Fabio Saldanha: DIRETORIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
Fonte: ABRAPCH

Currículo:
Administrador, pós-graduado em gestão ambiental e negócios no
setor energético. Atualmente diretor da Migratio Gestão e
Comercialização de Energia Elétrica Ltda.
Plano de Trabalho Simplificado da Diretoria de
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
a) Reuniões com os principais agentes financiadores de
CGHs/PCHs com o objetivo de buscarmos linhas de crédito mais
competitivas para o setor.
b) Apoiar os associados que não conseguirem enquadrar ou
vencer os Leilões do Mercado Regulado a viabilizarem seus
empreendimentos via Mercado Livre.
c) Consolidar informações de consumidores do mercado cativo que estiverem com prazos de
vigência e renovação em discrepância com a Resolução 414/2010 da ANEEL. Este trabalho será
protocolado na ANEEL na forma de Nota Técnica, pedindo a alteração da respectiva resolução
para não permitir tal discrepância. Este trabalho visa facilitar a migração de consumidores para
o Mercado Livre e com isso possibilitar maior acesso dos geradores à novos consumidores no
Mercado Livre.
d) Protocolar ofício com Nota Técnica na ANEEL solicitando a uniformidade das multas
rescisórias de consumidores do Mercado Livre e do Mercado Regulado, a fim de preservar o
princípio de isonomia do setor elétrico.
e) Disponibilizar Informativos Mensais sobre o setor elétrico para uso da ABRAPCH.
2. Relacione o tipo de apoio ou os recursos financeiros ou humanos desejados por parte da
Diretoria:
a) Agendamento das reuniões com os principais agentes financiadores de CGHs/PCHs.
b) Realizar consulta aos associados para conhecermos o perfil de comercialização das
empresas. Vou elaborar um formulário padrão para apurarmos estas informações. Este
trabalho visa identificarmos àqueles que têm dificuldade para acessar o mercado e melhorar
seus resultados.
c) Apoio institucional junto às associações industriais em todo Brasil para apuração das
informações contratuais dos consumidores cativos. Já estamos fazendo este trabalho na CIESP
de Limeira e a ideia é estendermos este trabalho às CIESPs da região e posteriormente à FIESP.
Podemos marcar uma reunião na FIEP em minha próxima visita à Curitiba que a princípio estou
programando para os dias 26 a 28 de Agosto.
d) Apoio para estruturar os ofícios à ANEEL após a consolidação das informações.
e) Divulgar os informativos mensais.

