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• 11 empresas

• Mais de 10.000 MW de 
capacidade instalada

• 527 MW em projeto com 
concessões outorgadas

• 39 Hidrelétricas (mais de 10% do 
MRE)

• 18 Termelétricas

• 8 PCHs

• 2 Eólicas 
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Objetivo

Promover os interesses dos autoprodutores e 

autoimportadores de energia, assegurando a utilização 

eficiente dos recursos energéticos pela indústria e o 

desenvolvimento competitivo e sustentável do país



Oportunidades para modernização

Discussões no setor nos últimos anos:

• Formação de preço

• Lastro x energia

• Mercados complementares (mecanismos de capacidade)

• MRE

• Combustíveis



Modernizações já implantadas

Alguns passos já foram dados:

• Orientação a mercado (CPs 21 e 32 – Prt. MME 251/2017)

• Fim da republicação do PLD (REN 799/2017)

• Desvios da ordem de mérito dos hidrelétricos serão compensados, 
ao menos parcialmente (REN 764/2017 e AP 83/2017)

• Redução de despacho fora da ordem de mérito por meio de 
mercado complementar (resposta da demanda) (REN 792/2017)

• Projeto Gás para Crescer, MME



Modernizações em tratamento

Diversos pontos, no entanto, ainda estão em tratamento:

• Manutenção e reforço da orientação a mercado (CPs 32 e 33)

• Desjudicialização (MP 814) 

• Formação de preços
• Possibilidade de um mercado por oferta de preço (CP 33)

• Preços horários (CP 42)

• Resposta da demanda na formação de preços (Lei 13.360)

• Lastro x energia e mecanismos de capacidade (CP 33)

• Estruturação do mercado livre de gás natural (segundo 
substitutivo ao PL 6.407) 



Próximos passos

Nos últimos anos foram investidos esforços no desenho de 
modernização do setor.

Incertezas sobre a política de governo para os próximos 4 anos 
(eleições).

Apoio a matérias tramitação no congresso ou ainda a ingressar. 

Meta de iniciar 2019 com um novo marco legal para o mercado de 
energia elétrica.
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