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Distribuidoras de gás natural chegaram a um acordo com a 
Petrobras e os preços médios do combustível será reajus-

tado em 50%, a partir de janeiro de 2022.
As informações são da Abegás, que representa as distribuidoras 

nos estados. Segundo a associação, os novos preços afetam cerca 
de 70% da demanda do mercado cativo e não termoelétrica.

Propostas anteriores, apresentadas há cerca de dois meses, 
previam reajustes maiores. A negociação levou a redução do re-
ajuste, mas o aumento de 50% fica condicionado a contratos de 
longo prazo.

O novo valor da molécula, de US$ 12/MMBtu, vale para 2022. 
A partir da daí, o preço está sujeito a reajustes. “Esse reajuste 

Reajuste de gás natural será de 50% para 2022, segundo Abegás
é decorrente das novas condições comerciais apresentadas pela 
Petrobras, o único ofertante com portfólio suficiente para atender 
as distribuidoras de gás canalizado, que, sem opções, serão obri-
gadas a firmar contratos nessas bases, impedindo que os consu-
midores tenham seu abastecimento prejudicado”, diz a Abegás.

Nesta última quarta-feira (15), cinco distribuidoras do Centro-
-Sul confirmaram que a Petrobras foi selecionada na chamada 
pública para suprimento em 2022.

O reajuste, por exemplo, nos estados no Rio Grande do Sul, Pa-
raná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e na área de concessão 
da GasBrasiliano, em São Paulo, será de 44%. Os contratos são 
de quatro anos.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já tem a maioria dos votos 
necessários a favor de a decisão que reduziu o ICMS das 

contas de luz, telefone e internet tenha validade somente em 
2024. De dez ministros aptos à votação, oito já se posicionaram: 
todos para atender o pedido feito pelos Estados.

Só não serão afetados por essa modulação de efeitos da deci-
são favorável à redução do imposto estadual os contribuintes que 
tinham ações judiciais em curso — contestando a cobrança do 

ICMS — até a data de início do julgamento, em 5 de fevereiro. Na 
prática, esses não precisam aguardar até 2024 para ter o direito 
à redução de alíquota. A intenção é a de diminuir o impacto nas 
contas públicas. A decisão que determinou a redução de ICMS é 
considerada como uma bomba fiscal pelos Estados. 

As tributações sobre energia elétrica e comunicações são as 
que mais geram arrecadação — juntamente com os combustíveis. 
Estão estimados R$ 26,7 bilhões em perdas ao ano. 

STF: Maioria vota por reduzir ICMS das contas de luz em 2024

Com a aprovação do Projeto de Lei n° 5829/2019, que cria 
o Marco Legal para a geração própria de energia a partir 

de fontes renováveis no Brasil com até 5 MW, a expectativa é de 
bilhões em investimentos no segmento nos próximos anos, já que 
desfaz incertezas que pairavam sobre o mercado até então.

A estabilidade jurídica e regulatória é o principal ponto que via-
biliza a expansão do setor, além de dar mais previsibilidade e cla-
reza para o crescimento no Brasil. Segundo Guilherme Chrispim, 
presidente eleito da Associação Brasileira de Geração Distribuída 
(ABGD) para o biênio 2022/2023, o PL contemplou os anseios de 
todas as áreas do setor elétrico e financeiramente deve movimen-

Geração distribuída deve movimentar até R$ 35 bilhões em 2022

tar o segmento em 2022. 
Na avaliação do presidente executivo da Associação Brasileira 

de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Rodrigo Sauaia, a apro-
vação do PL nas duas casas legislativas traz estabilidade, previsi-
bilidade e clareza para o crescimento acelerado da energia solar 
no Brasil.

“Isso traz a possibilidade de destravar dezenas de bilhões de 
investimentos até 2030 em geração própria de energia renovável, 
especialmente de energia solar, o líder deste segmento de mer-
cado, com 99% dos sistemas e mais de 95% dos investimentos, 
além de gerar centenas de milhares de empregos verdes”.

A inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) deve encerrar este ano em 10,2%, 

considerando a taxa de juros (Selic) em 9,25% ao ano e o câm-
bio partindo de R$ 5,65. A informação está no Relatório de In-
flação, publicação trimestral do Banco Central (BC), divulgado 
nesta semana. No relatório de setembro, a projeção para infla-
ção no ano era 8,5%.  

Nesse cenário, a inflação ficará acima da meta que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é 2,25% e o superior, 5,25%.

Para 2022, a projeção de inflação é de 4,7% e, para 2023, de 

Banco Central projeta inflação de 10,2% para este ano
3,2%. Nesse caso, supõe uma trajetória de juros que se eleva 
para 11,75% ao ano durante 2022, terminando em 11,25% ao 
ano, e reduz-se para 8% ao ano em 2023.

A inflação ao consumidor continua persistente e elevada, se-
gundo o BC. “Há preocupação com a magnitude e a persistên-
cia dos choques, com seus possíveis efeitos secundários e com 
a elevação das expectativas de inflação, inclusive para além do 
ano-calendário de 2022”, diz o relatório.

A meta definida pelo CMN para de 2022 é 3,5% e para 2023, 
é 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual 
para os dois anos. Ou seja, por esse cenário, a inflação ficará 
próxima do limite superior em 2022 e do centro da meta em 
2023.
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