


Os dilemas da energia elétrica 
 

Após o workshop .... 

 
O que a PROTESTE vai fazer? 



O QUE VAMOS FAZER AGORA 

• Ação Civil Pública 
solicitará extinção 
das bandeirinhas 
tarifárias.  
 

• Campanha para 
mobilizar o 
consumidor , a 
fim de nos ajudar 
a acabar com as 
bandeirinhas 
tarifárias. 
 
 
 
 

 



ARGUMENTOS DA CAMPANHA E DA AÇÃO 

Bandeiras tarifárias se caraclegais, pois , pela lei, reajuste das tarifas de 

serviço público são anuais. 

 

A Lei das Concessões diz que os prejuízos no fornecimento do serviço ficam 

por conta da concessionária. 

 

Lucro das 10 principais concessionárias em 2014 ultrapassou R$ 4 bilhões. 

 

Brasil está em 5º lugar no ranking mundial da tarifa de energia. 

 

Conta de luz deverá ficar 10% a 15% mais cara em 2016. 



CAMPANHA 



REFLEXÕES - 1 

• Barbeiragem governamental em 2013: conta mais baratas por um tempo, 
tarifaço em 2015.  
 

• Tarifaço + bandeirinhas: custos absurdos. 
 

• Desembolso total com energia em 2015: R$ 186 bilhões. 
 

• País tropical, mais de 7 mil km de litoral, Brasil explora pouco energias solar 
e eólica. 

 



REFLEXÕES - 2 

• Energia hidrelétrica + barata do 

que a das termelétrica. 

 

• Obras caras e danos 

ambientais. 

 

• Aquecimento global, El Niño e 

La Niña impactam regime de 

chuvas no Brasil. 

 

• Investir em fontes alternativas 

de energia deveria ser 

prioridade no país. 
 



REFLEXÕES - 3 

• Três projetos para 

ajudar consumidores a 

gerenciar o consumo de 

energia em casa 

receberam o Prêmio 

PROTESTE INOVAÇÃO 

2015: jogo virtual; 

controle on-line do 

consumo, e sistema 

híbrido de energia solar 

e eólica. 

 
 



REFLEXÕES - 4 

• Não é recomendável renovar concessões de distribuidoras sem licitações 
públicas. 
 

• Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou Ministério de Minas e Energia 
a renovar as concessões de 39 distribuidoras, por 30 anos, sem licitação. 
 

• BOAS NOTÍCIAS 
• Em outubro de 2015, lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa da 

Energia Renovável. 
 

• Em novembro, Frente Parlamentar em Defesa da Redução do Preço da 
Energia Elétrica no Brasil. 

 



REFLEXÕES - 5 

• Defendemos redução dos tributos na conta de luz. 
 

• Exemplo: governo gaúcho aumentou ICMS nos 
boletos de 25% para 30%. 
 

• Na conta de luz, há 9% de encargos  setoriais, como 
Reserva Global de Reversão  (RGR), para custear 
Programa Luz para Todos.  
 

• Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) 
deveria prover recursos para competitividade da 
energia elétrica produzida por fontes alternativas.  
 

• Então, para reduzir a conta de energia elétrica, há 
de cortar encargos nela incidentes. 



Muito obrigada a todos pela 
participação! 



- A PROTESTE continua atenta à área de 
energia, por meio de campanhas, 
estudos, propostas, cobranças, ações 
judiciais e eventos como este. 
 
 
Site www.proteste.org.br   

 
 
 

http://www.proteste.org.br/



