


A PSR já vem fornecendo cenários futuros 
de PLD horários aos seus clientes

Maior detalhamento do sistema: antecipação de impactos do 
preço horário na comercialização e contratos para uma melhor 
análise de risco e oportunidades.

289

287

300

279

278

266

258

231

206

168

144

124

119

119

112

118

122

122

128

134

124

115

192

444

0

100

200

300

400

500

600

PL
D 

SE
 -

R$
/M

W
h

Exemplos de per�s 
horários de vento 

75.4

79.3
80.6

82.6
84.61.6

1.6
1.8

2.5
2.6

70.8 73.3

75.9

78.9

82.1

2019 2020 2021 2022 2023

Redução da Fricção
Oferta Estruturante (CME = 234 R$/MWh)
Demanda Energé�ca

A crise econômica recente provocou redução no consumo de energia, que, 
quando conjugada com a entrada de nova capacidade, resultou em sobre-o-
ferta estrutural mesmo com a representação de fricções existentes na opera-
ção e não capturada pelos modelos.
A consequência dessa sobre-oferta seria a redução dos preços de curto prazo 
observados pelos modelos computacionais. Porém essa redução estrutural 
de preço não está sendo observada principalmente por causa da hidrologia. 
Os últimos 5 anos (2014-2018) apresentaram, em conjunto, o 3º pior 
quinquênio da história – o que traz dificuldades na operação do sistema, 
baixos níveis de reservatório e elevação de preço spot.

• Cenários probabilísticos de produção de renováveis 
 correlacionados com a hidrologia;
• Usinas individualizadas;
• Fatores de Fricção;

• Despacho Fora da Ordem de Mérito (GFOM);
• Atrasos em cronogramas de obras;
• Cenários alternativos de oferta e demanda.

Como consequência, os níveis dos reservatórios para o início de 2019 estão entre os piores do histórico recente. Assim como no ano passa-
do, acreditamos que o suprimento energético está garantido a um preço mais elevado que o previsto no final de 2018.
A permanência de um fator de fricção indica a necessidade de revisão de garantia física adicional à realizada em 2017.

A PSR produz cenários futuros de PLD para apoio à tomada de decisões dos agentes, utilizando seu modelo próprio de despacho - o SDDP 
- e representando o sistema com mais aderência aos seus aspectos físicos e técnicos, tais como:

A PSR representa na construção da política operativa o impacto da implementação de revisões de variáveis (como alteração da projeção de 
demanda), que é importante para a aderência comercial e regulatória da projeção de preços.  
Os resultados são produzidos em base probabilística e podem ser organizados de forma a melhor ilustrar a informação para a tomada de 
decisão ao cliente.

Distribuições de probabilidade para evolução dos preços podem 
ser obtidas, conforme ilustradas abaixo:
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A PSR vem atuando ativamente há alguns anos em projeções de 
tarifas de fornecimento de todas as distribuidoras no país para os 
horizontes de curto, médio e longo prazo através de seu modelo TSB. 

Os principais diferenciais das projeções da PSR são:

A PSR projeta preços de energia nos mercados livre convencional e incentivado para os 
horizontes de curto, médio e longo prazo.
O modelo baseia-se no conceito de equilíbrio de mercado e nas regras do setor elétrico  para 
determinar o preço do contrato.
Os principais diferenciais das projeções da PSR são:

Os preços no mercado livre incentivado são projetados considerando-se o desconto na tarifa de transmissão/distribuição do consumidor 
especial e a liquidez do mercado livre incentivado.
Perspectivas de Março de 2019, em termos reais, com PIS/COFINS e sem ICMS:

Perspectivas de março de 2019 para os reajustes das tarifas 
residenciais médias de 2019 e 2020, em termos reais:

A faixa de variação anterior ilustra a importância da representação 
da incerteza associada aos diversos componentes tarifários. Por 
exemplo, os principais drivers dos resultados anteriores são:

1. A simulação da dinâmica de transferência de recursos da 
conta  das bandeiras tarifárias entre as distribuidoras; 
2.  A construção de distribuições de probabilidade para as 
componentes estocásticas da tarifa de energia, por exemplo, 
risco hidrológico e custo dos contratos por disponibilidade; e
3. A incorporação da característica probabilística dos compo-
nentes energéticos tarifários é fundamental para a análise de 
migração de consumidores e/ou assinatura de contratos de 
compra e venda de energia  indexados à tarifa de fornecimento 
no ambiente livre.

1. Representação de contratos com diferentes durações, início de suprimento e perfil 
de sazonalização;
2. Os preços são calculados pelo modelo de otimização OptPrice que representa o 
equilíbrio entre a oferta e a demanda em cada mercado e as regras do setor elétrico; e
3. Preços condicionados a distintos estados futuros do sistema como ferramental para 
extrair informação para a tomada de decisão pelo cliente: simulações monte carlo, em 
árvore e condicionadas à evolução hidrológica.

1. CDE-Energia

2. Redução das componentes financeiras de energia

3. CDE

4. Custo de compra de energia

Preços de energia convencional Sudeste Preços de energia i5 Sudeste

Término do pagamento do empréstimo para parte das distri-
buidoras

Aumento da cobertura dos custos variáveis

Melhora nas condições hidrológicas do sistema

Redução dos subsídios tarifários

Aumento nos custos dos sistemas isolados

Energia de Itaipu (taxa de câmbio elevada)

2019: baixa afluência nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019.

2020: melhora na hidrologia e sobreoferta física no sistema.

 Principais drivers dos resultados:
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+55 21 3906-2100

Praia de Botafogo, 370 - 1º andar
Rio de Janeiro - Brasil

A PSR vem oferecendo soluções tecnológicas, estratégicas e de mercado nos setores de energia elétrica e gás natural em 
diversos países desde 1987. 

A principal característica da PSR é integrar estudos de consultoria, desenvolvimento de ferramentas analíticas avançadas e 
pesquisa de ponta em novas metodologias. 

A elevada qualificação técnica da equipe da PSR, com atuação simultânea e destacada em consultoria, pesquisa e ativida-
des acadêmicas, é o fator principal para a qualidade de seus trabalhos.

A PSR pode ajudar a sua empresa a analisar as oportunidades de geração de valor no novo ambiente competitivo do setor 
energético visando por exemplo apoio à tomada de decisão de investimentos, compra/venda de energia, participação em 
leilões, projeção de preços, modelos de negócios, entrada de novas tecnologias digitais, apoio e parceria com os novos atores 
que surgirão neste ambiente, como o “prosumidor” e os agregadores de flexibilidade.

Dentre os principais serviços que a PSR vem oferecendo a seus clientes, destacamos:

Os problemas e desafios práticos dos clientes motivam o 
desenvolvimento de novas metodologias e ferramentas 
analíticas. Por sua vez, os aperfeiçoamentos das ferramen-
tas permitem que nossas equipes de estudos aportem mais 
valor para os clientes, com análises sempre ancoradas em 
simulações numéricas sob o enfoque risco-retorno. Final-
mente, as próprias ferramentas são comercializadas como 
produtos para um amplo espectro de usuários em todo o 
mundo, criando assim “círculo virtuoso”.

A principal característica da PSR é integrar estudos de consultoria,
desenvolvimento de ferramentas analíticas avançadas e 
pesquisa de ponta em novas metodologias.


