
 

 

Brasília, 10 de novembro de 2021. 

 

 

Exmo. Senhor 

Luiz Carlos Ciocchi 

Diretor Geral do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico 

Brasília/DF 

 

 

Assunto: Suspensão do programa de Redução Voluntária da Demanda (RVD) e a 

formação dos Preços de Curto Prazo. 

 

 

Senhor Diretor Geral, 

 

O grupo União Pela Energia, que reúne 45 associações dos mais diversos 

segmentos da indústria nacional, apresenta abaixo suas preocupações diante da 

inesperada suspensão do programa de Redução Voluntária de Demanda (RVD) e 

sobre a conjuntura da formação dos preços de energia de curto prazo (PLD). 

Dentre as iniciativas excepcionais que foram tomadas visando a garantia de 

atendimento energético e elétrico no país em 2021, o programa de oferta para 

redução da demanda lançado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com 

importante apoio deste operador, foi um avanço no desenvolvimento de um mercado 

de energia moderno, onde os consumidores contribuem ativamente na operação do 

Sistema Interligado Nacional (SIN) e na busca por uma redução global dos custos. 

Neste sentido, os consumidores industriais vinham desenvolvendo uma 

parceria com Ministério, mais ainda, com este Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS), em um processo de aprendizado e construção de confiança mútua que 

permitiria ao ONS contar com um instrumento adicional para garantir a segurança da 

operação, ao mesmo tempo em que os consumidores se familiarizariam com o 



 

 

programa, desta forma poderiam contribuir para o sistema, como uma alternativa, 

não só em período seco, mas durante todo o ano, como já acontece em outros países. 

Neste contexto, a indústria nacional recebeu com grande surpresa a notícia da 

suspensão do programa de RVD. A medida tomada causa frustração e pode ser 

considerada um retrocesso na modernização do mercado. 

Importante notar que a redução do consumo nos processos industriais requer 

organização e planejamento com antecedência, pois implica em reorganização dos 

processos produtivos. Para novembro, várias indústrias já vinham se preparando, de 

modo que a suspensão do programa deve causar novos prejuízos aos consumidores 

que podem se tornar mais resistentes a participar de mecanismos pelo lado da 

demanda, tanto no programa de RVD quanto, eventualmente, de outros programas 

que se desenvolvam no futuro. 

O modelo de formação dos Preços de Curto Prazo é outro ponto que precisa 

ser enfrentado com urgência. Como é possível os modelos oficiais de formação dos 

preços e otimização da operação sinalizarem que o custo da energia de curto prazo 

está inferior a R$ 100 por MWh, ao mesmo tempo que estamos com todo parque 

termoelétrico ligado, despachando térmicas de 2.500 por MWh? Este modelo 

inconsistente tem como resultado o recorde do Encargo de Serviços do Sistema 

(ESS), onde em 2021 superará R$ 20 bilhões. O consumidor que se contratou para 

garantir previsibilidade de seus custos, apenas neste último trimestre, deverá pagar 

aproximadamente R$ 110 por MWh de ESS, maior até que o próprio custo da energia 

dos modelos oficiais. 

 

 



 

 

Na expectativa de mitigar os efeitos danosos mencionados e buscando a 

verdadeira modernização do nosso mercado de energia, pedimos a continuidade do 

programa de redução voluntária da demanda (RVD) e um sinal claro e transparente 

de preços que reflita a realidade dos custos de energia para a produção.  

 

Atenciosamente, 

 

Fernando Pimentel 

Porta-voz do Movimento União pela Energia 

 

 

Lucien Belmonte 

Porta Voz do Movimento União Pela Energia 

 

 

Paulo Pedrosa  

Porta-voz Movimento União pela Energia  


