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1 INTRODUÇÃO1,2

A importância dos setores considerados de utilidade pública, em particular os de eletricidade e gás, resultou em uma 
agenda de trabalho no âmbito da OCDE focada no campo regulatório com o fim de proteger os consumidores de potenciais 
abusos econômicos. O reconhecimento de que uma estrutura de monopólio verticalmente integrada pudesse resultar 
em preços excessivamente elevados justificou uma agenda de reformas para os países da OCDE, simultaneamente às 
iniciativas convergentes da União Europeia para impulsionar a liberalização do Mercado Único de Energia (OECD, 2001).

Basicamente, as reformas ocorridas no setor de energia elétrica nos países da OCDE envolveram a desvertica-
lização dos diferentes segmentos de atividade da cadeia produtiva, com a introdução da concorrência nos segmentos 
de geração e comercialização de energia, enquanto a transmissão e a distribuição, sendo monopólios naturais, eram 
sujeitos a uma forte regulação, capaz de garantir o acesso de terceiros às redes da indústria. Novas atribuições ao  
Estado emergem em regulação e defesa da concorrência, substituindo o seu papel principal anterior como proprietário. 
O processo de liberalização dos mercados nos países da OCDE tinha como objetivo principal aumentar a eficiência, 
trazendo benefícios importantes para os consumidores.

O Reino Unido foi pioneiro no processo de liberalização do seu setor elétrico na década de 1980, tendo pos-
teriormente inspirado outros países nas suas reformas, inclusive o Brasil. Os países europeus, muitos deles também 
pertencentes à OCDE, também adotaram reformas liberalizantes, motivados pela tentativa de impulsionar a expor-
tação/importação de energia no bloco comunitário europeu, o que se tornou em um estímulo adicional às reformas.  
De acordo, a energia deveria ser objeto de comercialização entre países, da mesma forma que bens e serviços.

Os países emergentes também adotaram políticas liberalizantes nos seus setores elétricos e, em particular, na 
América Latina. No Brasil, a primeira reforma ocorreu na década de 1990, com o objetivo de promover a desverticalização 
da indústria elétrica, introduzindo concorrência nos segmentos considerados competitivos, geração e comercialização, 
enquanto os monopólios naturais, transmissão e distribuição, seriam regulados pelo Estado. Além do objetivo da libe-
ralização, destaca-se também o interesse em atrair investimentos na geração de energia, o que possibilita a realização 
dos investimentos necessários para o aumento estimado da demanda.

O objetivo desta nota técnica é o de analisar o estado atual do setor elétrico brasileiro (SEB) em relação aos 
padrões vigentes nos países da OCDE para avaliar de que forma as iniciativas legislativas em curso no Congresso Na-
cional, a exemplo do PL no 414/2021,3 apelidado de “modernização do setor elétrico”, podem contribuir para diminuir a 
divergência que o Brasil apresenta em relação a esse conjunto de países nesse tema. Para a consecução deste objetivo 
principal, são expostos e atualizados resultados que derivam de texto para discussão anterior,4 para que seja analisada 
a configuração atual do SEB em relação aos países da OCDE.

2  REFORMAS LIBERALIZANTES NA OCDE: VISÃO GERAL DOS INDICADORES  
PRODUCT MARKET REGULATION (PMR)

O Conselho da OCDE sobre Política Regulatória e Governança elenca um conjunto de melhores práticas de regulação e de 
governança, com o fim de apontar reformas conducentes ao aumento de bem-estar social e de eficiência. A importância 
de uma regulação adequada como promotora da concorrência joga um papel fundamental, principalmente no caso de 
setores com características do tipo indústria de rede (network), como é o caso de energia, em particular o setor elétrico.

Segundo Gutierrez (2021, p. 13), o desenho e a implementação de uma política regulatória eficaz traduzem 

um equilíbrio entre a promoção da concorrência, a eficiência nas instâncias do interesse público e a manutenção da pre-
sença do Estado em situações em que se revele a inadequação das forças concorrenciais. Esse equilíbrio entre mercado e 
regulação, sempre visando ao interesse da provisão eficiente do serviço público em questão, torna-se de crucial importância 
para a elaboração das políticas públicas relevantes. Trata-se de buscar a melhor combinação factível de uma regulação 
necessariamente imperfeita e de uma concorrência também imperfeita, de acordo com Kahn (1971). [...] A OCDE estabe-
lece diretrizes importantes com ênfase nas melhores práticas e políticas em um processo de liberalização de mercados 
buscando um equilíbrio entre a presença do Estado vista como necessária e a promoção de mercados competitivos em que 
seja possível a atuação do setor privado.

1. Esta nota técnica reproduz partes e resultados do Texto para Discussão no 2667, A função do Estado no setor de energia nos países da OCDE: equili-
brando a segurança energética, a eficiência e a sustentabilidade (Gutierrez, 2021) com o objetivo de apontar os possíveis efeitos do Projeto de Lei (PL) 
no 414/2021 em curso sobre a convergência dos padrões regulatórios do setor elétrico brasileiro com aqueles vigentes nos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

2. A autora agradece o apoio da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) na linha de pesquisa desta nota técnica, 
assim como os comentários detalhados de Mário Jorge Cardoso de Mendonça, isentando-lhes de quaisquer erros e omissões remanescentes. 

3. Disponível em: <https://bit.ly/3wfWVAZ>.

4. Ver nota de rodapé de no 1.
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Cabe lembrar que, em processos de privatização de empresas estatais, a transferência de ativos do Estado para 

o capital privado não altera a natureza de provisão de utilidade pública, deste fato advindo a elevada importância das 
políticas regulatórias que devem ser seguidas em processos de liberalização.

Basicamente, o pilar das reformas nos setores de energia elétrica nos países da OCDE envolveu a desvertica-
lização dos diferentes segmentos de atividade da cadeia produtiva, com a introdução da concorrência nos segmentos 
de geração e comercialização de energia, enquanto a transmissão e a distribuição, sendo monopólios naturais, eram 
sujeitos a uma forte regulação, capaz de garantir o acesso de terceiros às redes. Busca-se uma combinação de políticas 
de regulação e concorrência, de forma a minimizar as ineficiências dos monopólios naturais, ao mesmo tempo esti-
mulando as forças de mercado competitivas. 

Como benefícios de uma regulação eficiente, a OCDE aponta impactos positivos sobre investimento, emprego, 
crescimento econômico e renda per capita. A elaboração de medidas quantitativas para avaliar o grau de concorrência 
de uma economia permite não só avaliar um país de forma comparativa, mas também identificar reformas regulatórias 
visando aumentar o grau de concorrência.

O indicador Regulação do Mercado de Produtos (Product Market Regulation – PMR) da OCDE tem como objetivo 
avaliar a qualidade regulatória dos países dessa organização e de não membros, incluindo o Brasil em vários setores, 
em particular os do tipo network. Essa ampla base de dados, obtida a partir de respostas de questionários enviados às 
autoridades nacionais,5 consolida fatores referentes ao controle do Estado sobre a economia (propriedade pública e par-
ticipação em atividades comerciais) e barreiras à entrada em um mercado e sobre o comércio e investimentos externos. 
Pode ser estimado para a economia em geral como também para os setores específicos, a exemplo os do tipo network,6 
destacando-se indústrias de rede, serviços profissionais e distribuição de varejo. Os indicadores para indústrias de rede 
incluem: eletricidade; gás natural; transportes aéreo, ferroviário, rodoviário e aquaviário; e e-comunicações (telefonia 
fixa e móvel). Ademais, servem de base para compor o indicador setorial referente às indústrias de rede, sendo agre-
gados como uma média dos oito setores, de forma a dar peso igual a todos.

2.1 Indicadores PMR: setor elétrico

Os indicadores PMR avaliam a facilidade com que se dá o acesso ao setor, assim como o nível de propriedade pública. 
Para o caso de energia (elétrica e gás), os indicadores são compostos com base nos seguintes elementos: a regulação 
(entrada, integração vertical e preços varejistas) e o nível de propriedade pública. As indústrias de eletricidade e de 
gás natural são estimadas separadamente para depois serem agregadas para o setor de energia. Os indicadores são 
elaborados a partir de três blocos de perguntas, de acordo com a figura 1.

FIGURA 1
Fatores componentes dos indicadores PMR: setor energia

Fonte: OECD PMR. Disponível em: <https://bit.ly/3kYP2L8>.
Obs.:  Figura cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais (nota do Editorial).

5. Esta base de dados está disponível na página oficial da OCDE (OECD PMR), onde podem ser encontradas informações sobre leis e aspectos 
regulatórios de cada país em setores variados. O questionário abarca mais de 1,4 mil perguntas sobre aspectos econômicos e regulatórios espe-
cíficos setoriais. Todas as questões são do tipo fechadas, que podem ser respondidas a partir da escolha de um item predefinido. Disponível em: 
<https://bit.ly/3kYP2L8>.

6. Para estimar os indicadores, a informação qualitativa é transformada em quantitativa pela atribuição de um valor numérico para cada resposta, 
seguindo as melhores práticas internacionais e sumariadas nas PMR Schematas (OECD PMR), dentro do intervalo de variação da escala de 0 a 6. Um 
valor mais baixo reflete um ambiente regulatório mais favorável à concorrência, assim como menor participação acionária do Estado. Disponível 
em: <https://bit.ly/3kYP2L8>.
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As questões referentes à estrutura de mercado e às barreiras à entrada de novas empresas avaliam as restrições 

ao número de empresas nos diferentes segmentos; na natureza da separação vertical dos setores geração, transmissão, 
distribuição, comercialização, termos e condições de acesso à rede de transmissão e distribuição third party access 
(TPA); na existência de um mercado atacadista livre; e no direito legal de escolher o fornecedor, tanto o grande quanto 
o médio e o pequeno consumidor.

No bloco de perguntas referente à regulação de tarifas nos setores de atacado e varejo, busca-se avaliar se: 
há transparência no cálculo e no consumo das faturas enviadas aos consumidores; existem mecanismos de proteção 
contra elevações atípicas das tarifas; e se as tarifas são livres ou reguladas. Um valor mais baixo para o indicador PMR 
deve ser interpretado como melhor expressando a menor participação do Estado em nível de propriedade, um menor 
número de entraves regulatórios à operação de mercados concorrenciais e de barreiras à entrada de novas empresas.7

2.2 Análise dos indicadores PMR8

Com base nos dados referentes aos valores PMR (anexo A) para o setor de energia (elétrica e gás) para países da OCDE 
e para outros países selecionados, não membros da OCDE, incluindo o Brasil, a tabela 1 mostra que o valor médio 
do setor de energia para os países da organização situa-se em 1,41 indicando um grau alto de liberalização. Em uma 
primeira análise, observa-se que o Brasil apresenta um valor de 2,53, quase o dobro da média da OCDE, seguindo a 
tendência geral dos países não membros da OCDE terem ainda um menor grau de liberalização. Apesar de o setor de 
gás natural não ser objeto de maiores análises nesta nota técnica, é interessante notar que os setores de eletricidade 
e gás natural apresentam performance diferente, com uma elevada divergência do Brasil no setor de gás natural em 
relação à média dos países da OCDE.

TABELA 1
Valores PMR: setor energia, eletricidade e gás natural (2018)

  Energia Eletricidade Gás natural

Média países da OCDE 1,41 1,45 1,35

Média cinco melhores países da OCDE 0,44 0,39 0,27

Brasil 2,53 2,06 2,99

Fonte: OECD PMR. Disponível em: <https://bit.ly/3kYP2L8>.
Elaboração da autora.

Enquanto o setor de eletricidade apresenta um valor 42% superior à média dos países da OCDE, o setor de gás 
natural indica uma elevada divergência em relação à média desses países, de 122%. Estes dados sugerem que, para o 
Brasil, há ainda um longo caminho a percorrer para alcançar o padrão de liberalização da OCDE, afirmação particu-
larmente verdadeira para o setor de gás natural.

Com base na tabela 2, a média dos cinco melhores países em valores PMR se situa em 0,44, incluindo o Reino 
Unido, a Alemanha, Portugal, a Austrália e a República Tcheca. A Espanha, sexto melhor PMR, apresenta um valor de 
0,73, de acordo com o anexo A.

O Reino Unido apresenta um valor zero, sendo o país onde a agregação dos fatores relacionados à regulação 
(entrada, integração vertical e preços) e à propriedade pública é mais competition-friendly, não havendo praticamente 
barreiras nem à entrada nem à concorrência entre as empresas nos setores de eletricidade e gás natural. Trata-se do 
país paradigmático em termos do indicador PMR, afirmação esta isenta de conteúdo normativo, uma vez que fatores 
como aderência ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS 7), assim como segurança energética, também 
são importantes.

7. As perguntas componentes do bloco propriedade e controle acionário avaliam se a participação estatal nos diferentes níveis ocorre nas maiores 
empresas dos diferentes segmentos. Se a resposta for negativa, este fator recebe um valor zero e, se positiva, o valor da participação no segmento 
(%). O segundo fator se refere à necessidade de aprovação legislativa para a venda de uma participação estatal, recebendo um valor 0 se a resposta 
for negativa e 6 se for positiva. O terceiro fator trata dos direitos especiais de votação, por exemplo, por meio de golden shares, recebendo um valor 
0 se a resposta for negativa e valor 6 se for positiva.

8. Esta análise utiliza dados elaborados por Gutierrez (2021).
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TABELA 2
Valores PMR dos seis melhores países: setor energia, eletricidade e gás natural (2018)

 Países Energia Eletricidade Gás natural

Reino Unido 0,00 0,00 0,00

Alemanha 0,44 0,50 0,38

Portugal 0,49 0,14 0,84

Austrália 0,61 0,64 0,58

República Tcheca 0,67 1,03 0,31

Espanha 0,73 1,00 0,47

Fonte: OECD PMR. Disponível em: <https://bit.ly/3kYP2L8>.
Elaboração da autora.

Há que se destacar que elementos qualitativos importantes separam os outros países, listados na tabela 2, do 
Reino Unido. Com o objetivo de analisar as diferenças qualitativas importantes nos países da OCDE, com base nos 
dados do questionário da OCDE, procede-se à avaliação de países selecionados, de acordo com a tabela 3 e os quadros 
1 e 2 para o setor de eletricidade.

Nesta análise, os dois melhores países, Reino Unido e Alemanha, são inclusos pela performance do PMR, ainda 
que haja diferenças significativas entre eles. A Espanha, conforme dito anteriormente, apresenta o sexto melhor PMR, 
sendo selecionada por sua proximidade econômica e cultural, além de ter investimentos muito relevantes no Brasil no 
setor de energia. A Suécia, por sua vez, é escolhida por ser conhecidamente um país onde o setor estatal desempenha 
um papel importante na energia, tendo um PMR mais próximo do Brasil.

TABELA 3
Propriedade e controle: setor eletricidade

Reino Unido Alemanha Espanha Suécia Brasil

PMR 0,00  0,50  1,00  1,63  2,06

Propriedade estatal Não Sim (G e C) Não Sim (G e C) Sim (G e C)

Autorização legal Não Não Não Não Sim

Direitos especiais
(golden share)

Não Não Não Não Não

Fonte: OECD PMR. Disponível em: <https://bit.ly/3kYP2L8>.
Elaboração da autora.
Obs.: G – geração; e C – comercialização.

O Reino Unido se caracteriza como o país mais liberal, como já mencionado, com PMR de valor zero, deno-
tando a ausência de propriedade acionária estatal em todos os segmentos, sem necessidade de autorização legal para 
transações acionárias estatais e sem direitos especiais de controle. A Alemanha, a Suécia e o Brasil possuem, em sua 
configuração setorial, a presença de empresas estatais com expressiva participação de mercado nos segmentos geração 
e distribuição. A Espanha apresenta propriedade estatal (transmissão), mas não relevante em termos de participação 
no mercado. Há que se destacar o Brasil como o único país onde a venda de participações acionárias estatais depende 
de aprovação prévia de autorização legal, no caso o Congresso Nacional.

O quadro 1 detalha a estrutura de mercado e as barreiras à concorrência no setor eletricidade para os cinco 
países incluídos nesta análise.



N
O

T
A

 T
É

C
N

IC
A

9
QUADRO 1
Estrutura de mercado/barreiras à concorrência: setor eletricidade

Reino Unido Alemanha Espanha Suécia Brasil

Restrição à entrada Não Não Não Não Não

Separação vertical

G/T Propriedade L/O L/O L/O Contábil

C/T Propriedade L/O L/O L/O Contábil

D/G Propriedade Contábil L/O L/O L/O

D/C Propriedade Contábil L/O L/O Nenhuma

Acesso de terceiras partes 
(TPA)

Regulado Regulado Regulado Regulado Regulado

Mercado livre atacadista Sim Sim Sim Sim Sim

Liberdade de escolha

Grandes e médios  
consumidores

Sim Sim Sim Sim Sim

Pequenos consumidores  
(residenciais/comerciais)

Sim Sim Sim Sim Não

Fonte: OECD PMR. Disponível em: <https://bit.ly/3kYP2L8>.
Elaboração da autora.
Obs.: G – geração; T – transmissão; C – comercialização; D – distribuição; e L/O – natureza de separação legal/operacional.

Como características gerais dos cinco países, não existem restrições à entrada de novas empresas. Verifica-se 
também que o acesso de terceiras partes aos segmentos transmissão e distribuição é regulado nos cinco países, ou seja, 
não negociado de forma bilateral, o que se constituiria em uma barreira à entrada. Em contrapartida, o Brasil se destaca 
dos demais países no aspecto de ausência de liberdade de escolha do fornecedor para os pequenos consumidores, tanto 
residenciais quanto comerciais, não se verificando o mesmo para os grandes consumidores.

No aspecto referente à separação vertical, ocorrem divergências importantes. Enquanto no Reino Unido o grau 
de desverticalização é total, ou seja, a mesma empresa não pode operar em diferentes segmentos, casos intermediários 
figuram na Espanha e na Suécia, onde a natureza de separação é somente legal/operacional. Nos casos da Alemanha e 
do Brasil, além de alguns segmentos terem a separação legal/operacional, verifica-se também a mera separação contá-
bil de atividades em diferentes segmentos: a mesma empresa pode operar em diferentes segmentos, desde que separe 
contabilmente os resultados. Ainda no Brasil, um elemento dissonante em relação aos demais países se refere à possibi-
lidade de uma mesma empresa operar nos segmentos distribuição e comercialização, sem nenhuma desverticalização.

O quadro 2 mostra a regulação de tarifas na venda de eletricidade no atacado e no varejo, em que se destaca 
o compromisso de todos os países na transparência da eletricidade consumida e sua tarifação. Enquanto as tarifas são 
livres em todos os países para grandes e médios consumidores, o único elemento divergente ocorre com o Brasil: as 
tarifas para os pequenos consumidores são reguladas.

QUADRO 2
Regulação de tarifas atacado/varejo: setor eletricidade 

Reino Unido Alemanha Espanha Suécia Brasil

Transparência de cálculo Sim Sim Sim Sim Sim

Transparência de consumo Sim Sim Sim Sim Sim

Tarifas reguladas

Grandes e médios consumidores Não Não Não Não Não

Pequenos consumidores  
(residenciais/comerciais) 

Não Não Não Não Sim 

Fonte: OECD PMR. Disponível em: <https://bit.ly/3kYP2L8>.
Elaboração da autora.
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Um ponto importante a destacar, neste estágio, é a diferenciação conceitual entre presença do Estado e libera-

lização de mercado. Por exemplo, um caso interessante é dado pela Suécia, que tem participação estatal de quase 100% 
no segmento geração, entretanto as tarifas seguem a regra de mercado, flutuando livremente. A mesma observação vale 
para a Alemanha, onde há participação estatal importante nos segmentos geração e comercialização, em um contexto 
em que as tarifas são livres de regulação.

Os indicadores para o caso britânico apontam um PMR de valor zero, indicando que o Estado não participa 
nem como proprietário, nem como controlador. Em termos de estrutura de mercado e barreiras à concorrência, não 
existem restrições ao número de empresas nos diferentes segmentos, ocorrendo a forma mais radical de desverticali-
zação, dada pela separação de propriedade nesses segmentos. Ainda a complementar este quadro liberal, o acesso de 
terceiras partes é regulado, com um mercado atacadista livre, no qual todos os consumidores têm a livre escolha do 
seu provedor. As tarifas são livres (atacado/varejo), e somente os consumidores considerados vulneráveis têm acesso 
a uma tarifa social. Trata-se, portanto, do caso considerado paradigmático.

3  REFORMAS LIBERALIZANTES NO BRASIL E ANÁLISE DOS INDICADORES PMR:  
O QUE FALTA FAZER?

O Brasil apresenta um valor de 2,06 para o PMR referente à eletricidade, acima da média dos países da OCDE, 1,45, 
divergindo significativamente daquela referente aos cinco melhores países, com valor de 0,39. Esta divergência se deve 
a alguns fatores. No que tange à propriedade pública, os dados indicam que, no Brasil, o Estado detém participações 
importantes em todos os segmentos da cadeia de atividades no setor elétrico, por meio da Eletrobras, e em linha com 
os casos alemão e sueco. Todavia, a necessidade de autorização legal pelo Congresso de vendas de participações acio-
nárias no Brasil introduz divergência relevante, considerando que nenhum outro país analisado tem esta característica.

Outro fator importante para explicar a diferença importante do PMR brasileiro se identifica com a natureza da 
desverticalização. Excetuando os segmentos geração/distribuição, que devem ser separados de maneira legal/operacional, 
todos os demais segmentos podem ser operados pela mesma empresa, seja com separação contábil ou nenhuma. Este 
ponto tem elevado grau de divergência com as melhores práticas da OCDE. Outro aspecto na mesma linha de análise 
diz respeito ao fato de que os pequenos consumidores, residenciais ou comerciais, não têm a liberdade de escolha do 
provedor de energia, o que resulta em um grau de concorrência menor do que o potencial, provavelmente diminuindo 
a efetividade de pressões competitivas introduzidas pelo processo de privatização.

A década de 1990 marcou o início do processo de liberalização no setor elétrico no Brasil. Até então, a domi-
nância da Eletrobras, empresa federal responsável pela geração e transmissão de energia, com a distribuição feita pelas 
empresas estaduais, foi o modelo adotado para consolidar a indústria elétrica brasileira. Inspirada nas reformas do 
Reino Unido, o Brasil, nesse período, começa um processo de privatizações visando atrair investimentos na geração de 
energia, em que se destacam a fragilidade da situação financeira das empresas do setor e as dificuldades para a reali-
zação dos investimentos necessários para o aumento projetado da demanda. Há que se acrescentar que, a agravar este 
quadro, a segurança da oferta era precária, em um contexto em que a geração hidroelétrica se situava acima de 90%.  
Assim sendo, para aumentar e diversificar a geração, ao mesmo tempo melhorando a situação fiscal, a privatização foi 
vista como uma solução.

O modelo do setor elétrico na segunda metade dos anos 1990 estava baseado no Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS), na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e no Mercado Atacadista de Energia Elétrica 
(MAE) – atualmente Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Enquanto o ONS seria responsável pela 
manutenção da integridade do sistema, ao mesmo tempo definindo o preço spot de energia no MAE, a Aneel seria o 
ente regulador-fiscalizador e exerceria o papel de poder concedente, promotor das licitações. 

Prevaleceu a ideia de que caberia ao mercado o papel de coordenação mais relevante. O Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) e o Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos (CCPE) foram 
relegados a papéis secundários e, de acordo com Pinto Junior et al. (2007), foram as estruturas que mais demoraram a 
serem criadas. Implicitamente, pensava-se que o monitoramento e o planejamento ocupavam papel menor diante do 
poder do mercado sendo criado. Diante da crise de oferta, evidenciou-se a falta de coordenação no sistema, que impediu 
a identificação em tempo hábil dos sinais sobre a gravidade da crise.

Em face da crise de oferta de energia ocorrida no Brasil entre 2001 e 2002, tornou-se clara a necessidade de 
uma maior coordenação e de planejamento entre os elementos componentes do sistema. Com tal objetivo, a segunda 
reforma, iniciada em 2004, tentou corrigir as falhas da primeira e teve como componente essencial um sistema de 
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leilões para garantir a oferta de longo prazo para aumentar a segurança do sistema, além da criação de novas capaci-
dades institucionais em 2004: a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a CCEE e o Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE). Nesse contexto, a EPE tem basicamente função de planejamento, a CCEE se ocupa de contribuir ao 
equilíbrio do mercado e o CMSE, de monitorar a segurança do sistema. O novo modelo institucional buscava, desta 
forma, introduzir mecanismos de coordenação efetiva do mercado elétrico brasileiro, permitindo identificar os princi-
pais gargalos no sistema e reconhecer os investimentos necessários nos diferentes subsetores da indústria da energia 
elétrica (Pinto Júnior et al., 2007). 

Também foram criados dois ambientes de contratação de energia: ambiente de contratação livre e ambiente de 
contratação regulado. No primeiro caso, constam os consumidores livres, com consumo superior a 2,5 mil kilowatts, 
e os especiais, com consumo entre 500 kW e 2.500 kW, que podem também optar por um comercializador de energia, 
mas com a restrição de que seja de fontes incentivadas (eólica, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas) em 
troca de descontos no uso da rede. No segundo ambiente, o de contratação regulado, os clientes com consumo abaixo 
deste valor mínimo, 500 kW, denominados cativos das distribuidoras, em particular todo o consumo residencial, não 
têm a opção de escolha do seu fornecedor, nem de negociar contratos flexíveis. Neste caso, as distribuidoras acumulam 
o papel de distribuição e comercialização de energia elétrica.

Como aspectos importantes do sistema brasileiro, o grau de universalização de 99% dos domicílios se destaca, 
possibilitado pelo Sistema Interligado Nacional (SIN), cobrindo grande parte do território nacional. Como atraso re-
lativo aos países da OCDE, no Brasil o ambiente de contratação regulada introduz ineficiências importantes, uma vez 
que os clientes residenciais e pequenos negócios com potência contratada reduzida são obrigados a consumir energia 
com comercializadoras obrigatórias vinculadas a distribuidoras locais, o que sem dúvida também tem impactos sobre 
a equidade.

Como referência, em 1999 foi introduzida a concorrência no mercado de varejo no Reino Unido, permitindo que 
consumidores domésticos e não domésticos negociem livremente com o comercializador que irá lhes fornecer energia, 
contratada no mercado atacadista. Esta concorrência entre os comercializadores poderá, muito provavelmente, resultar 
em preços mais competitivos e uma variedade de contratos adaptados ao perfil de cada consumidor. Seria o equivalente 
à portabilidade que ocorreu no mercado de telefonia, que resultou em serviços melhores e mais competitivos para o 
consumidor brasileiro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela análise dos indicadores PMR do setor elétrico, vimos que uma das principais divergências do SEB em relação aos 
países da OCDE diz respeito ao status do pequeno consumidor, que tem sua escolha de fornecimento de energia limitada 
à sua distribuidora local. Ainda que o mercado livre de energia no Brasil já seja uma realidade para o consumidor que 
se enquadra no ambiente de contratação livre, os pequenos consumidores, cujo consumo seja inferior a 500 kW, não se  
beneficiaram desse processo de liberalização. A experiência dos países da OCDE mostra que a abertura integral do 
mercado de energia elétrica é um componente importante para alcançar um grau de concorrência elevada. Portanto, 
a libertação dos pequenos consumidores que fazem parte do mercado cativo, dando-lhes a opção de escolherem seus 
fornecedores e comercializadores de energia, será um grande passo à frente.

As iniciativas legais em curso no Congresso brasileiro tratam exatamente de corrigir esta lacuna regulatória. 
O PL no 414/20219 vai exatamente nessa direção ao dar liberdade ao pequeno consumidor, o que aproximará o padrão 
regulatório do SEB brasileiro a padrões praticados nos países da OCDE. Esse PL trata, entre outros temas, do prazo 
limite para o que a Lei no 9.074/1995 já tornou legal: que o Ministério de Minas e Energia, por meio de portaria, esta-
beleça um cronograma para abertura do mercado de energia elétrica para o pequeno consumidor cativo (Brasil, 1995).

A incorporação dessa classe de consumidor ao mercado livre de energia permitirá, potencialmente, uma maior 
escolha e flexibilidade nos contratos negociados com as empresas comercializadoras, podendo até dar maior previsi-
bilidade na evolução das tarifas futuras. Poderá ocorrer a portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras, com o 
provável efeito de redução na tarifa. Como se sabe, o Brasil apresenta uma das mais elevadas tarifas de energia elétrica 
do mundo, o que gera efeitos negativos sobre a competitividade das empresas e sobre a renda real dos consumidores.

O consumidor poderá escolher o gerador ou comercializador, entretanto não haverá concorrência entre as 
empresas de distribuição, considerando que este setor se configura como um monopólio natural, com o transporte 

9. Disponível em: <https://bit.ly/3wfWVAZ>.
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permanecendo regulado pela Aneel. A possibilidade de que o consumidor possa contratar energia elétrica de acordo 
com seu perfil de consumo é um aspecto positivo que provavelmente contribuirá a reduzir o preço da energia. Prevê-
-se também que a transparência na fatura das distribuidoras deverá informar os valores referentes à energia elétrica 
contratada e ao serviço de transporte pago à distribuidora. Ademais, destaca-se que a opção de permanecer com a 
distribuidora original continuará a existir para o consumidor cativo.

O Brasil ainda enfrenta desafios importantes para alcançar a abertura total de seu mercado. A chamada 
sobrecontratação das distribuidoras, ou seja, o excesso de energia elétrica contratada em um contexto de migração 
em larga escala para o mercado livre, levanta as questões de como e, principalmente, quem irá cobrir esta diferença.  
Um outro desafio importante é como regular a atuação do comercializador varejista, em particular a forma de sepa-
ração societária que será adequada para que ocorra efetivamente a desverticalização da comercialização dos demais 
segmentos do SEB. Este último aspecto, como vimos na análise do PMR dos países da OCDE, atribui um papel funda-
mental para o êxito de um processo efetivo de liberalização. Estas dificuldades, entretanto, não deveriam se constituir 
em argumentos contrários à abertura integral do mercado, visto que, sob o ponto de vista meramente da equidade, há 
fortes razões para libertar os pequenos consumidores nas suas escolhas.

Como indica a evolução da experiência internacional mostrada neste trabalho, em que ocorreu a abertura 
integral do mercado livre de energia elétrica, conclui-se que o Brasil ainda apresenta um desenvolvimento tardio em 
relação aos países da OCDE. A liberalização no setor de ambiente de contratação regulado poderá contribuir à redução 
dos custos finais de energia elétrica para os consumidores, desde que o marco regulatório conduza a uma concorrência 
efetiva entre agentes comercializadores e geradores. Espera-se que isso ocorra em um contexto de tarifas de transporte 
reguladas de forma justa pela Aneel e em um marco de governança aprimorado pelas novas circunstâncias.
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ANEXO A

TABELA A.1
Valores PMR (2018)

 
Informação  

baseada em leis e 
regulamentos em 

Energia

Total energia Eletricidade Gás natural

Países da OCDE

Austrália 1o jan. 2018 0,61 0,64 0,58

Áustria 1o jan. 2018 1,09 1,20 0,98

Bélgica 1o jan. 2018 0,87 1,14 0,60

Canadá 1o jan. 2018 1,35 1,39 1,31

Chile 1o jan. 2018 1,68 0,64 2,71

Colômbia 1o jan. 2018 1,60 1,68 1,52

República Tcheca 1o jan. 2018 0,67 1,03 0,31

Dinamarca 1o jan. 2018 0,96 0,93 1,00

Estônia 1o jan. 2019 0,87 1,35 0,38

Finlândia 1o jan. 2018 1,78 0,75 2,80

França 1o jan. 2018 1,78 1,64 1,92

Alemanha 1o jan. 2018 0,44 0,50 0,38

Grécia 1o jan. 2018 1,46 1,79 1,13

Hungria 1o jan. 2018 1,45 1,50 1,40

Irlanda 1o jan. 2018 0,93 1,48 0,38

Israel 1o jan. 2018 1,47 2,61 0,33

Itália 1o jan. 2018 1,16 1,17 1,14

Japão 1o jan. 2018 1,23 1,46 1,00

Coreia do Sul 1o jan. 2018 3,09 2,89 3,29

Letônia 1o jan. 2018 1,42 2,21 0,62

Lituânia 1o jan. 2018 2,14 2,51 1,77

Luxemburgo 1o jan. 2018 0,91 0,85 0,96

México 1o jan. 2018 2,25 2,14 2,36

Holanda 1o jan. 2018 0,75 0,71 0,78

Nova Zelândia 1o jan. 2018 1,93 1,79 2,08

Noruega 1o jan. 2018 1,93 1,21 2,64

Polônia 1o jan. 2018 1,98 2,17 1,79

Portugal 1o jan. 2018 0,49 0,14 0,84

Eslováquia 1o jan. 2018 1,98 1,95 2,01

Eslovênia 1o jan. 2018 1,26 1,41 1,10

Espanha 1o jan. 2018 0,73 1,00 0,47

Suécia 1o jan. 2018 0,97 1,63 0,31

Suíça 1o jan. 2018 3,48 2,83 4,13

Turquia 1o jan. 2018 1,94 1,68 2,21

Reino Unido 1o jan. 2018 0,00 0,00 0,00
(Continua)
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Informação  

baseada em leis e 
regulamentos em 

Energia

Total energia Eletricidade Gás natural

Países que não fazem parte da OCDE

Argentina 1o jan. 2018 2,37 2,24 2,50

Brasil 1o jan. 2018 2,53 2,06 2,99

Bulgária 1o jan. 2019 1,62 1,23 2,00

Costa Rica 1o jan. 2019 4,50 4,50 -

Croácia 1o jan. 2019 1,49 1,50 1,48

Chipre 1o jan. 2019 2,93 2,93 -

Cazaquistão 1o jan. 2018 2,66 2,82 2,50

Malta 1o jan. 2019 3,83 3,83 -

Romênia 1o jan. 2019 1,87 2,20 1,53

África do Sul 1o jan. 2018 3,52 4,62 2,42

Média da OCDE  - 1,41 1,45 1,35

Média dos cinco melhores países da OCDE  - 0,47 0,40 0,27

Fonte: OECD PMR. Disponível em: <https://bit.ly/3kYP2L8>.
Obs.: PMR – Product Market Regulation; e OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

(Continuação)
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