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Reforma Setorial – Perspectiva Regulatória e de Planejamento 



Modelo Regulatório Brasileiro 

Linhas de 
Transmissão 

 
R$15,1bi 

nos 2 últimos 
Leilões 

Capacidade 
Instalada 

 
158 GW 

(+50% em 10 anos) 

Consumidores 
 

80,5 
Milhões 

(+38% em 10 anos) 



Agenda de Transformação 

Cliente Tecnologia Meio Ambiente 

Sociedade engajada através das 
mídias digitais 

Alta expectativa face à qualidade 
dos nossos serviços 

Energias renováveis  

Avanço das redes inteligentes 

Digitalização da cadeia de valor 

Robotização de processos 

Sistema hidroelétrico afetado  
por mudanças climáticas 

Regulação ambiental tem se 
tornado cada vez mais exigente 



A inovação nas fronteiras das redes assume três 
formas principais que provocam disrupção no setor 



Necessidades de adaptação dos modelos 
regulatórios e de negócio do setor 



Compromisso EDP com a Reforma do Setor 



O que a Reforma pode produzir? (1/5) 

Clientes de Energia 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIOS PÓS REFORMA 

• Apenas clientes de médio e grande porte livres 

• Tarifas com baixa sinalização de eficiência 

• Falta de isonomia entre cativos e livres 

•Opacidade da conta de luz 

• Todos podem escolher o fornecedor 

• Tarifas horárias e locacionais 

• Isonomia entre consumidores 

• Conta de luz como instrumento de 
comunicação 



O que a Reforma pode produzir? (2/5) 

Comercialização de Energia 

•Migração para o Ambiente de Contratação Livre 
baseada na alocação de encargos e custos 

• Regime de garantias insuficientes 

• Varejo e atacado no mesmo ambiente 

• Preços desacoplados do mercado 

•Migração para o Ambiente de Contratação 
Livre baseada em benefícios reais 

•Garantias robustas 

• Fronteira entre varejista e atacadista 

• Preços baseados na oferta 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIOS PÓS REFORMA 



O que a Reforma pode produzir? (3/5) 

Distribuição de Energia 

• Exposição à variação dos custos de energia, 
encargos e transporte 

• Custo de energia não uniformes 

• Complexidade na geração de contratos 

• Subsídios implícitos à micro e mini geração 

• Tarifas sem sinalização do uso da rede 

• Estrutura de receitas incompatíveis com a 
estrutura de custos 

•Neutralidade da sobrecontratação 

• Centralização dos contratos 

• Componente não volumétrico na tarifa 

•Melhoria da estrutura de receitas 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIOS PÓS REFORMA 



O que a Reforma pode produzir? (4/5) 

Geração de Energia 

• Exposição à riscos não hidrológicos 

• Subsídios à fontes renováveis não consideram 
eficiência na produção 

•Usinas térmicas com alto custo para geração 

• Preços desacoplados do mercado 

• Financiabilidade por leilões regulados 

•Ajustes na alocação de riscos 

• Subsídios para fontes de geração renováveis 
considerarão benefícios sistêmicos 

•Descontratação de térmicas com custo 
elevado 

• Preços baseados na oferta 

• Financiamento baseado em mercado 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIOS PÓS REFORMA 



O que a Reforma pode reproduzir? (5/5) 
Expansão do Mercado Livre para Todos os Agentes 



Conscientização, incentivos e propostas de valor são 
os passos iniciais 



Os clientes devem buscar o uso e a produção 
eficiente de energia… 

Consumo de  

Energia 

Tempo 

Migração ao Mercado Livre 

Ações de Eficiência Energética 

Produção Própria 

REDUÇÃO DE CUSTOS 



Oportunidades…  

A Reforma do Setor Elétrico vai se concretizar…  

Surgirão inúmeras oportunidades de uso e produção eficiente da energia elétrica…  
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Muito obrigado! 


