81%

+24%

64%

64%

ALTA RENDA

+21%

Orçamento destinado
às despesas com
energia (eletricidade,
gás doméstico,
transporte público,
gasolina e etanol)
BAIXA RENDA

1%

* “Ofensiva lobista pode colocar mais de R$ 100 bi do consumidor na conta de luz”, de Alexa Salomão. Folha de S. Paulo, 21 de novembro de 2022.
Esta publicação faz parte do documento que será entregue pelo Instituto Escolhas aos integrantes do novo governo.

ALTA RENDA

ETANOL

* Simulação correspondente
ao caso da Light no Rio de
Janeiro.

+11%

GÁS DOMÉSTICO

Para isso, recursos
oriundos dos subsídios
evitados da Tarifa Social
de Energia Elétrica
seriam redirecionados
para o financiamento
de projetos de geração
distribuída.

Criação do
Programa de
Transição Energética
Justa para reduzir
em 1% o gasto médio
com eletricidade*.

GASOLINA

E para além disso, é preciso extinguir a lógica de que cada setor
tem um subsídio para chamar de
seu, ainda que caiba ao consumidor pagar a conta de todos.

Liberalização da
comercialização de
energia para reduzir
em 4% o gasto
médio das famílias
com eletricidade,
permitindo que
consumidores
residenciais escolham
seus fornecedores e
fomentando novos
modelos de negócio,
especialmente no
âmbito das fontes
renováveis de energia.

O aumento da conta
de luz e demais
despesas resultou em
um acréscimo de :
BAIXA RENDA

4%

A eletricidade continua cara e,
ainda assim, estão tramitando
no Congresso três projetos que
podem impactar os bolsos dos
consumidores em mais de R$ 100
bilhões. Como mostra a matéria
da Folha de S. Paulo, publicada ontem*, representantes dos
segmentos de gás, energia solar e
eólica correm para garantir novos
subsídios ainda na atual gestão.
Neste contexto, o Instituto Escolhas retoma o conjunto de propostas encaminhado à Comissão de
Infraestrutura do Senado, no dia
17 de maio deste ano, voltado para
a redução do valor da tarifa média
da eletricidade em até 13,5%.
A mesma proposta será entregue
agora ao grupo de transição.

Aumentos
verificados entre
janeiro de 2018 e
dezembro de 2021

IMPACTO NAS
DESPESAS
MENSAIS

51%

Chega de
subsídios na
conta de luz

Redução imediata dos
encargos, transferindo
para o Tesouro da
União os subsídios
que não dizem
respeito diretamente
à operação do
setor elétrico. A
racionalização dos
encargos provocaria
uma redução de 8,5%
no gasto médio com
eletricidade.

PAGAR A
CONTA DE
LUZ OU IR AO
MERCADO?

ENERGIA ELÉTRICA

SÉRIE PROPOSTAS
PARA A TRANSIÇÃO

8,5%

TRÊS MEDIDAS
OBJETIVAS
PARA REDUZIR
A TARIFA DE
ENERGIA
ELÉTRICA NO
BRASIL

REALIZAÇÃO

+5,5%

