
ALTERAÇÕES NA MP 1.031/21 AFETAM GRAVEMENTE A 

COMPETITIVIDADE DO SETOR PRODUTIVO 
 

 

A Medida Provisória n° 1031/21 do Governo Federal, apresentada em fevereiro e que 

busca capitalizar a Eletrobras, é de suma importância para toda a indústria brasileira, 

sobretudo para a indústria química, garantindo sustentabilidade e competição no setor 

de energia. A sua redação original se mostrava alinhada com um futuro de modernização 

da economia e de dinamismo para o mercado de energia, inclusive servindo de 

importante complemento para a Nova Lei do Gás. Entretanto, o texto original sofreu 

alterações bastante negativas ao ser aprovado na Câmara dos Deputados, resultando em 

uma redução considerável com relação à transparência e potencial de competitividade. 

 

Dentre as alterações mais impactantes aprovadas na Câmara está a contratação 

obrigatória de 6.000 MW de termelétricas regionais a gás natural, com preço-teto 

elevado e baixa competição. Esta alteração é uma medida ineficiente que atrapalha as 

conquistas obtidas no setor elétrico e de gás natural, através de reformas em andamento, 

incluindo pondo em risco os avanços da Nova Lei do Gás, além de gerar custos elevados 

ao sistema. Estima-se que apenas esta medida acarretará um impacto econômico da 

ordem de R$ 20 bilhões por ano aos consumidores de energia.  

 

Outra medida que gera inseguranças jurídicas e prejudica empresas que se preparam 

para investir e atuar no mercado é a renovação obrigatória dos contratos das usinas do 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), prorrogados 

por mais de 20 anos. O objetivo destes contratos é de permitir que as usinas estejam 

aptas a competir em leilões amplos com outras fontes de energia, garantindo melhores 

preços ao mercado. Entretanto, o Programa existente há quase 20 anos, já cumpriu com 

o objetivo e se torna uma reserva de mercado desnecessária no contexto atual, como 

pontua a Associação Brasileira de Indústrias Químicas (ABIQUIM), em seu próprio 

manifesto. 

 

Diante de todo este cenário, o Sindicato da Indústria Química para Fins Industriais 

do Estado do Rio de Janeiro (Siquirj), como representante do setor químico 

fluminense, une-se à ABIQUIM, à Firjan e a inúmeras outras entidades industriais, 

repudiando as alterações realizadas pela Câmara dos Deputados na MP 1031/21, que 

afetam gravemente a competitividade e modernização do setor, através de ações 

mandatórias, sem o devido respaldo técnico necessário. Neste sentido, o Siquirj acredita 

que o Senado Federal buscará um amplo debate envolvendo o Governo Federal, 

entidades e o setor produtivo como um todo, visando resgatar a redação original da 

referida Medida Provisória, realizando uma privatização consciente da Eletrobras, tendo 

como foco o melhor para todo o país. 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021 

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins 

Industriais do Estado do Rio de Janeiro - Siquirj 


