MANIFESTO EM DEFESA DA MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO
As entidades signatárias desta declaração destacam a importância e necessidade
de urgente aprovação do PL 414/2021, que moderniza o setor elétrico brasileiro e
garante a todos os consumidores o direito de escolher sua empresa fornecedora
de energia elétrica.
O consumidor é o centro da tomada de decisão em quase todos os setores da
economia. Acompanhamos essa evolução na telefonia, transporte, alimentação e
sistema bancário, entre outras áreas, cujo avanço tecnológico tem reservado ao
consumidor um papel mais ativo, com mais poder e autonomia na tomada de
decisões que afetam o seu cotidiano.
No setor elétrico, essa realidade ainda está distante. Enquanto os consumidores de
vários países concentram na palma da mão suas escolhas energéticas, utilizando
variados recursos tecnológicos para economizar e até gerar riquezas com a gestão
da energia, o Brasil segue com um modelo atrasado e ineficiente, que contribui
para uma conta de luz cada vez mais cara.
O PL 414 de 2021, na forma já aprovada no Senado Federal, é fruto de ampla
discussão com todos os atores do setor elétrico. A matéria aprimora o modelo
comercial do setor elétrico brasileiro, cuja discussão também esteve presente no
âmbito do Poder Executivo, via Ministério de Minas e Energia, quando da
discussão da Consulta Pública nº 33 de 2017.
Isso evidencia o caráter suprapartidário e supragovernamental do projeto, cujo foco
é conceder o direito de escolha do fornecedor de energia para todos os brasileiros
e melhorar a alocação de custos e riscos do sistema, de forma a apoiar a transição
energética, geração de riqueza e ganhos de eficiência.
A aprovação do PL 414 de 2021 é um passo rumo ao setor elétrico que o Brasil
merece. Pela liberdade de escolha do consumidor brasileiro: #aprovaPL414
Assinam:
- Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq)
- Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast)
- Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit)
- Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel)
- Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de
Consumidores Livres (Abrace)
- Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo
- Movimento Brasil Competitivo
- Movimento pela Liberdade de Escolha do Consumidor
- Ranking dos Políticos
- Sindicato Nacional das Indústrias de Matérias-Primas para Fertilizantes
(Sinprifert)
- União pela Energia
- Unidos pelo Brasil

