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TERMO DE REFERÊNCIA 

Solicitação de proposta de prestação de serviços de pesquisa  

 

O Instituto Escolhas solicita, por meio deste Termo de Referência, proposta técnica e comercial 

de prestação de serviços para a elaboração de quatro análises com viés propositivo para o setor 

de energia. As propostas poderão ser enviadas para a totalidade das análises ou para produtos 

individuais. 

As análises abordarão temas relacionados às tarifas de energia elétrica e aos preços dos 

combustíveis e seus impactos para a economia brasileira, especialmente sobre a inflação e as 

populações de mais baixa renda. 

Os quatro produtos deverão conter análises quantitativas e qualitativas capazes de embasar 

soluções factíveis para os temas solicitados. Com isso, pretende-se contribuir para o debate 

público durante as eleições de 2022, trazendo propostas concretas para revisões nas políticas 

de preços de energia elétrica e de combustíveis, de modo que sejam mais justas e compatíveis 

com a realidade socioeconômica da população brasileira.  

 

1. Sobre o Instituto Escolhas 

O Instituto Escolhas desenvolve estudos e análises econômicas para viabilizar o 

desenvolvimento sustentável. Seu objetivo é qualificar o debate sobre sustentabilidade por 

meio da tradução numérica dos impactos econômicos, sociais e ambientais das decisões 

públicas e privadas. Para saber mais acesse: www.escolhas.org. 

 

2. Contexto 

Inflação em disparada e agravamento da desigualdade socioeconômica 

O Brasil fechou o ano de 2021 com a maior taxa inflacionária dos últimos seis anos, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços do varejo 

para famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, atingiu 10,06% no ano passado1 – 

quase o dobro do teto da meta de 5,25% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Foi também a primeira vez, desde 2015, que o IPCA superou o patamar de 10%. 

Quando se trata da população de mais baixa renda, o efeito inflacionário foi ainda mais perverso. 

Outro indicador divulgado pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que 

mede variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo 

rendimento – de um a cinco salários mínimos – fechou 2021 em 10,16%. 

 
1 “Inflação sobe 0,73% em dezembro e fecha 2021 com alta de 10,06%”. Disponível em: <link>. 

http://www.escolhas.org/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/32725-inflacao-sobe-0-73-em-dezembro-e-fecha-2021-com-alta-de-10-06
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A escalada da inflação foi diretamente influenciada pelo setor de energia. Dos nove grupos de 

produtos e serviços que compõem os dois índices, o subitem Transportes foi o que mais subiu 

em 2021, puxado pelos sucessivos reajustes dos combustíveis. Em segundo lugar ficou o grupo 

Habitação, influenciado principalmente pelas altas da energia elétrica e do gás de botijão.  

É importante ressaltar que os aumentos dos combustíveis e da energia elétrica provocam um 

“efeito cascata” sobre outros setores da economia – perceptível, por exemplo, no grupo 

Alimentação e Bebidas do IPCA, que registrou o terceiro maior aumento em 2021, atrás apenas 

de Transportes e Habitação. Afinal, o transporte de cargas no país é feito majoritariamente por 

caminhões movidos à óleo diesel. E a produção industrial, apesar de afetada pelos efeitos da 

pandemia de Covid-19 e da crise econômica, tem a eletricidade como seu principal insumo. 

Para 2022, a expectativa é que a inflação ceda e seja menor que no ano passado. Ainda assim, 

analistas preveem o descumprimento da meta e o aumento constante dos percentuais 

previstos. De acordo com o relatório Focus, do Banco Central, divulgado em 24 de janeiro, a 

projeção dos analistas para a inflação deste ano subiu de 5,09% para 5,15%2. 

Petróleo e dólar em alta e crise hídrica 

A escalada dos preços dos combustíveis e da energia elétrica em 2021 mostrou fragilidades das 

políticas brasileiras de precificação e de planejamento, com reações pós-problemas, em vez de 

proposições capazes de antecipá-los. 

A oferta de combustíveis no país é amplamente dominada pela Petrobras. Desde outubro de 

2016, a empresa estabeleceu a política de Preço de Paridade de Importação (PPI), que precifica 

os combustíveis que vende em suas refinarias com base nas cotações do dólar, do preço do 

petróleo no mercado internacional e dos custos de internação de derivados de petróleo 

importados. O modelo agradou aos acionistas da empresa, aos importadores de combustíveis e 

ao mercado, mas vem provocando disparadas de valores que pesam sobre o consumidor.  

Em 2021, a escalada do dólar e do petróleo, após a derrubada nos preços como efeito da 

pandemia de Covid-19 em 2020, impactou profundamente os valores de gasolina, óleo diesel e 

gás de cozinha no país. Os aumentos motivaram uma disputa pública entre o governo federal, 

governadores e a Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro isentou o diesel e o gás de cozinha da 

cobrança de PIS/Cofins3 e acusou o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), cobrado pelos estados, como o grande “vilão” da disparada dos preços.  

Em novembro passado, os governadores resolveram congelar, por 90 dias, o valor do ICMS 

cobrado sobre os combustíveis – e renovaram o benefício por mais 60 dias a partir de 1º de 

fevereiro de 20224. Contudo, cobraram do governo federal políticas para amortecer a 

volatilidade do petróleo e do dólar sobre os combustíveis, bem como reivindicam mudanças na 

política de preços da Petrobras. 

 
2 “Mercado financeiro aumenta estimativa de inflação para 2022”. Disponível em: <link>. 
3 “Desoneração do gás de cozinha é de dois reais por botijão”. Disponível em: <link>. 
4 “Abicom aponta defasagem nos preços do diesel e da gasolina”. Disponível em: <link>. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/24/mercado-financeiro-aumenta-estimativa-de-inflacao-para-2022.ghtml
https://epbr.com.br/bolsonaro-anuncia-desoneracao-de-dois-reais-para-o-gas-de-cozinha/
https://epbr.com.br/abicom-aponta-defasagem-nos-precos-do-diesel-e-da-gasolina/
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Em janeiro, Jair Bolsonaro anunciou que enviaria ao Congresso Nacional uma Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) para autorizar a redução ou isenção total de cobrança de impostos 

federais sobre os combustíveis e a energia elétrica. Também insinuou que a PEC incluiria o ICMS. 

Cálculos da XP Investimentos mostram que a renúncia fiscal chegaria a R$ 70 bilhões nos cofres 

federais e poderia chegar a R$ 240 bilhões, se os estados fossem incluídos5. Pior: com poucos 

efeitos práticos sobre os preços. 

No setor elétrico, os efeitos da pandemia fizeram o governo criar a Conta Covid6, um subsídio 

para socorrer as distribuidoras e que será pago pelos consumidores. Contudo, a situação se 

tornou ainda pior com a crise hídrica, que afetou a produção das hidrelétricas do país.  

Diante da iminência de um racionamento e com o crescente acionamento de termelétricas para 

suprir o consumo, o governo federal inicialmente agiu autorizando sucessivos reajustes das 

bandeiras tarifárias, cobradas nas contas de luz. O ápice foi atingido com o estabelecimento, de 

setembro de 2021 a abril de 2022, da bandeira escassez hídrica, que cobra R$ 14,20 a cada 100 

quilowatts-hora de consumo7. 

Além disso, o governo trouxe, em agosto, um racionamento voluntário de energia, com 

descontos na conta de luz dos brasileiros que conseguissem reduzir seu consumo em 10%. Pelos 

cálculos do Ministério de Minas e Energia (MME), o programa vai distribuir um bônus de R$ 2,4 

bilhões aos consumidores8. 

Contudo, o “bônus” será pago pelos próprios consumidores9. Isso porque o governo autorizou 

um novo socorro financeiro ao setor elétrico. Cálculos indicam que o financiamento às empresas 

seja de R$ 4,5 bilhões. Valor que será pago nos próximos anos, por todos os brasileiros. 

Impacto econômico 

Os efeitos dos sucessivos aumentos dos combustíveis e da energia elétrica sobre a população 

brasileira são explícitos. Seja no dia a dia das pessoas, seja na atividade econômica. 

Os reajustes dos combustíveis, por exemplo, impactaram negativamente o mercado de 

transporte por aplicativos10. Foram também relatados sucessivos casos de acidentes com 

pessoas que substituíram o gás de cozinha por etanol para cocção. Em situações mais drásticas, 

o gás foi substituído por lenha e restos de madeira. 

Quanto à tarifa elétrica, 22% dos brasileiros estão trocando o pagamento da conta de luz pela 

compra de alimentos básicos, conforme mostra pesquisa feita pelo Ipec para o Instituto Clima e 

Sociedade (iCS). O aumento da conta de luz comprometeu, em média, metade do orçamento de 

um quarto dos brasileiros de baixa renda (até cinco salários mínimos). E corroeu ao menos 25% 

 
5 “Arrecadação em 2022 deve perder força com PIB em baixa, avaliam economistas”. Disponível em: <link>. 
6 “Entenda como a Conta Covid impacta as tarifas de energia”. Disponível em: <link>. 
7 “Tarifa mais alta deve ser mantida até fim de abril”. Disponível em: <link>. 
8 “Programa de redução voluntária do consumo de energia gera R$ 2,4 bilhões de bônus aos consumidores”. 
Disponível em: <link>. 
9 “Ganhou desconto na conta de luz? Consumidores que pouparam energia têm ‘bônus’ de R$ 2,4 bilhões”. Disponível 
em: <link>. 
10 “Com alta da gasolina, motoristas da Uber selecionam corridas”. Disponível em: <link>. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,arrecadacao-em-2022-deve-perder-forca-com-pib-em-baixa-avaliam-economistas,70003960624
https://www.poder360.com.br/energia/entenda-como-a-conta-covid-impacta-as-tarifas-de-energia/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,tarifa-mais-alta-deve-ser-mantida-ate-fim-de-abril,70003936823
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/programa-de-reducao-voluntaria-do-consumo-de-energia-gera-r-2-4-bilhoes-de-bonus-aos-consumidores
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/ganhou-desconto-na-conta-de-luz-consumidores-que-pouparam-energia-tem-bonus-de-r-24-bilhoes/
https://www.terra.com.br/economia/com-alta-da-gasolina-motoristas-da-uber-selecionam-corridas,08c070cac51b13e0a2f87090ea085bf6rig31d4b.html
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dos vencimentos de metade da população brasileira11. A pesquisa ainda mostrou que 90% dos 

brasileiros temem novos aumentos da conta de energia elétrica em 202212. 

 

3. Produtos  

Este Termo de Referência abarca 4 (quatro) produtos distintos, porém intrinsicamente 

relacionados entre si. As propostas poderão ser enviadas para a totalidade deles ou para 

produtos individuais.   

O/A(s) selecionado/a(s) deverão entregar o(s) produto(s) em um prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após a assinatura do contrato. Durante a sua realização, serão feitas reuniões 

intermediárias com a equipe do Instituto Escolhas para alinhamento do(s) produto(s).  

 

Produto 1 – Análise sobre o impacto do aumento do preço dos combustíveis e da energia 

elétrica na inflação e os efeitos para a população de baixa renda 

Esse produto prevê a elaboração de uma análise predominantemente quantitativa sobre o 

impacto do preço da energia elétrica e dos combustíveis sobre a inflação e a renda da população 

brasileira, principalmente os mais vulneráveis. Esse produto deve conter, no mínimo: 

• Análise quantitativa que demonstre as mudanças históricas nos preços de energia 

elétrica e de combustíveis, que ampliaram o peso desses produtos sobre os indicadores 

inflacionários e a consequência disso para a renda das pessoas de mais baixa renda no 

Brasil; 

• Análise quantitativa e qualitativa que avalie as políticas tarifárias do setor de energia 

(eletricidade e combustíveis) e o seu papel nos indicadores inflacionários e na 

desigualdade de renda. 

 

Produto 2 – Para além da tarifa social: como garantir eletricidade a preços justos e previsíveis  

Esse produto prevê a elaboração de análises quantitativas e qualitativas, com viés propositivo, 

que fundamentem a construção de soluções – contratuais, de planejamento, e de cálculos 

tarifários – para garantir que as tarifas de energia elétrica cobradas no país tenham 

previsibilidade e valores justos, sobretudo para as populações de mais baixa renda. O produto 

deve conter, no mínimo: 

• Análise quantitativa que demonstre o comportamento histórico da tarifa de energia 

elétrica e o peso dela sobre a população de mais baixa renda; 

• Análise qualitativa sobre os mecanismos tarifários em geral e aqueles que permitem os 

sucessivos aumentos na conta de luz;  

 
11 “Luz mais cara já força 22% dos brasileiros a atrasar a conta para comprar comida”. Disponível em: <link>.. 
12 “Nove em cada dez consumidores temem novos aumentos na conta de luz”. Disponível em: <link>. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/01/luz-mais-cara-ja-forca-22-dos-brasileiros-a-atrasar-a-conta-para-comprar-comida.shtml
https://epbr.com.br/nove-em-cada-dez-consumidores-temem-novos-aumentos-na-conta-de-luz/
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• Análise quantitativa e qualitativa trazendo uma proposta de nova política tarifária para 

impedir que a conta de luz com tenha maior impacto sobre a população de mais baixa 

renda. É necessário demonstrar que a aplicação da proposta tornará o preço da energia 

elétrica mais justo e seus mecanismos de implementação. 

 

Produto 3 - Por uma política justa de preços dos combustíveis  

Esse produto prevê a elaboração de análises quantitativas e qualitativas, com viés propositivo, 

que permitam embasar estratégias factíveis para minimizar a volatilidade nos preços dos 

combustíveis, notadamente os utilizados para o transporte e o gás de cozinha. O produto deve 

conter, no mínimo: 

• Análise quantitativa demonstrando as razões pelas quais os preços dos combustíveis no 

Brasil sofrem aumentos (ex: dólar, preço do petróleo, etc.) e como isso afeta a 

economia, mas principalmente as populações de mais baixa renda; 

• Análise quantitativa e qualitativa trazendo uma proposta de revisão da política de 

preços dos combustíveis de modo a minimizar seus impactos sobre a economia e 

principalmente sobre a população de mais baixa renda. É necessário demonstrar que a 

aplicação da proposta tornará os preços dos combustíveis mais justos e seus 

mecanismos de implementação.  

 

Produto 4 - O papel do gás natural nas tarifas e nas emissões 

Esse produto prevê a elaboração de análises quantitativas e qualitativas, que deverão mostrar 

como a ampliação da participação do gás natural na matriz energética brasileira – já realizada e 

planejada – aumentou e continuará aumentando a tarifa de energia elétrica e as emissões de 

gases de efeito estufa (GEE). O produto deve conter, no mínimo: 

• Análise quantitativa que demonstre, nos últimos anos, o impacto causado pelo gás 

natural nas tarifas de energia elétrica e nas emissões de GEE; 

• Análise qualitativa sobre o uso do gás natural, que é um combustível fóssil, no contexto 

da transição energética e seu impacto sobre a garantia de tarifas de energia elétrica 

mais baratas e justas. A análise deve ser combinada com uma proposição sobre o papel 

do gás natural na matriz energética brasileira em face dos aumentos da conta de luz e 

aumento das emissões de GEE. 

 

5. Condições para apresentação de proposta comercial e contratação  

• A proposta técnica e comercial deve incorporar os prazos e detalhamentos dos produtos 

descritos neste termo de referência. 

• A proposta técnica e comercial pode ser apresentada para um produto, para dois ou 

mais produtos ou ainda para a totalidade deles. 
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• A proposta deverá detalhar a metodologia prevista para a elaboração da(s) pesquisa(s) 

e análise(s). 

• A proposta deve incluir uma breve descrição da experiência dos(as) prestadores(as) de 

serviço na realização deste tipo de trabalho. 

• A proposta deve incluir valor e forma de pagamento. O pagamento será realizado 

mediante apresentação de Nota Fiscal. 

• Dúvidas podem ser encaminhadas para Juliana Siqueira-Gay 

(juliana.siqueira@escolhas.org)   

• As propostas devem ser enviadas até o dia 11/02/2022 para Larissa Rodrigues 

(larissa.rodrigues@escolhas.org) e Juliana Siqueira-Gay (juliana.siqueira@escolhas.org)   

 

 

 

mailto:larissa.rodrigues@escolhas.org

