Mercado livre

Propostas da campanha

O mercado livre de energia elétrica, ambiente em que
os consumidores podem escolher seus fornecedores
do insumo, representa cerca de 27% da energia total
comercializada no País. Os seus inúmeros benefícios
ainda são pouco conhecidos no Brasil.

A campanha 2012 – Ano do Mercado Livre de Energia
pretende fortalecer o mercado livre de energia, para
garantir que seus benefícios sejam ampliados e percebidos por toda a sociedade. Para tanto, é necessário:

Esses benefícios decorrem principalmente do fato de
que o mercado livre permite a contratação de energia
nas condições mais adequadas às necessidades de
cada consumidor.
A possibilidade de escolher produtos específicos a
cada perfil de consumo combinando sinais de preços
e de investimentos contribui com a redução de
custos e com a garantia de suprimento. No mercado
livre, a competição entre os agentes é aproveitada em
favor do bem dos consumidores.
Neste documento são propostas melhorias nos
mecanismos de funcionamento do mercado livre
brasileiro, condições fundamentais para que
ganhos de eficiência econômica sejam cada vez mais
distribuídos para toda a sociedade.

• permitir a venda de excedentes contratuais,
melhorando as condições de gestão dos
consumidores/agentes do mercado;

• garantir isonomia dos consumidores livres e cativos
no acesso à energia nova, de modo a ampliar a oferta
de energia e permitir que os primeiros contribuam
para a expansão do setor elétrico;
• garantir tratamento isonômico aos dois tipos de
consumidores nas regras relativas à energia das
concessões que vencem nos próximos anos;
• aprimorar o sistema de formação de preço; e

• simplificar o acesso dos consumidores à migração
para o mercado livre.

A campanha

A campanha 2012 – Ano do Mercado Livre de
Energia tem o objetivo de valorizar as contribuições
que o mercado livre de energia elétrica oferece à
economia brasileira, ampliando o conhecimento
sobre diversos aspectos do seu funcionamento a
vários segmentos da sociedade, além de propor
aprimoramentos regulatórios e de mecanismos de
gestão, de modo a potencializar benefícios para
todos: governo, indústria, comércio e consumidores.

A campanha é uma realização das associações
Abeeólica (energia eólica), Abiape (investidores
em autoprodução de energia), Abrace (grandes
consumidores industriais de energia e consumidores
livres), Abraceel (comercializadores), Abragel
(geração de energia limpa), Abragef (geração
flexível), Abraget (geração térmica), Anace
(consumidores de energia) e Apine (produtores
independentes e geradores de energia elétrica).

Fortalecer o mercado livre
é aumentar a competitividade
da economia brasileira.

O mapa do mercado livre
Vantagens do
mercado livre
O mercado livre forte e desenvolvido traz
benefícios para toda a sociedade, uma vez
que disponibiliza melhores instrumentos
de gestão para os consumidores e maior
eficiência ao mercado de energia como um
todo. Além disso:

• o ambiente de contratação livre tem um
papel fundamental na eficiência da economia, na medida em que as condições
de disponibilidade e demanda refletem a
sensibilidade dos consumidores às curvas de preços e de oferta;

• essa característica contribui em favor do
aumento da eficiência do mercado, da
sinalização correta para os investimentos
setoriais e em prol da garantia de
suprimento futuro;
• o mercado livre auxilia no equilíbrio do
setor, acomodando desbalanceamentos
entre oferta e demanda; e
• a participação ativa dos consumidores
na contratação da energia favorece
o aumento da transparência, inovação
e dinamismo.

Canadá
A livre escolha está disponível para 50% do mercado.

Estados Unidos
65% do mercado pode optar por seu
fornecedor de energia; vale destacar
o Texas, que tem o mais avançado modelo
de atacado e varejo.

América do Sul
A maioria dos países da América
do Sul tem mercado livre mais
desenvolvido do que o brasileiro.

Brasil
No Brasil, consumidores com carga a partir de 500 kW, ou seja, que têm contas mensais
superiores a R$ 100.000,00, podem optar pelo mercado livre de energia elétrica.

União Europeia
A movimentação em prol do mercado livre começou nos
anos 1990, com diretiva que determinava que todos os
consumidores industriais poderiam nele atuar até 2004.
Desde 2007, o ambiente de contratação também é acessível
aos demais usuários de energia. As metas foram adotadas
por todos os países membros.

Japão
País busca a consolidação e o fortalecimento
do mercado livre como forma de reduzir custos
finais da energia.

Oceania
Todos os consumidores da
Austrália e da Nova Zelândia têm
condições de ser livres desde a
década de 1990.

Fonte: Andrade & Canellas

Para maiores informações sobre o mercado
livre de energia elétrica, acesse o site:

www.anodomercadolivre.com.br

