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UMA CRISE EM C: CORONA, COMBUSTÍVEL, CONSUMO, CÂMBIO, CONTRATOS... 

OPINIÃO 2 

O objetivo deste editorial é apresentar uma visão geral dos principais impactos do Covid-19 no setor 

elétrico brasileiro e discutir princípios gerais para o setor endereçar este desafio. 

REGULATÓRIO  

Nesta seção, discutimos as novas medidas aprovadas pela ANEEL em função da pandemia do Covid-19 

e outros temas relevantes que tiveram movimentação no mês. 

RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE  

Esta seção apresenta uma análise dos mecanismos de mercado e tecnológicos para redução das emissões 

de gases de efeito estufa (GEE) em combate à mudança climática. 

INTERNACIONAL  

Nesta seção, analisamos os impactos da crise socioeconômica causada pelo Coronavírus nos mercados 

elétricos globais, em especial no comportamento da demanda e nos preços de eletricidade. 

INOVAÇÃO  

Nesta seção, discutimos a adaptação inovadora de tecnologias para enfrentar a crise do Covid-19, 

exemplificada pela medida de temperatura. 

ANÁLISE ESTRUTURAL DO SUPRIMENTO  

Apresenta o balanço atualizado de demanda e oferta estrutural de energia para os próximos anos e o 

nosso tradicional atrasômetro. 

SOBRE O ENERGY REPORT 12 

O Energy Report é uma publicação da PSR exclusiva para assinantes. Sugestões e comentários podem 

ser enviados para energyreport@psr-inc.com. 

Buscando contribuir com mais informações para o intenso debate sobre os impactos da pandemia do novo Coronavírus no setor elétrico 

e em função de suas consequências socioeconômicas, a PSR decidiu disponibilizar gratuitamente para a sociedade o editorial deste mês 

de seu Energy Report, que discute este tema e princípios gerais para o setor endereçar este desafio. As demais seções estão disponíveis 

exclusivamente para assinantes. Mais informações sobre assinatura e acesso na seção “Sobre o Energy Report”. 
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OPINIÃO 

Com muita frequência, palestras e textos motivacionais afirmam que a palavra “crise”, em Mandarim, 

é composta dos ideogramas para “perigo (ou risco)” - wēi (危) - e “oportunidade” – jī (机). Com a 

mesma frequência, esta afirmação é contestada pelos conhecedores do idioma.1 O pomo da discórdia 

estaria no segundo ideograma, que ao invés de “oportunidade” significaria “um ponto crucial, quando 

algo importante começa a mudar”. Em outras palavras, um divisor de águas, ou “tipping point.2 

No “day after”, as imensas mudanças sociais, políticas e econômicas que estão ocorrendo abruptamente 

em todo o mundo, sem precedentes na história recente, serão um desastre total?  

O primeiro Cisne Negro3: o novo Coronavírus 

A pandemia do novo Coronavírus, ou Covid-19, colocou o mundo diante do mais severo teste de saúde 

pública e resiliência econômica da era contemporânea, e levou a medidas sem precedentes na história 

moderna. Exemplos são o confinamento (“lockdown”) em curso por diversas nações, bem como ações 

sincronizadas realizadas pelos bancos centrais das principais economias para garantir liquidez, reduzir 

a volatilidade no mercado de capitais e o bom funcionamento do sistema financeiro global. A 

flexibilização na política monetária ao redor do mundo, com queda das taxas de juros a níveis 

historicamente baixos, a redução das alíquotas de depósito compulsório, além de medidas de estímulo 

fiscal de amparo às famílias, autônomos, informais e às empresas, também estão sendo adotadas para 

tentar absorver os impactos mais severos dessa pandemia sobre a  economia. 

Outra característica da pandemia é a imensa incerteza sobre informações cruciais, como por exemplo: a 

taxa de mortalidade; a rapidez de contágio; se as pessoas contaminadas adquirem imunidade, em 

particular as assintomáticas; quando uma vacina e/ou um tratamento estarão disponíveis; etc. Como 

consequência, qualquer cenário construído neste momento sobre a intensidade que a crise de saúde 

pública imprimirá na dinâmica macroeconômica ao redor do mundo e no Brasil é necessariamente 

especulativo. 

Obviamente, a mesma incerteza sobre os impactos gerais da pandemia existe no caso do setor elétrico. 

Há atualmente muita especulação sobre a magnitude destes impactos, quais serão os principais afetados, 

como e quais serão as formas de resolvê-los. A verdade é que não sabemos sequer se já chegamos no 

“fundo do poço” dos impactos econômicos, ou se este poço é ainda mais fundo. Buscando contribuir 

para o debate com informações, análises e racionalidade, a PSR fez uma análise preliminar do impacto 

do Covid-19 através de uma edição extraordinária do seu EnergyCast4, que despertou forte interesse, 

 
1 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chinese_word_for_%22crisis%22 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tipping_Point 
3 Vale ressaltar que o matemático, estatístico e autor Nassim Taleb e criador da expressão “cisne negro”, utilizada para definir 

grandes acontecimentos que são inesperados e que trazem junto grandes consequências (boas ou ruins), não considera o 

Coronavírus um “cisne negro”. Na verdade, ele o considera algo previsível, especialmente depois de outras pandemias causadas 

também por coronavírus, como a SARS e MERS. Ou seja, não era uma questão de “se”, mas de “quando”.  
4 Disponível nas principais plataformas de streaming, como o Spotify: 

Na opinião da PSR, esta interpretação de crise como “perigo que leva a um tipping point” talvez seja 

a mais adequada para analisarmos os impactos simultâneos de dois “cisnes negros”: a pandemia do 

Covid-19 e o desabamento dos preços do petróleo. 
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com mais de 1.200 audições na primeira semana. Mais recentemente, fizemos uma nova edição que 

discute, em conversa com a consultoria estratégica MacroPlan, possíveis futuros para o Brasil em 2020. 

O segundo Cisne Negro: Combustíveis 

“It's the End of the World as We Know It”, da banda de rock R.E.M., pode ser um bom título para as 

perspectivas dantescas da crise. No entanto, o título completo tem uma expressão adicional entre 

parênteses - “(And I Feel Fine)”, que pode ajudar a explicar a crise do preço do petróleo, que ocorreu 

quase simultaneamente ao Covid-19. Como será visto a seguir, a crise resultante é um exemplo perfeito 

da “Lei das consequências indesejadas” (“Law of unintended consequences”)5. 

Colapso da demanda (surpresa) 

Com a adoção de medidas de isolamento social, incluindo restrições de viagens, bem como o 

desaquecimento da economia global em virtude das incertezas da crise do Coronavírus, a demanda por 

petróleo desabou. Até o início de 2020 o mundo consumia, em média, 100 milhões de barris de petróleo 

por dia. Com a crise, este consumo caiu 20% em fevereiro de 2020. 

Guerra de preços (proposital) 

Adicionalmente, o mercado de petróleo teve sua dinâmica, a nível mundial, alterada nos últimos anos 

por dois fatores: (i) a ascensão da indústria de shale oil, que transformou os Estados Unidos de 

importador para exportador cada vez mais importante de combustíveis fósseis (terceiro maior do 

mundo); e (ii) a aliança entre Arábia Saudita e Rússia, os dois maiores exportadores de petróleo do 

mundo, para conter o crescimento da indústria de shale estadunidense. No entanto, russos e sauditas, 

que desde 2016 haviam concordado em gerenciar comercialmente o mercado de petróleo, entraram em 

desacordo no início de março deste ano. Após uma rodada de discussões da OPEP em Viena, a Rússia 

não concordou com a proposta Saudita de cortar a produção em 1,5 milhão de barris por dia, 

argumentando que tal medida serviria apenas para apoiar um maior crescimento da produção de 

petróleo pelos Estados Unidos. A Arábia Saudita resolveu dobrar a aposta e iniciar uma guerra 

inesperada: retaliou a atitude russa baixando seus preços e prometendo liberar sua capacidade não 

utilizada no mercado de petróleo.  

Colapso dos preços (consequência indesejada) 

A combinação de aumento da oferta (proposital) com redução de demanda (involuntária) foi letal: o 

preço do Brent (referência internacional para o preço do petróleo) passou de cerca de 50 dólares para 

20 em poucas semanas (ver figura a seguir), um patamar de preços não visto há décadas6.  

 

https://open.spotify.com/episode/6qKzJoWGd3d2RT5al2FsMB 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_consequences 
6 Se corrigido pela inflação americana, este é o menor preço observado para o Brent desde 1973, ano da crise do petróleo.  

O objetivo desta edição do Energy Report é dar seguimento à discussão destes EnergyCast, 

apresentando uma visão geral dos principais impactos do Covid-19 no setor elétrico, e discutir 

princípios gerais para o setor endereçar este desafio. 
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Impacto global do colapso de preços 

Os impactos do novo cenário de preços do petróleo são fortes: pelo lado dos investimentos, afeta a 

competitividade da produção do petróleo de novos campos de águas profundas, como o Pré-Sal 

brasileiro. Pelo lado da oferta existente, afeta a produção do shale oil (e gas) americano, além de 

aumentar os estoques7 e contribuir para uma redução ainda maior do preço. E este “choque” afetará a 

geopolítica do petróleo.  

Neste momento (fins de março), a demanda global8 por petróleo é cerca de 25% inferior aos valores 

previstos para esta época do ano. O setor de transporte é responsável por cerca de 60% da demanda de 

petróleo e atualmente, a demanda por combustíveis em setores estratégicos, como a aviação, caiu mais 

de 70%. Como consequência, o excesso de produção vem sendo armazenado e provocando a ocupação 

de toda a infraestrutura de armazenamento de petróleo bruto americano, por exemplo, e isso vem 

ocorrendo em outros locais no mundo. Existem mercados físicos negociando petróleo abaixo dos 10 

dólares por barril (dependendo da qualidade), com casos excepcionais de preços negativos nos Estados 

Unidos.  

Obviamente existem muitas dúvidas sobre as perspectivas do preço do óleo futuro. Na visão da PSR, o 

preço atual é insustentável no médio e longo prazos para muitos membros da OPEP, inclusive os 

próprios sauditas, que, como vários outros países, dependem bastante das receitas oriundas da venda 

do seu óleo. A recuperação dos preços vai depender da combinação de três fatores: uma mudança de 

postura da OPEP, que poderia cortar a produção global; um corte automático na produção de shale oil 

americano por conta de sua inviabilidade neste patamar de preços; e a recuperação na demanda, hoje 

deprimida pela pandemia do Covid-19. No entanto, a realidade é que o patamar de preços de petróleo 

atual, caso persista, afetará o setor elétrico, como discutido a seguir.  

 
7 Atualmente, existe um problema mesmo para a estocagem da produção mundial de óleo cru – crude oil. 
8 O consumo de petróleo mundial é da ordem de 100 milhões de barris por dia, sendo o setor de transporte responsável por 

60% deste volume.  

Voltando à música do R.E.M., na indústria de petróleo chegamos no “the end of the world”, mas 

existe(m) país(es) que ainda “feel fine”. 
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Os outros “Cs” e o setor elétrico 

Muitos outros “Cs” podem ser utilizados para descrever os impactos globais da crise atual no setor 

elétrico: consumo, clima, combustíveis, capex, câmbio, crédito, custo da dívida, confiabilidade e 

comportamento dos investidores. 

Consumo 

A economia global possivelmente entrará em recessão este ano, e o desempenho do PIB mundial pode 

chegar a um decréscimo de 3% em algumas projeções feitas pelo mercado financeiro, liderado 

principalmente pela provável recessão norte-americana, a significativa redução da atividade na China, 

bem como forte queda do PIB na Europa.  

Portanto, o primeiro e natural “C” dos impactos do Covid-19 no setor energético (e em particular no 

Setor Elétrico) é a redução do Consumo, oriundo do lockdown global. Inúmeras análises têm sido feitas 

internacionalmente ilustrando estes impactos. 

O grafico da direita ilustra uma delas, 

preparada a partir dos dados do ENTSO-e: a 

redução da demanda média diária de 6 países 

europeus em relação ao observado em 2019. A 

redução de consumo de eletricidade tem sido 

muito forte. E este panorama tem sido também 

observado em outros energéticos, como óleo, 

gás, etc. 

Clima 

A redução de consumo afeta imediatamente as 

emissões globais de CO2 e de particulados, que 

por sua vez melhoram a poluição local. As 

estatísticas em relação a estes impactos estão 

ainda sendo compiladas. No entanto, algumas informações oriundas de satélites estão disponíveis.  

As figuras a seguir ilustram, a partir de imagens de satélites, as 

emissões de dióxido de nitrogênio (NO2), um poluente importante, 

observadas em Wuhan, na China, na França e Itália (fonte: NASA): 
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Competitividade relativa das fontes 

Este “C” vem do setor de combustíveis. O impacto dos preços reduzidos de petróleo discutido acima 

ocorre de várias formas: na competitividade dos carros elétricos contra os veículos a combustível fóssil 

(estes últimos ficando mais competitivos), nos investimentos e atratividade da eficiência energética (na 

maioria das vezes realizados visando substituição de energéticos) e nos impactos no preço do gás natural. 

A redução global da demanda de energéticos levou os preços do gás natural em Henry Hub a níveis bem 

baixos, na casa dos 1,6 USD/MMBtu, patamar não visto desde 1995. Este preço, se sustentável, 

naturalmente aumentará a competitividade econômica das térmicas movidas a gás natural. 

Capex e Câmbio 

Outro “C” importante afeta os preços de longo prazo de energia: o custo de investimento (ou “Capex”) 

de novos projetos de infraestrutura, em particular geração e transmissão. Este possivelmente será 

afetado para baixo, em função de excesso de oferta de equipamentos provocado pela redução da 

demanda global. Esta redução pode ser contrabalançada pelo “C” do fator câmbio no caso dos 

equipamentos importados: a aversão ao risco aliada aos baixos níveis de taxas de juros no mundo 

continuam produzindo valorização do dólar frente às demais moedas, principalmente em relação às dos 

países emergentes. 

Crédito e Custo da dívida 

A crise financeira irá impactar o fluxo de caixa das empresas, potencializando riscos de inadimplência 

(crédito) e com rebatimentos no mercado de crédito. Mesmo que o panorama atual seja de uma taxa de 

juros global muito baixa, ou mesmo negativa9, o comportamento econômico global resultante da forte 

injeção financeira atualmente realizada nos Estados Unidos e Europa para manter a economia viva é 

incerto. 

Confiabilidade e Comportamento 

A queda de consumo de eletricidade deve acarretar menores preços de eletricidade no atacado, causando 

uma reprecificação de ativos. Por sua vez, o confinamento e restrições logísticas podem afetar a operação 

e o cronograma de manutenção e de obras de unidades geradoras, o que vem sendo uma preocupação 

para a garantia da confiabilidade de suprimento pelos operadores do sistema de vários países. E, de uma 

forma geral, a crise do Covid-19 afetará o Comportamento do investidor, traduzido por sua aversão ao 

risco. Em momentos de crise, a aversão ao risco aumenta, provocando a busca por ativos com menor 

risco. 

Em resumo... 

A lista de impactos anterior não é exaustiva e apenas ilustra os inúmeros desdobramentos do severo 

impacto econômico do lockdown devido ao Covid-19. No entanto, não é possível ainda fazer qualquer 

conjectura crível sobre como estes impactos afetarão os fundamentos de mercado após o término da 

crise, justamente pela forma de sua recuperação ser ainda incerta.  

 
9 Praticamente todos os países do G20 (Grupo das 20 maiores economias do mundo) adotaram medidas de liquidez monetária 

e corte da taxa de juros para tentar amenizar os impactos negativos sobre a dinâmica econômica global 
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Impactos no setor elétrico brasileiro: “Wake up Dead”? 

“Wake up dead”, da banda de heavy metal Megadeth, conta a história de uma pessoa que estava em um 

sonho prazeroso e tinha medo acordar do mesmo. Este sonho se transformou num pesadelo e o medo 

de acordar “morto” ficou real. De maneira análoga, 2020 começou de forma muito promissora para o 

setor: projetos de Lei com ótimos encaminhamentos no Senado e Câmara indicavam que a tão sonhada 

modernização estava a caminho. A questão é se o Covid-19 transformou este sonho em um pesadelo. 

Estes itens são discutidos a seguir. 

Impactos da redução de mercado 

Devido ao confinamento, o 

consumo no Brasil já vem 

sendo significativamente 

inferior ao observado em 

semanas anteriores, como 

mostra a figura ao lado. No 

entanto, dado que uma 

parte significativa da 

indústria eletrointensiva e 

do varejo iniciou seu lockdown a partir da última semana de março, devem ocorrer novas reduções. Pela 

ótica física, toda redução de demanda será “armazenada” nos reservatórios, melhorando a situação de 

suprimento; porém há inúmeros impactos comerciais relevantes: 

• A redução de mercado diminui a necessidade do despacho termoelétrico, impactando o PLD, o que 

por sua vez afeta a comercialização de energia e tarifas ao consumidor10.  

• Impacta também o GSF, aumentando o deslocamento hidráulico, o que afeta igualmente a 

comercialização e tarifas11. Mas nesse caso, o efeito econômico do GSF vai depender de sua 

composição com PLD, ou seja, o aumento da exposição ao mercado de curto prazo das hidrelétricas 

causada pelo maior deslocamento hidráulico pode ser compensado por um menor PLD.  

• A redução de mercado aumenta a incerteza nos volumes dos leilões de geração e transmissão. E, 

principalmente, impacta a situação financeira das distribuidoras, causada pela potencial 

sobrecontratação. Como o excesso de contrato é “vendido” a um PLD reduzido, há uma perda 

financeira. Esta situação também afeta consumidores livres. 

• Ainda no caso das distribuidoras, a redução de mercado afeta as receitas de tudo que é pago por 

MWh faturado, como a CDE. Como muitos dos custos que esta conta cobrem são fixos, a CDE 

ficará desequilibrada financeiramente. 

 
10 Os contratos por disponibilidade repassam ao consumidor as compras no mercado de curto prazo quando as térmicas não 

estão acionadas. 
11 Os contratos de cotas de garantia fisica de energia repassam o risco hidrológico ao consumidor. 

Na opinião da PSR, os dois maiores impactos resultarão da redução de demanda e da inadimplência. 

Além disso, os efeitos do mercado de combustíveis e câmbio impactarão tarifas e preços, e o 

confinamento e restrições de deslocamento podem afetar também os cronogramas de obras e 

manutenções. Finalmente, a agenda regulatória e legislativa deve ganhar outra dinâmica. 

70

61

45

55

65

75

85

14/mar 15/mar 16/mar 18/mar 19/mar 21/mar 22/mar 24/mar 25/mar

D
em

ad
n
a 
SI
N
 [
G
W
]

Fonte: Operador Nacional do Sistema

Demanda horária em março Demanda

Média sem. 2

Média sem. 3



   

 

Todos os direitos reservados © PSR 8 

Um fator de incerteza importante será a recuperacao da curva de carga e consumo no Brasil após a crise, 

e, sobretudo, qual será a cara da "nova economia", que pode redefinir novos vetores de crescimento, 

perfils de consumo, relações econométricas, modelos de projeção, etc.  

Inadimplência e força maior em contratos 

A situação econômica cria a ameaça do exercício de "força maior" em contratos. Inicialmente, ela pode 

ocorrer pela sobrecontratação de consumidores, que podem pedir revisão dos volumes. Mas ela pode 

também ocorrer pela incapacidade de pagamento, aumentando o risco de inadimplência na cadeia de 

valor por completo. A paralisação da importação de bens necessários para a viabilização de projetos 

pode provocar também o atraso de obras, com penalidades associadas. Adicionalmente, o próprio 

lockdown já provoca ações para que usinas em algumas localidades sejam impedidas de operar, inclusive 

por decretos municipais. Esperamos aqui muitos pedidos para o enquadramento destas como caso 

fortuito ou evento de força maior a fim de inibir a aplicação de multas contratuais no caso de 

descumprimento, para geradores, transmissores e distribuidoras. 

 

Câmbio e preços de energéticos 

O câmbio maior e preço de energéticos (petróleo e gás) menor impactam o custo variável unitário 

(CVU) das térmicas, que por sua vez afeta a ordem de mérito econômico para o despacho das unidades 

geradoras. Isso afetará o despacho térmico e o PLD, com impactos na cadeia de comercialização e nas 

tarifas aos consumidores finais e nos contratos por disponibilidade de térmicas. Um preço do petróleo 

menor também afeta a rentabilidade do óleo do Pré-Sal, e um preço do gás menor melhora a 

competitividade econômica das térmicas a gás das renováveis.  

A extrema incerteza nos fatores acima cria grande dificuldade para investidores prepararem suas ofertas 

em leilões. Adicionalmente, ofertas realizadas sob extrema incerteza têm maior probabilidade de se 

mostrarem desequilibradas economicamente e trazerem problemas no futuro. Finalmente, há o 

aumento do risco de sobre investimentos causado pela incerteza no crescimento na demanda, com 

impactos tarifários para o consumidor. Por estas razões, o adiamento dos leilões é uma decisão 

prudente12. 

Agenda legislativa 

As agendas da Câmara e do Senado estão neste momento, e corretamente, centradas na liberação de 

recursos para o sistema de saúde e para minimizar os danos daqueles economicamente atingidos pela 

Covid-19. O recesso parlamentar se inicia em pouco mais de três meses, e teremos um segundo semestre 

centrado nas eleições municipais. Portanto, infelizmente, porém objetivamente, vemos pouco espaço 

 
12 O Ministério de Minas e Energia publicou no dia 28 de março de 2020 a Portaria nº 134 postergando, por tempo 

indeterminado, os leilões A-4 e A-5 de energia existente, o A-4 e o A-6 de energia nova, os leilões de transmissão previstos para 

2020, 2021 e 2022 (conforme Portaria do MME nº 15, de 13 de janeiro de 2020), e os leilões de suprimento para os sistemas 

isolados.  

Na opinião da PSR, a inadimplência é o fator mais preocupante. A possibilidade de não pagamento 

em cadeia pode afetar a saúde financeira do setor, afetando pagamentos às diversas contrapartes 

dentro do segmento de comercialização. Por outro lado, a inadimplência no segmento de 

distribuição pode afetar os pagamentos dos geradores e transmissores. 
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para que, ainda no primeiro semestre, ocorra qualquer avanço das reformas que estavam em discussão 

acelerada antes da crise do Covid-19, como o PLS 232 e o projeto de lei para equacionar os débitos 

passados do GSF.  

A PSR tem a preocupação reversa: em razão da crise, já existem iniciativas que buscam proibir o corte 

por inadimplência de fornecimento dos serviços públicos de energia elétrica, telefonia, gás e de água e 

esgoto, prestados ao consumidor. Alguns se referem especificamente à situação atual da epidemia de 

COVID-19, outros tratam de forma ampla de pandemias ou situação de calamidade pública. Estas 

medidas são uma reação previsível em tempos de crise, mas que podem trazer impacto significativo para 

as distribuidoras se forem aprovadas sem uma devida análise de impacto. Também estão sendo 

discutidas medidas que preveem a utilização de recursos de P&D e eficiência energética para bancar 

subsídios na tarifa de energia durante três meses, amenizando as pressões vindas dos estados que buscam 

impedir o corte de energia, o que favoreceria a inadimplência, afetando, assim, o caixa das 

distribuidoras. 

Agenda regulatória 

Tal como deverá ocorrer no âmbito do Legislativo, a PSR acredita que a agenda regulatória da ANEEL 

será desviada para tratar, majoritariamente, dos temas associados ao Covid-19, sobretudo na articulação 

com o MME e o legislativo na elaboração de projetos de lei que possam ser necessários para equacionar 

a crise. 

 Até o momento a ANEEL aprovou diversas medidas para garantir a continuidade do serviço de 

distribuição de energia, protegendo consumidores13 e funcionários. As medidas terão validade de 90 

dias, podendo ser prorrogadas, e possuem impactos comerciais. 

A ANEEL, no entanto, ainda não começou a discutir os grandes impactos comerciais nas empresas, tal 

como a inadimplência, sobre-contratação, atrasos, penalidades etc. Esta agenda deve se sobrepor à que 

já vinha sendo desenvolvida pela agência, adiando por consequência a decisão sobre temas importantes 

como a revisão da Resolução Normativa nº 482. 

Olhando para frente: “Oh no, no...please God help me” 

“Oh no, no...please God help me”, do Black Sabbath, é uma frase que muitos agentes, sem conhecerem 

esta musica, têm dito nos corredores do setor elétrico. Na visão da PSR, esta frase ilustra o tamanho da 

confusão que as consequências comerciais listadas anteriormente terão no setor. 

O segmento de distribuição será o mais afetado, pela redução de mercado, inadimplência e queda brutal 

de arrecadação e impactos tarifários em uma tarifa já elevada. O setor de transmissão, não vulnerável a 

riscos de mercado, passa a ser vulnerável ao risco de inadimplência. Este risco também afeta a geração, 

que será impactada por uma reprecificação do valor de sua energia. 

É evidente que esta crise também criará oportunidades. Por exemplo, o diferencial de preços no atacado 

e varejo vai aumentar, tornando o mercado livre e a geração distribuída mais competitivas, o que pode 

aumentar a “espiral da morte”e aumenta a responsabilidade para uma abertura ordenada do mercado. 

Mas estes serão tópicos para outro Energy Report.  

 
13 A principal medida com impacto comercial é a que veda a suspensão do fornecimento por inadimplência de unidades 

consumidoras residenciais urbanas e rurais, incluindo baixa renda, além de serviços e atividades consideradas essenciais, c.f. 

legislação. 
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Voltando aos impactos no setor, a pergunta mais relevante é: e o que pode ser feito? 

O leque de soluções “lá fora”  

Em primeiro lugar, vale a pena olhar o que está ocorrendo “lá fora”, onde a situação é igualmente grave. 

A realidade é que, até agora, nenhum país parou para pensar em uma solução estrutural para seu setor 

elétrico; a prioridade absoluta tem sido o atendimento aos pacientes do Covid-19. O caixa das empresas 

vem sendo utilizado neste momento de emergência e, até agora, o leque de soluções discutidas para 

recuperar o setor inclui: (i) Europa: aportes do Tesouro ou intervenção estatal, com potencial 

estatização de ativos; (ii) Estados Unidos: apoio do governo e utilização do mercado financeiro, 

aproveitando as taxas de juros mais baixas. Em ambos locais, espera-se uma forte onda de fusões e 

aquisições. 

O leque de soluções “aqui dentro”  

A PSR não tem, no momento, um conjunto de propostas para gerenciar os fatores mencionados neste 

relatório. Inclusive porque estas soluções dependem do conhecimento do tamanho das consequências 

da crise., que ainda é desconhecido. O fato é que a crise não acabou, o tamanho de seu impacto não 

pode ainda ser mensurado, mas ela vem ocorrendo.  

O equacionamento deste item é fundamental, demanda uma rápida execução e ilustra que o setor 

demandará um pacote de soluções de curtíssimo prazo, separado de outro de curto e médio prazos, e 

de complexa articulação. O BNDES, que pode ser um ator importante, possui seus próprios prazos para 

atuação. O Tesouro, de onde recursos poderiam vir de forma mais célere, está com ações centradas em 

endereçar os problemas sociais e econômicos do país. E no meio do caos econômico e social que se 

aproxima em função do Covid-19, o setor elétrico precisa de forte e rápida atenção e prioridade, devido 

à importância do serviço eletricidade à população neste momento.  

Olhando as soluções de curto e médio prazo, a PSR acredita que uma abordagem sistêmica com algum 

nível de convergência é fundamental sem prejuízo de ações individuais de associações e empresas na 

busca por soluções individuais. 

A PSR tem discutido intensamente diversos caminhos naturais e possíveis a seguir estrategicamente. O 

setor terá um conflito (natural) entre propostas de soluções que preservem empresas, segmentos e/ou o 

próprio setor elétrico. Da mesma forma, existirão propostas com maior ou menor interferência do 

governo nos ambientes de negócios. Ou seja, a situação é complexa o setor precisa encontre soluções 

sistêmicas, coerentes com o ambiente de negócios atual, maior. 

De uma forma geral, a PSR acredita que a exportação de riscos de um segmento para o outro deve ser 

evitada, e que o leque de soluções possivelmente passará por: (i) solução para aporte de caixa imediato 

ao setor visando sua sustentabilidade; (ii) aplicação dos mecanismos regulatórios existentes (MCSD, 

MVE, cessão de contratos etc.) para mitigar ao máximo os riscos da redução de mercado na 

distribuidora (reconhecemos, porém, que provavelmente esses mecanismos serão insuficientes); (iii) 

financiamento da alocação dos impactos residuais ao longo da cadeia de valor da forma mais equânime 

possível; (iv) (re)financiamento das dívidas oriundas das situações de inadimplência comercial no ACR.  

O problema mais imediato do setor é a situação de caixa dos agentes, sobretudo das distribuidoras, 

que precisa ser equacionada de forma célere para o seu funcionamento mínimo. 
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Para o mercado livre (ACL), este é um momento, a princípio, de respeito aos contratos, que possuem 

cláusulas de força maior e de arbitragem para o tratamento de divergências. Neste ambiente essa crise 

pode ser discutida bilateralmente, com soluções de mercado, deixando para o governo atuar onde já 

tem que atuar, no mercado regulado. As instituições do setor, no entanto, podem ter papel importante, 

em um primeiro momento, apurando e monitorando as operações, para evitar abusos e arbitragens 

comerciais que sejam justificados erroneamente pela pandemia do Coronavírus. No entanto, a 

possibilidade de agravamento da crise, com quebras em cadeia, poderá exigir a interferência do governo, 

que poderia assumir a forma de garantia de liquidez para o cumprimento dos compromissos. 

A crise atual e a crise do racionamento de 2001 

Uma reflexão natural é a comparação desta crise com a do racionamento de 2001. Em nossa visão o 

panorama atual é muito mais complexo devido ao tamanho atual do mercado livre (inexistente em 

2001), à pluralidade de agentes, quantidade de relações comerciais e mais disputa por interesses 

específicos, ilustrado pelo número elevado de associações. 

Naquele momento a crise de energia teve grandes impactos comerciais nas empresas, culminando em 

um “acordo geral do setor” e na elaboração de um aperfeiçoamento regulatório. O acordo geral do setor 

foi construído para preservar a saúde financeira dos segmentos, com compartilhamento de perdas entre 

os mesmos e o consumidor. Uma Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) foi aplicada com aumentos de 

2,9% para os consumidores residenciais e rurais baixa tensão e 7,9% para os demais14.  

A PSR, que na época atuou diretamente na Câmara de Gestão da Crise de Energia, acredita que a 

principal lição da crise de 2001 para hoje é a necessidade de se ter um fórum que centralize a discussão 

e encaminhamento de soluções para a crise, liderado pelo governo e com autoridade para propor as 

medidas que se façam necessárias para resolver os seus diversos aspectos. O racionamento também nos 

mostrou que: (i) a inteligência distribuída do setor pode nos fazer chegar a uma solução; mas que (ii) o 

desenho das soluções para os problemas de curto prazo pode afetar o desenvolvimento de longo prazo 

de nossa indústria 

 
14 Estes aumentos diferenciados visavam igualar o custo de energia entre a classes de consumo. 

Por fim, em 2001 o Setor Elétrico era o foco da crise, mas em 2020 ele é apenas uma pequena parte 

dela. Mesmo assim, cabe ao governo e aos agentes propor soluções viáveis, sob pena de, em caso de 

agravamento da crise, inviabilizarmos o funcionamento do Setor. 
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SOBRE O ENERGY REPORT PSR 

O Energy Report é um boletim mensal desenvolvido pela PSR com o principal objetivo de analisar temas 

relevantes do setor de energia elétrica no Brasil. Ele é publicado eletronicamente há cinco anos, em 

português e inglês, e segue a seguinte estrutura padronizada: 

Opinião – esta seção coloca em destaque um tema atual e relevante do setor elétrico, 

selecionado pela PSR para um estudo mais profundo e discussão. Uma lista de assuntos 

trabalhados em edições recentes está disponível abaixo. 

Regulatório – analisa a atividade recente do poder público sobre o setor elétrico e apresenta 

comentários executivos sobre outros temas relevantes da agenda regulatória mensal. 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente – trata de temas ambientais recentes ligados ao setor 

elétrico, com ênfase no acompanhamento dos processos de licenciamento. 

Internacional – analisa acontecimentos do último mês nos mercados elétricos internacionais e 

apresenta a visão da PSR sobre medidas tomadas. 

Inovação – aborda as novidades tecnológicas do mês ligadas ao setor elétrico. 

Suprimento – apresenta um panorama do sistema elétrico para os próximos anos, com o 

balanço de oferta e demanda estrutural de energia, e o atrasômetro. 

Assinatura e acesso 

A assinatura anual do Energy Report compreende 12 (doze) edições eletrônicas mensais e pode ser feita 

através do telefone (21) 3906 2100, ou do e-mail: energyreport@psr-inc.com; 

O acesso a nossas edições é restrito e o assinante deve cadastrar-se no portal de serviços da PSR. Sempre 

que uma nova edição é publicada, os leitores registrados receberão uma notificação por e-mail e, 

acessando o portal da PSR, poderão fazer download dos arquivos. As edições anteriores estarão 

permanentemente disponíveis no portal de serviços da PSR. 

Temas analisados em edições anteriores 

Edição 158 – Fevereiro 2020: Reforma do setor elétrico da Colômbia: transformando o país transformador 

Edição 157 – Janeiro 2020: O CNPE definiu novos critérios de garantia de suprimento... ou não? 

Edição 156 – Dezembro 2019: Nexo entre água e energia: precificando a água em cenários de escassez  

Edição 155 – Novembro 2019: Discussão sobre GD: mais luz, menos calor 

Edição 154 – Outubro 2019: Aprimorando a navegação do futuro do consumidor e distribuidoras 

Edição 153 – Setembro 2019: Tudo o que você queria saber sobre a separação entre lastro e energia 

Edição 152 – Agosto 2019: Abertura de mercado: será coordenada ou “estouro da boiada”? 

Edição 151 – Julho 2019: Estratégia de compra de energia no ACR: de volta à prancheta 

Edição 150 – Junho 2019: Trabalhando entre dois limites: audiência pública do piso e teto do PLD 

Edição 149 – Maio 2019: Será irreversível o crescimento das reversíveis? 


