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Cancelar ou remarcar viagem
O Código de Defesa do Consumidor brasileiro protege o con-

sumidor que deseja cancelar ou remarcar a sua viagem, tendo em 
vista o atual cenário causado pela pandemia. Mas, a Anac afirma 
que o passageiro precisa seguir as regras tarifárias do momento 
da compra e negociar com a companhia aérea cada caso especí-
fico. “A situação é evidentemente extrema, porém, a parte vulne-
rável da relação de consumo não pode ficar desprotegida nesses 
contratos, que sempre poderão ser submetidos ao Poder Judiciário 
para revisão e averiguação de possíveis abusividades”, explica o 
advogado e professor universitário João Paulo Forster, do escritó-
rio Forster.

Consultoria de graça
A Argos Consultoria Mutidisciplinar de Porto Alegre irá pres-

tar serviço gratuito a empresas de qualquer segmento e porte nas 
áreas tributária, empresarial e riscos trabalhistas durante a pande-
mia. O cenário atual e futuro não é bom. Vamos fazer a nossa par-
te como cidadãos, afirma a coordenadora juridica, Geórgia Leão.

Velocidade da queda
O que surpreende o mercado desta vez é a velocidade sem 

precedentes da deterioração da economia. De repente, no ano em 
que se falava em bolsa na casa dos 130 mil pontos e crescimento 
na casa dos 2%, ainda estamos em março e já assistimos a bolsa 
nos 60 mil pontos e a perspectiva otimista de crescimento zero.

Os desafios da crise
O Sinplast-RS vai realizar às 11h30min desta sexta-feira o Ges-

tão em Debate, versão on-line, via Youtube, conduzido pelo econo-
mista Cristiano Machado. Em pauta, os obstáculos da Covid-19 nos 
diversos segmentos e os desafios de uma gestão eficiente e segura 
nesta crise. O Acesso (gratuito) é através do youtube.com/sinplast.

Diagnóstico de riscos
A Squadra – Gestão de Riscos desenvolveu uma ferramenta 

(gratuita) para auxiliar na tomada de decisão de empresas com fun-
cionários. Ela avalia o diagnóstico de saúde de cada colaborador 
em níveis de alto e baixo risco, para auxiliar na triagem e garantir 
a seguridade das equipes. A solicitação é pelo e-mail da empresa.

A doação de 20 mil corridas
O Aplicativo 99 vai disponibilizar 20 mil corridas à Prefeitura 

de Porto Alegre para ajudar nas ações de controle do coronavírus e 
em paralelo na renda de seus parceiros, segundo a gerente de ope-
rações, Clarissa Brasil. Mas, ela ressalva que a parceria não pode 
associar as corridas a atividades que coloquem em risco a saúde e 
segurança dos motoristas . Além disso, a 99 irá prestar uma ajuda 
financeira aos condutores diagnosticados com a Covid-19 ou colo-
cados em quarentena por uma autoridade médica. E zerou para 
este momento a taxa de manutenção paga pelos condtores que 
possuem câmeras de seguranca instaladas nos seus carros.

 ⁄ INFRAESTRUTURA

Depois da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) 
ter anunciado uma série de ini-
ciativas para mitigar os impac-
tos da pandemia do coronavírus, 
principalmente para os consumi-
dores residenciais, os clientes in-
dustriais pedem postura similar 
para o setor. Dentro desse cenário, 
a Fiergs encaminhou uma carta 
para o órgão regulador solicitando 
a proibição da suspensão do for-
necimento do serviço de energia 
pelo prazo de 90 dias (como foi 
concedido ao segmento residen-
cial), a prorrogação dos prazos de 
pagamento das faturas enquanto 
durar o decreto federal de calami-
dade pública e a vedação da inci-
dência de multas pelo não paga-
mento dos serviços prestados nos 
ciclos de consumo no período.

O diretor e coordenador do 
Grupo Temático de Energia do 
Conselho de Infraestrutura da 
Fiergs, Edilson Deitos, ressalta 
que várias áreas industriais estão 
completamente paradas e foi essa 
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a preocupação que motivou a en-
tidade a enviar uma correspon-
dência à Aneel para minimizar os 
reflexos da situação. No documen-
to consta que a pandemia do coro-
navírus irá afetar frontalmente a 
indústria brasileira. Ainda segun-
do a nota, este cenário ocasionará 
uma drástica redução na econo-
mia como um todo e demanda-
rá um esforço muito grande para 
manter as fábricas em atividade, 
mesmo que em regime precário, 
durante os próximos meses. 

Deitos frisa que é um pleito 
importante para os clientes indus-
triais e comerciais pagarem so-
mente pela demanda consumida 
e não a contratada. Muitos consu-
midores industriais precisam ar-
car com uma demanda contrata-
da, que é uma capacidade de pico 
de atendimento de energia que 
em muitos momentos não usam, 

mas precisa ficar à disposição. 
O diretor da Siclo Consulto-

ria em Energia Plinio Milano es-
tima que a questão da demanda 
tem um peso, em média, de 15% 
a 40% do custo da conta de luz 
do consumidor que tem que pa-
gar por esse serviço (o que não é o 
caso da classe residencial). Ele ex-
plica que a demanda contratada 
envolve consumidores que pos-
suem transformadores próprios. 
O diretor da Siclo argumenta que, 
com a queda da produção indus-
trial, o cliente dessa natureza terá 
uma redução das despesas com 
o consumo de eletricidade, mas 
não da demanda, que possui um 
custo fixo. “Essa é uma negocia-
ção que precisa ser tratada agora, 
pois a demanda contratada existe 
em uma situação normal de ope-
ração, não como estamos viven-
ciando agora”, sustenta.

Momento é de renegociação no mercado livre
Se o coronavírus afeta a re-

lação do consumidor no ambien-
te cativo de energia (abastecido 
pela distribuidora local), torna 
ainda mais complexa a dinâmi-
ca no mercado livre (no qual há 
liberdade para escolher de quem 
comprar a eletricidade). O advo-
gado especialista na área de ener-
gia da MBZ Advogados, Frederi-
co Boschin, alerta que os grandes 
consumidores, que já têm seus 
montantes de energia contrata-
dos dessa forma, terão que refazer 
seus planejamentos.

Boschin comenta que a queda 
do consumo de energia já pode ser 
comprovada pelos números apre-
sentados recentemente pelo Ope-

rador Nacional do Sistema (ONS). 
Na semana passada, esse agente 
do setor elétrico constatou a dimi-
nuição gradativa da carga média 
de energia no Brasil, culminando 
no último domingo com uma re-
dução de 8,9%, frente ao domingo 
anterior. O integrante da MBZ Ad-
vogados argumenta que é difícil 
precisar como fechará o ano, mas 
provavelmente haverá uma redu-
ção do consumo de energia, puxa-
da pela classe industrial.

Ele reforça que os acordos no 
mercado livre envolvem um volu-
me de energia já destinado a uma 
determinada empresa que foi ne-
gociado com uma comercializado-
ra e uma geradora, que se prepa-

raram para entregar esse insumo. 
De acordo com o advogado, mui-
tos consumidores estão emitindo 
notificações sinalizando que exis-
te uma força maior e um estado 
de calamidade e pedindo para re-
duzir o volume de energia acorda-
do inicialmente. 

Porém, Boschin enfatiza que 
essa posição repassa o problema 
para a comercializadora e para 
a geradora, que terão uma ener-
gia que não será consumida. “E 
energia não se guarda”, destaca. 
O advogado antecipa que a ques-
tão poderá propiciar várias ações 
judiciais dentro do setor elétrico 
quanto à revisão dos contratos de 
compra de energia. 

coronavírus


