Detalhes da proposta: o governo será de concessões, PPPs, privatizações e desestatização;
restaurar a função do BNDES no fomento ao emprego e na coordenação do Programa Nacional
de Desestatização e reforçar sua atuação na prestação de serviços a estados e municípios em
concessões de serviços públicos, com a extinção da Secretaria de Desestatização.
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Ciro Gomes
Detalhes da proposta: as agências reguladoras permanecerão no modelo atual, mas o critério de
escolha de toda sua diretoria deverá ser estritamente técnico; contra o Ibama como agência
reguladora, pois atua como órgão de execução de políticas públicas.

Jair Bolsonaro
Detalhes da proposta: reforço da articulação entre ministérios e agências e entre os entes
federativos.

Luiz Inácio Lula da Silva
Detalhes da proposta: contra o Ibama como agência reguladora, pois atua como órgão de execução de
políticas públicas.

Simone Tebet
Detalhes da proposta: contra o Ibama como agência reguladora, pois atua como órgão de execução de
políticas públicas; agências regulatórias independentes e autônomas, diminuir a burocracia estrutural
e destravar o desenvolvimento.

AGÊNCIAS
REGULADORAS
A independência das agências reguladoras é um

tema caro ao setor de energia, que defende a

estabilidade das regras e o respeito aos contratos

como preceitos fundamentais para que o ambiente

seja atrativo a novos investimentos.

Mudanças feitas no passado, como indicações

políticas para cargos técnicos, assustam o

mercado, mas são cada vez mais difíceis

considerando as regras atuais.  A Lei nº 13.848, de

25 de junho de 2019, criou novas regras para a

governança das agências reguladoras, inclusive o

estabelecimento de mandatos de cinco anos não

coincidentes para os diretores, que precisam ser

aprovados pelo Senado antes de assumirem os

cargos.

Neste ano, foram alterados todos os cinco

membros da Agência Nacional de Energia Elétrica

(Aneel), com mandatos que vão valer de dois a até

seis anos. Na Agência Nacional do Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis (ANP), quatro dos cinco

diretores assumiram seus respectivos mandatos

também em 2022. Como os prazos irão variar nos

próximos anos, um cenário como este, com vários

diretores sendo trocados no mesmo ano, será

evitado daqui para a frente.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também está

no centro das atenções da disputa presidencial,

pelo seu importante papel nos licenciamentos

ambientais, fundamentais em obras de

infraestrutura. A entidade, contudo, não é uma

agência reguladora, e a ideia de mudar esse caráter

é rejeitada pela maior parte dos candidatos.
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Privatistas

Agências menos
autônomas

Estatistas

Para os gráficos deste estudo, foi desenvolvida metodologia de pontuação de cada candidato nos temas analisados:

1 – não menciona; 2 – plano de governo não menciona, mas já falou sobre isso em algum momento
(entrevista, debate etc.); 3 – menciona brevemente no plano de governo; 4 – menciona no plano como
proposta (dá mais detalhes); 5 – um dos pontos mais importantes do plano.

Elaboração: MegaWhat 

Privatizações e 
agências reguladoras

Agências mais
autônomas
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Ciro Gomes
Detalhes da proposta: garantir a estabilidade de preços; pacto entre os setores público e privado
em torno de metas para o crescimento econômico e os ODS; redução de subsídios e incentivos
fiscais em 20% no primeiro ano de governo; recriação de imposto sobre lucros e dividendos
distribuídos; junção dos impostos ISS, IPI, ICMS, PIS e Cofins em um único imposto; criação de
fundo para investimento em infraestrutura para diversos setores, o de energia está
contemplado; prioridade de mudar a política de preços da Petrobras; evitar a elevação tarifária
em momentos de escassez a partir do uso de hidrelétricas como fonte de reserva para picos de
consumo.

Jair Bolsonaro
Detalhes da proposta: redução e simplificação de impostos sem tabelamento de preços; respeito ao
regime de metas da inflação e independência do Banco Central; privatizações como forma de aumentar a
competitividade, reduzir preços e melhorar a qualidade dos serviços; exemplos da movimentação atual
sobre teto do ICMS, impostos sobre combustíveis, PEC dos combustíveis etc.

Luiz Inácio Lula da Silva
Detalhes da proposta: política de preços compatível com a realidade brasileira; preços do pré-sal que
levem em conta os custos de produção no Brasil; política sustentável de modicidade tarifária.

Simone Tebet
Detalhes da proposta: reduzir o custo de energia elétrica para a maioria dos consumidores,
eliminando subsídios que não mais se justificam.

TARIFAS E PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS 
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Tarifas e preços 
de combustíveis

Poucos detalhes Alguns detalhes Muitos detalhes

Para os gráficos deste estudo, foi desenvolvida metodologia de pontuação de cada candidato nos temas analisados:

1 – não menciona; 2 – plano de governo não menciona, mas já falou sobre isso em algum momento
(entrevista, debate etc.); 3 – menciona brevemente no plano de governo; 4 – menciona no plano como
proposta (dá mais detalhes); 5 – um dos pontos mais importantes do plano.

Elaboração: MegaWhat 
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Ciro Gomes
Detalhes da proposta: recuperar e ampliar a capacidade das refinarias da Petrobras.

Jair Bolsonaro
Detalhes da proposta: facilitar a emissão de Green Bonds e mercado de carbono; respeito às práticas ESG.

Luiz Inácio Lula da Silva
Detalhes da proposta: garantia a soberania e a segurança energética do país; expandir a capacidade
de produção de derivados; autossuficiência nacional em petróleo e derivados e garantia de
abastecimento do país; investimentos em exploração, produção, refino e distribuição (Petrobras).

Simone Tebet
Detalhes da proposta: recuperar o planejamento no setor de energia e melhorar a governança setorial.

OUTRAS PROPOSTAS RELACIONADAS

As campanhas dos candidatos também debatem

instrumentos para financiamento de energias

renováveis, como títulos verdes, e assuntos caros

como a soberania energética do país. Os

candidatos mais à esquerda, como Ciro Gomes e

Lula, defendem investimentos na Petrobras e na

ampliação da capacidade de refino do país.

A campanha do ex-presidente Lula vai além, e fala

na autossuficiência nacional em petróleo e

derivados, para garantir o abastecimento de

combustíveis no mercado brasileiro.

Já as campanhas mais à direita no espectro

político, como Jair Bolsonaro e Simone Tebet, são

defensores das privatizações e do fortalecimento

dos investimentos privados. A campanha da

senadora Tebet aposta na recuperação do

planejamento do setor de energia, com melhora na

governança setorial, em uma tentativa de

"envernizar" o setor e torná-lo ainda mais atrativo.

O reforço da governança do setor elétrico também é

destaque na campanha petista. "Não se convence um

investidor a investir, colocar seu capital, para depois

passar na frente projetos totalmente irracionais por

pressão de lobbies", disse recentemente Maurício

Tolmasquim, professor titular do Programa de

Planejamento Energético da Coppe/UFRJ, ex-

presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
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“Vamos trabalhar com a abertura do mercado livre”,

completou. Keller, inclusive, acredita que o PL

414/2021 possa ser votado ainda este ano.

Embora o programa da candidata Simone Tebet

(MDB) não mencione especificamente a abertura do

mercado de energia elétrica brasileiro, ele dá

algumas indicações importantes nesse sentido. O

documento lista como metas da senadora, caso

venha a ocupar o Planalto, reduzir o custo da energia

elétrica, eliminando subsídios injustificáveis;

recuperar o planejamento no setor de energia; e

ampliar o grau de abertura comercial e de

internacionalização da economia brasileira.

Nesse sentido, Karina Bugarin, ex-subsecretária de

Produtividade, Competitividade e Desenvolvimento

Sustentável na Secretaria de Desenvolvimento

Econômico do Estado de São Paulo e que contribui

para o programa da campanha de Simone Tebet (MDB),

ressalta a importância de desonerar a tarifa de energia.

“Tudo que entra na CDE [Conta de Desenvolvimento

Energético, o “super encargo” do setor elétrico] não se

retira depois. Se o setor já está competitivo, ele não

precisa mais de subsídio”, afirmou.

CANDIDATOS
APOIAM ABERTURA
DO MERCADO
Os principais candidatos à presidência são favoráveis

à abertura do mercado de energia elétrica do país. A

visão pró-liberalização do mercado é compartilhada

inclusive por concorrentes ligados à esquerda, que,

em geral, defendem uma participação maior do

Estado na economia. O Projeto de Lei 414/2021, em

discussão na Câmara dos Deputados e que trata da

modernização e abertura do mercado de energia

elétrica brasileiro, é defendido, por exemplo, pelas

candidaturas de Ciro Gomes (PDT) e do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Maurício Tolmasquim, professor titular do

Programa de Planejamento Energético da Coppe/UFRJ,

ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética

(EPE), estatal que ajudou a fundar, e especialista que

assessora o programa de energia da campanha do ex-

presidente Lula, o PL 414/2021 é um meio para

resolver questões relativas à abertura do mercado que

possam afetar os consumidores de energia.

Segundo ele, é possível abrir totalmente o mercado

de energia elétrica brasileiro, mas, para isso, é

preciso tratar quatro pontos: segurança do mercado

livre, equacionamento dos contratos legados das

distribuidoras, regulação referente ao supridor de

última instância e a separação dos papeis do

distribuidor e do comercializador de energia.

Em tom semelhante, Daniel Keller, especialista em

regulação econômica, macroeconomia e estruturação

financeira e assessor de infraestrutura do programa

de Ciro Gomes, considera o PL 414/2021 o caminho

mais adequado para a abertura do mercado de energia

elétrica brasileiro. “Achamos o PL muito interessante.

Essa gradação [da abertura do mercado] me parece

adequada", disse Keller, durante o XIII Fórum Acende

Brasil, realizado em agosto, em Brasília. 

MERCADO LIVRE

MEGAWHAT 2022

Presidenciáveis: A voz do setor de energia na proposta dos candidatos 
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“No lado do governo Jair Bolsonaro, que busca a

reeleição, a aprovação do PL 414/2021 pela Câmara

dos Deputados era uma das prioridades da agenda

energética do Executivo. Além disso, o Ministério de

Minas e Energia (MME) colocou em consulta pública

em agosto proposta de abertura total do mercado de

energia entre os consumidores atendidos em alta

tensão, a partir de 2024.

Abertura do mercado livre

pode reduzir conta de luz em

até 4% para consumidores

residenciais, diz Sério Leitão, do

Instituto Escolhas .

O ministério tem planos de lançar uma segunda

consulta pública para discutir o processo de

abertura de mercado para a baixa tensão, ou seja,

para os consumidores residenciais. “Nós soltamos

uma consulta pública para a alta tensão agora,

então vamos dar algumas semanas e vai ter uma

consulta pública para baixa tensão também”,

afirmou o ministro de Minas e Energia, Adolfo

Sachsida, durante o programa “Direto ao Ponto”, da

Jovem Pan, no início de agosto.

De acordo com o Instituto Escolhas, associação civil

sem fins econômicos que tem como objetivo

qualificar o debate sobre sustentabilidade no país, a

abertura total do mercado de energia elétrica no

Brasil pode reduzir em até 4% o custo da energia

para os consumidores residenciais. “O Escolhas é

absolutamente a favor da liberalização da

comercialização de energia, ou seja, a abertura do

mercado, porque isso é fundamental para ajudar no

esforço que é preciso fazer para que o Brasil reduza

a conta de luz” diz Sergio Leitão, diretor executivo

do Escolhas. “Todo o esforço que pudermos fazer

para reduzir a conta de luz é fundamental”

Foto: Divulgação  

MEGAWHAT 2022

Presidenciáveis: A voz do setor de energia na proposta dos candidatos 

https://linktr.ee/megawhat.energy
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Para Daniel Keller, especialista em regulação

econômica, macroeconomia e estruturação

financeira, e assessor de infraestrutura do

programa de Ciro Gomes (PDT), seria uma

sinalização muito grande para o mundo o país zerar

suas emissões líquidas de carbono. "Para o Brasil, já

é mais fácil, já estamos onde outros países querem

estar daqui 15 anos", disse.

Outras medidas ainda são necessárias, como a

eliminação do desmatamento ilegal, "que gera

pouca riqueza e tem um dano enorme", disse

Tolmasquim.

Dados reunidos pelo Instituto Acende Brasil

mostram que as 1.871 Unidades de Conservação no

Brasil ocupam 1,54 milhão de km², 18% do

território nacional. Depois de cair 84% entre 2004 e

2012, o desmatamento entrou em tendência de

alta, e acumula crescimento de 189% desde então.

Segundo o Acende Brasil, atualmente, são

desmatados 15 mil km² por ano, com uma parcela

significativa relacionada a atividades ilegais. O

Brasil está no grupo dos 10 maiores emissores de

gases efeito estufa do mundo, sendo 44,5%

resultantes do uso da terra e florestas -

desmatamento - e 27,5% da agropecuária.

RENOVÁVEIS SÃO APOSTA
PARA BRASIL LIDERAR
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

A transição energética e a necessidade de

combater as emergências climáticas também têm

pautado as campanhas eleitorais. Com uma matriz

energética predominantemente renovável, o Brasil

desponta como candidato a liderar o movimento

globalmente, e os representantes dos principais

candidatos à presidência concordam, em maioria,

que o futuro é renovável.

"Já temos a matriz mais limpa do mundo, temos que

trabalhar para ter um movimento de descarbonização no

Brasil. Entre olhar para fontes fósseis ou renováveis,

haverá preferência por renováveis", disse Karina Bugarin,

ex-subsecretária de Produtividade, Competitividade e

Desenvolvimento Sustentável na Secretaria de

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e

que contribui para o programa da campanha de Simone

Tebet (MDB) ao Palácio do Planalto.

Segundo Maurício Tolmasquim, professor titular do

Programa de Planejamento Energético da Coppe/UFRJ,

ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética,

estatal que ajudou a fundar, e especialista que contribui

para o programa de energia da campanha de Luiz Inácio

Lula da Silva (PT), à presidência, é preciso assumir um

compromisso em zerar as emissões líquidas de carbono

do setor elétrico brasileiro, anúncio que seria "simbólico"

e com impacto "a nível mundial", sinalizando que o país

está comprometido em enfrentar a situação.

"Eu ainda não tenho uma meta definida, mas

estamos achando que 2035 seria possível", disse

Tolmasquim. Os contratos das termelétricas mais

poluentes do sistema terminam nos próximos

anos, e novas usinas do tipo serão necessárias, mas

devem ser flexíveis, devido às necessidades do

sistema. "Emissão líquida zero não significa não

emitir nada, mas, aquilo que for emitido pelo

setor, vai ser, de alguma forma, absorvido", disse.

SUSTENTABILIDADE

MEGAWHAT 2022
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O setor de energia como um todo responde por 19%

dos gases poluentes emitidos, mas a energia elétrica

responde por uma fatia muito menor, de 1,8%. 

"O Brasil virou uma piada internacional, limitamos a

capacidade de atuação do investimento externo no

país", disse Bugarin. "A maior fonte de emissões no

Brasil é o desmatamento. Por mais que a gente

enfatize que trabalhamos para garantir que a matriz

energética continue limpa, vamos ter que trabalhar

com o desmatamento, responsável por 80% das

emissões", disse a especialista.

 

A situação do desmatamento é mais urgente que o

desenvolvimento de um mercado de créditos de

carbono no país, de acordo com Keller. "Por que

vamos perder tempo neste momento falando de

mercado de carbono, se estamos desmatando e

nosso problema é aquela emissão, muito mais que

nossa geração elétrica?", questionou. 

Outro desafio do mercado de carbono é o

rastreamento dos produtos florestais, afirmou

Bugarin. "O ponto crítico relacionado ao mercado de

carbono é a transparência", afirmou.

A MegaWhat tentou entrar em contato com os

representantes da campanha do presidente Jair

Bolsonaro, mas não obteve retorno. Em evento

realizado no início de agosto, o ministro do Meio

Ambiente, Joaquim Leite, destacou que Bolsonaro

publicou um decreto neste ano para regular o mercado

de carbono, com "componentes inovadores". 

"O Brasil criou um ativo contra o efeito estufa para

gerar crédito para o Brasil", disse o ministro do

Meio Ambiente, durante participação no evento

Expert XP 2022. "O Brasil tem que unir os esforços

e criar uma nova economia verde com menos

emissões até 2050", completou.

A questão da sustentabilidade também afeta o

setor de energia devido às dificuldades dos

investidores na obtenção dos licenciamentos

necessário para construção de grandes

empreendimentos. Para Tolmasquim, que

acompanhou de perto esses problemas durante as

obras das usinas estruturantes do Norte do país,

como Belo Monte, no rio Xungu (PA) e Santo

Antonio e Jirau, no rio Madeira (RO),  a

judicialização das licenças é um problema, pois

atrasa os projetos, o que aumenta seus custos.

 

SUSTENTABILIDADE

MEGAWHAT 2022

Claudio Sales, presidente do

Instituto Acende Brasil, que

estima que o Brasil está no

grupo dos 10 maiores

emissores de gases de efeito

estufa do mundo graças ao

desmatamento ilegal

Foto: Divulgação  

"Isso [judicialização] em alguns momentos implica

em riscos muito grandes para o empreendedor, e

quanto maior for o risco, mais isso vai ser

precificado, e essa precificação vai acabar caindo no

colo do consumidor. A maneira de minimizar o risco

é o diálogo", disse Tolmasquim.

Para Keller, as populações Amazônicas não podem

viver sem desenvolvimento econômico, e o

zoneamento ecológico pode ser vinculado à redução

do desmatamento. "Se a gente conseguir fazer o

desenvolvimento sustentável correto, a preservação

vai gerar desenvolvimento, e não o contrário".

Presidenciáveis: A voz do setor de energia na proposta dos candidatos 
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No que se refere à energia elétrica, a principal

demanda diz respeito ao redimensionamento dos

custos embutidos na conta de luz. A Abrace avalia

que, reduzindo custos relacionados à geração,

transmissão, políticas públicas e outros encargos,

pode-se chegar a uma redução de até R$ 100

bilhões na conta de luz que chega para os

consumidores.

Com relação ao gás natural, o foco está na agenda

regulatória. A associação indica que é preciso

assegurar as disposições da Lei do Gás para a

criação de um mercado nacional de gás bem

definido, competitivo e diversificado. Além disso,

pautas de sustentabilidade ressaltam a necessidade

de “iniciar um processo robusto e de longo prazo

para descarbonização da matriz energética”.

O Instituto Acende Brasil apresentou suas

propostas e realizou um debate com os

representantes setoristas dos presidenciáveis

durante o XIII Fórum Acende Brasil, realizado no

início de agosto. Nele, o foco foram as pautas

sociais, de governança e ambientais ligadas ao

setor de energia. O instituto abordou a questão da

transição energética por meio da maior inserção

das fontes renováveis, encarando a pauta como um

processo de mudança estrutural.

SEGURANÇA DE MERCADO E
SUSTENTABILIDADE DOMINAM
PLEITOS DE ENTIDADES

Competitividade, segurança de mercado e

sustentabilidade estão entre os pontos mais

defendidos por entidades que atuam no setor de

energia para o governo que assumirá o país em 1º

de janeiro de 2023. Para esta reportagem, foram

ouvidos principalmente setores ligados à indústria

produtiva do Brasil, para a qual a energia é um

insumo importante e define sua competitividade. 

Para a Câmara Americana de Comércio no Brasil

(Amcham), o ponto crucial para as eleições de 2022

é aumentar a competitividade do país e, no setor

de energia, a chave para isto está no maior

desenvolvimento das energias renováveis.

A entidade destacou a importância do Fórum de

Energia e do Diálogo da Indústria de Energia Limpa

para promoção de oportunidades e cooperação

regulatória no âmbito das renováveis, óleo e gás,

biocombustíveis e combustível de aviação

sustentável (SAF, na sigla em inglês).  O intuito das

propostas apresentadas pela Câmara Americana é

reforçar as relações entre Brasil e Estados Unidos

em pontos onde ambos possuam “expertise e

liderança, com potencial para desenvolver

soluções sustentáveis para a transformação

energética mundial”, fortalecendo e ampliando os

laços comerciais entre os países.

A Associação dos Grandes Consumidores

Industriais de Energia e de Consumidores Livres

(Abrace) detalhou diversas propostas que,

divididas entre os macro temas de energia elétrica

e gás natural, abrangem desde a precificação de

energia no Brasil até o incentivo ao aumento da

oferta de gás. A associação defende a

implementação de medidas estruturais para

“segurar a explosão no preço da energia e reduzir

o custo atual de maneira definitiva”.

O QUE PEDE O SETOR

MEGAWHAT 2022
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A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

(Firjan), apresentou propostas mais detalhadas sobre o

setor industrial e, especificamente para o setor de

energia, pontuou a necessidade de um novo marco para

o licenciamento ambiental e a estruturação de um

mercado de carbono “legal, participativo, robusto e

transparente, de implementação gradual e baseado no

Sistema de Permissões (cap and trade)”.

Para a Firjan, a pauta de sustentabilidade é relevante

na medida em que a pandemia de covid-19 e a recessão

econômica mundial tornaram os países mais

vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. Isso,

segundo a associação, pode ser uma oportunidade para

transformar algumas adversidades em ativos

financeiros, mas também pode significar alterações

negativas para as economias.

Ainda no tema de renováveis, a Firjan propõe aos

candidatos à presidência o avanço no estabelecimento

do marco regulatório para a geração eólica offshore, o

que deve diversificar a matriz e atrair novos

investimentos em energia e tecnologia para o país.

O Acende Brasil também trouxe à tona a necessidade

de se investir em armazenamento de energia como

forma de auxílio ao processo de transição energética.

Segundo o instituto, “alternativas devem ser sempre

buscadas para a manutenção da segurança

operacional”.

MEGAWHAT 2022

Presidenciáveis: A voz do setor de energia na proposta dos candidatos 

https://megawhat.energy/planos


10

EXPEDIENTE

MEGAWHAT 2022

Editorial

Natália Bezutti

Camila Maia

Rodrigo Polito

Jade Stoppa Pires

Poliana Soutto

Comercial e Marketing

Paola Lee

Ana Flávia Félix

Giovanna Zilotti

Miguel Barcellos

Tecnologia

Felipe Ferreira

Gewerton Silva

Guilherme Bossa

João Gabriel Lembo

José Augusto Campos

Luana Rodrigues

Uhelliton Andrade

Victor Lima

CEO

Larissa Araium

Especial MegaWhat - 3ª edição

Setembro de 2022

Natália Bezutti Rodrigo Polito Camila Maia Jade StoppaPoliana Soutto

EQUIPE EDITORIAL

EXPEDIENTE

Larissa Araium
CEO da MegaWhat

19

Siga-nos nas redes sociais
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AGRADECIMENTO AO LEITOR

Esse especial é um resumo com os

posicionamentos sobre pautas importantes,

como abertura do mercado livre, expansão das

renováveis, o futuro da Petrobras e

perspectivas para o mercado de carbono.

O objetivo desse conteúdo é informar de

forma transparente e com uma linguagem

objetiva e didática, e te ajudar a entender o 

 que diz a voz o setor de energia nas propostas

dos candidatos e candidata.

Os assinantes da MegaWhat receberam em

primeira mão esse estudo e sua assinatura

contribui para que mais especiais como esse

sejam divulgados para o setor elétrico.

Boa leitura!
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Assinante MegaWhat tem acesso ao
melhor da informação no mercado de

energia e a muitos conteúdos exclusivos!

Assine agora!
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