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O setor elétrico tenta se reerguer dos sucessivos choques enfrentados na crise da pandemia 
de covid-19. Impactado por uma retração da demanda de 8,9% no segundo trimestre, as 
soluções articuladas focaram muito no ambiente regulado. O valor demandado na operação 
da Conta Covid, de R$ 14,8 bilhões, inclui como tomadoras 50 concessionárias e 11 
permissionárias. Houve percalços, como (quase) judicialização e questionamento das taxas de 
captação, consideradas elevadas por alguns. Resta a conta para o consumidor. 
 
O foco no ambiente regulado é justificado, considerando que as distribuidoras são 
responsáveis pelo atendimento a um mercado que representa quase 70% do consumo de 
eletricidade do País. Ainda assim, para entender - e prever - os caminhos para a evolução do 
setor, é importante prestar atenção nas lições que emergem do comportamento dos negócios 
no ambiente livre durante esta crise. 
 
A contratação no ambiente livre - que responde por pouco mais 30% da energia elétrica 
consumida e abrange cerca de 12 mil empresas no País - permite às partes negociarem 
diretamente condições e flexibilidades adequadas a suas necessidades. Essa competição no 
mercado proporciona preços mais atrativos. De acordo com dados da Associação Brasileira 
dos Comercializadores de Energia (Abraceel), os preços de energia no mercado regulado em 
junho de 2020 eram de R$ 279,00/MWh, valor consideravelmente superior aos preços para 
energia convencional e incentivada de um ano - de R$ 150,00/MWH e R$ 186,00/Mwh, 
respectivamente (Dcide, em 15/06/20). 
 
Esse preço relativo menor é especialmente atraente no Brasil, onde a energia para os 
consumidores é cara. De acordo com o Relatório Trimestral sobre Mercados Europeus de 
Eletricidade para o primeiro trimestre de 2020, já focado na pandemia, os preços para 
consumidores industriais aqui são consideravelmente maiores do que os correspondentes na 
União Europeia (EU27). Dentre os principais parceiros comerciais europeus analisados 
(China, Indonésia, Coreia do Sul e Estados Unidos), os preços da eletricidade enfrentados 
pelos nossos consumidores industriais são os maiores. E esse quadro não tende a se alterar, 
pois aqui os usuários carregarão ainda os custos da retração na demanda e de seu remédio - a 



 

Conta Covid. Mesmo para aqueles que conseguiram diferir custos da contratação da 
demanda, os impactos serão sentidos no futuro, continuando a penalizar a competitividade 
da indústria e da economia como um todo, que patinam há (pelo menos quatro) décadas. 
 
Mas o comportamento recente do mercado livre traz boas notícias. Durante a pandemia, 
contratos de energia têm sido renegociados e a contratação de demanda, diferida. O 
comportamento dos preços da energia no mercado livre revela queda - menos de 20% para 
contratos anuais e cerca de 50% para contratos trimestrais -, consistente com a evolução de 
vários mercados ao redor do mundo no auge da pandemia. Coerente com essa higidez 
demonstrada, surgem ou se consolidam movimentos de modernização via mercados. 
 
Parte desse processo de modernização, a B3 anunciou recentemente sua disposição de lançar 
produto de balcão já nesse terceiro trimestre. A intenção seria viabilizar o pré-registro de 
operações do mercado físico em um novo sistema. A iniciativa conta com apoio de grandes 
geradores, que estariam dispostos a aderir. Junto a outros grandes players que estão entrando 
na comercialização, essa participação é o segredo do sucesso para a capacidade de calcular 
uma curva forward confiável que sinalize preços. 
 
É sabido que o PLD (Preço de Liquidação de Diferenças) não é robusto para sinalizar a 
expansão. O movimento de entrada da B3 na negociação de contratos físicos de energia é 
mais uma etapa na evolução do mercado de energia. De fato, está se criando um novo sinal 
de preço futuro (e não custo) válido até M-1 (quando contratos necessitam ser registrados na 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE). 
 
Quando se iniciaram as discussões para a reforma do setor, em 2016, começava também a 
reavaliação do papel do BNDES em sua expansão. Entre 2003 e 2016, a contratação no 
ambiente regulado foi grande instrumento de garantia para viabilizar financiamentos para 
nova capacidade de geração. Mas a dificuldade do banco em "entender" a contratação no 
ambiente livre, onde os contratos tinham duração menor, limitou o acesso a financiamento a 
esse segmento. Esse quadro mudou, e de muitas formas. E com isso criaram-se oportunidades 
para financiamento e estruturação de operações capazes de viabilizar nova capacidade de 
geração no ambiente livre. 
 
A posição privilegiada do setor elétrico no Brasil na transição energética é vetor de 
atratividade para capitais externos. Além dos participantes tradicionais, a tendência é de que 
companhias de petróleo e gás diversifiquem seus portfólios para incluir renováveis, que aqui 
contam com enorme potencial. E com a possibilidade de se introduzir best practices no 
gerenciamento de risco, investidores institucionais são fortes candidatos a entrarem - depois 
de resolvido nosso posicionamento com a agenda ambiental e de variação climática. 
 
Para sermos capazes de atrair esses capitais e converter esses investimentos, contando com 
financiamento de prazo adequado e alinhado com o mercado livre e práticas internacionais, 
proveniente de múltiplos players - para além de uns poucos bancos públicos -, é preciso 
avançar no processo de formação de preços. O preço no mercado de curto prazo (PLD) 
requer aprofundamentos maiores, para melhor representar o preço da operação do sistema 
refletindo adequadamente custos e remuneração ao investidor. Alguns passos estão sendo 
dados nessa direção, como a entrada dos preços horários na operação em 2020 e no mercado 
de curto prazo no ano que vem. O Projeto de Lei do Senado (PLS) 232/2016 e seus 



 

substitutivos contemplam ainda um despacho por oferta de preços em um futuro não 
distante. 
 
A entrada da B3 e a autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para que a BBCE 
(Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia) opere derivativos de energia são 
movimentos na direção de proporcionar ao mercado instrumentos confiáveis para a gestão 
de risco no mercado de energia. Essa é uma verdadeira reforma já em movimento. Resta uma 
indagação: se o ambiente de contratação livre tem sido capaz de introduzir elementos que 
fazem o mercado de energia elétrica se alinhar aos internacionais, o que faltaria para o 
ambiente regulado? A introdução do comercializador de energia regulada é um passo factível 
e de curto prazo rumo à modernização. Mas isso é tema para outro dia. 
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Vargas (FGV CERI), membro do Conselho Global do Futuro da Energia do Fórum 
Econômico Mundial e escreve quinzenalmente para o Broadcast. Esse artigo representa 
exclusivamente a visão da autora.  
 


