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PSR

Provedora de ferramentas analíticas e consultoria (estudos econômicos, 

regulatórios, financeiros e tecnológicos) em eletricidade e gás natural desde 1987
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Equipe de 58 especialistas 

(17 PhDs, 32 MSc) em 

engenharia,otimização, 

energia, estatística, 

finanças, regulação, TI 

e análise ambiental



Atuação: mais de 70 países em todos os continentes

Sistema de planejamento 

da transmissão + 

alocação de custos 

(WECC)

Modelos e estudos no 

Vietnã, China, Malásia 

and Sri Lanka

Estudo de Interconexão 

do Arco Norte

Projeção de preços para 

o Nordpool

Interconexão Etiópia-

Sudão-Egito

Modelos + banco de dados 

energético para o Ministério 

de Energia do Chile

Interconexão 

Marrocos - Espanha

Interconexão do 

sistema andino (SINEA) 

com o Cone Sul (BID)

Modelos e 

estudos na 

Turquia

Modelo de simulação 

do mercado da Nova 

Zelândia

EOR - Software de 

planejamento integrado + 

planejamento Centroamérica 

Sistema de planejamento 

energético para o Peru

Custo marginal 

horário por barra para 

o Brasil (CAF/MME)

Integração elétrica 

Etiopia-Ruanda

Desenho de leilões 

em vários países 

(Indonésia e 

outros)

Modelos de 

planejamento 

para o Banco 

Mundial e BID

Modelo operativo 

da Islândia

Reforma do mercado 

mexicano + estudos

Sistema de 

planejamento da 

geração (NWPCC)

Reservas probabilísticas de 

geração devido à renováveis 

(Associação de Geradores Chile)

Análise de GNL para 

Uruguai (BID)



Uso global de nossos modelos computacionais

 Américas: todos os países da América do Sul, Central e Norte

 Europa: Áustria, Espanha, França, Escandinávia, Bélgica, Turquia e região dos Bálcãs

 Ásia: China (Shanghai, Sichuan, Guangdong e Shandong), Filipinas, Cingapura, Malásia, 

Indonésia, Quirguistão, Sri Lanka, Tajiquistão e Índia

 Oceania: Austrália e Nova Zelândia

 África: Tanzânia, Namíbia, Egito, Angola, Sudão, Etiópia, Gana e Marrocos
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Cenário internacional

► Uma nova onda de reformas do setor 

elétrico?

 Novos mercados em processo de 

liberalização – México, Vietnam, etc

 Diversos mercados maduros repensando 

mecanismos cruciais (Europa, EUA)

► Novas tendências

 Penetração de renováveis

 Novos produtos e mecanismos –

certificados verdes, mercados de 

confiabilidade & flexibilidade

 Mercados supra-nacionais

 Escolha do consumidor, acomodando 

serviços distribuídos
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No varejo: GD, novos modelos comerciais

► Exemplo: transformação da 

energia solar em “serviço”: ESCO 

responsável por aquisição, 

instalação  e manutenção do 

equipamento 

 similar à TV a cabo, exemplo: Solar 

Lease da Solar City

► …complementada por 

armazenamento distribuído
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Vamos então criando o “prosumidor”
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► É a (boa) “confusão 

do futuro”

► Consumidor que quer 

participar do mercado 

de eletricidade

 Pode ser autoprodutor

 Quer ver os preços 

realistas e reagir aos 

mesmos 

 O custo do déficit não

é infinito



O aumento da importância dos Serviços Distribuídos é 

uma das questões relevantes para o mundo...
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O aumento dos serviços distribuídos é 

uma tendência considerada com impacto 

moderado no Setor Elétrico mundial

Fonte: World Energy Issues Monitor 2017



...e no Brasil
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No Brasil haveria maior incerteza com 

relação ao aumento destes serviços.

Fonte: World Energy Issues Monitor 2017
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Existem diversos benefícios da GD renovável

Redução das 
emissões

Redução das 
perdas e 
investimento em
T e D

Pulverização do 
investimento na
expansão

Capex tem
reduzido ao
longo do tempo

Permite maior
participação do 
consumidor

Necessário 

precificar estes 

atributos para 

auferir os 

benefícios.

Mas inserção de GD também 

impõe desafios ...

O VR da GD é 

uma das 

alternativas 

possíveis.



Desafios para planejamento e operação
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Aumenta tarifa

Aumento GD

Aumento tarifa

Reduz base de consumo

Tarifa elevada
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A espiral da morte

Reduz base de consumo

GD atrativo

GD mais atrativa

Aumento GD

Redução CAPEX GD

Consumidor mais ativo

Reduz base de consumo

Quem paga a conta no final?
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O que os toolkits de regulação recomendam?



Aprimoramento dos sinais tarifários

► A valoração dos serviços distribuídos deve depender do 

quanto eles aumentam ou reduzem o requisito por novos 

investimentos em fio e custos operativos

► É importante corrigir as distorções do custo do fio:

 Discrepância entre a ponta regulatória e a ponta física

 Diferença de preços excessiva no horário de ponta (distorcendo a 

curva de demanda)

 Tarifa monômia: não considera efeito do perfil de carga e aplica net 

metering ao serviço fio – distorção dos incentivos
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► É razoável que a componente fio seja 

cobrada em função da capacidade 

reservada (uso da rede) e não da 

energia consumida

 Se houver uso da rede, a decisão pela 

instalação de GD deve levar em conta a 

redução da componente de energia

 Importante que o preço da energia reflita 

corretamente as componentes 

locacionais e temporais
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Consumidores 
investem em 

geração 
distribuída

Reduz o 
número de 

consumidores 
pagantes

Custos fixos 
T&D 

redistribuídos 
entre os 

remanescentes

Tarifas 
elevadas 

aumentam a 
atratividade do 
net metering

Aprimoramento dos sinais tarifários



► No limite, a tarifa pode ser tão detalhada quanto os preços spot

► O sinal locacional (e horário) na tarifa é uma forma de incorporar 

externalidades positivas ou negativas da geração distribuída corretamente

 Até certo limite renováveis contribuem com redução das perdas e da demanda de ponta, 

mas é importante monitorar este efeito
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Transformador

Linha BT

Linha MT

Preços nodais em rede de distribuição exemplo – MIT Utility of the Future

Aprimoramento dos sinais tarifários



Aprimoramento dos sinais tarifários

► Impacto dos serviços distribuídos no fio:
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Ponta regulatória

Ponta real do sistema

Geração solar 

distribuída

Baterias
Baterias



Efeito da GD na resposta da demanda

► No Brasil, a demanda responde a preços?

 Sim. Exemplo, tarifas horárias aplicadas nas modalidades Azul/Verde:

18Fonte: Audiência #056/2016 – 4ª revisão tarifária da CEEE – D.



E a tendência é responder ainda mais no futuro
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► O que já existe lá fora:

 Clientes participam voluntariamente de programas de DR com 

vantagens (menor custo de energia). 

• Aumento temporário da temperatura do A/C para reduzir o consumo de 

energia quando a rede estiver em sobrecarga.

• Otimização do uso das redes: Internet das Coisas, BigData, Algoritmos 

Inteligentes. Por exemplo… Nest

 Funções do Nest:

• AirWave: desliga o compressor de 

A/C, mas mantém a ventilação;

• AutoAway: sensor de presença, desliga 

o A/C se não houver ninguém em casa;
Em 2014 a Google comprou a Nest

(um fabricante de termostato) por $1 bilhão



Medidores inteligentes podem ser uma barreira...

► ..mas na EUA e Europa já são realidade.
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Aprimoramento da regulação das distribuidoras

1. Incentivos à eficiência de longo prazo: premiar distribuidoras por 

desempenho além do esperado e exploração de novos negócios

 A remuneração por incentivos, afetada por métricas de qualidade, tem por 

objetivo o compartilhamento de lucros com a distribuidora (trajetórias)

 Pode-se criar regras mais granulares de compartilhamento de lucros de modo 

a incentivar o desenvolvimento de novas atividades ligadas a smart grids

2. Corrigir sinais excessivos à acumulação de capital (“gold plating”)

 Sem perder de vista o objetivo de expansão e aprimoramento da 

infraestrutura, serviços distribuídos (OPEX) podem adiar a necessidade de 

novos investimentos

 Abordagem “TOTEX”¹: desvincula a base de ativos regulada (“slow money”) 

dos gastos reais, permitindo que a distribuidora otimize a alocação entre 

CAPEX e OPEX, e reduz o incentivo ao gold plating
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Ofgem. 2009. “Electricity Distribution Price Control Review Methodology and Initial Results Paper.” London, United Kingdom: Office of Gas and Electricity Markets.

Ofgem. 2013c. “Strategy Decision for the RIIO-ED1 Electricity Distribution Price Control: Financial Issues.” London, United Kingdom: Office of Gas and Electricity Markets.



Aprimoramento da regulação das distribuidoras

3. Reduzir incertezas à recuperação de custos da distribuidora: 

acomodar incertezas da rápida inovação tecnológica

 Migrar para um sistema de pagamento revenue cap e não price cap – remuneração do 

fio independe do mercado consumidor atendido

 Avaliação ex-ante dos planos de investimento para atender metas de confiabilidade e 

acomodação de DER – esforço mais intensivo do regulador
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Harmonizando a inserção de GD: resumo

GD
Adaptar 

regulação das 
Ds

Ds como 
operadoras da 

rede

Ds como 
facilitadoras do 

mercado
Redução da 

tarifa 
puramente 
volumétrica

Sinais 
tarifários 

horários e 
locacionais



Alguns desses temas já foram endereçados na CP 33

► Sinal locacional na distribuição  valoração da geração 

próxima da carga

► Tarifas horárias em todos os níveis de tensão

► Tarifa binômia até 2021

► Energia incentivada  substituição do desconto no fio por 

prêmio pela energia gerada
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O tema do aprimoramento da 

regulação da Distribuidora ainda 

não foi endereçado



Conclusões

► São diversos os atributos da GD, se tornando uma fonte 

essencial para uma economia de baixo carbono e com 

restrição para desenvolvimento de hidrelétricas

► Necessário valorar corretamente estes atributos e alocar 

custos e benefícios de maneira eficiente entre os agentes do 

mercado

► A harmonização da inserção da GD passa por aprimoramento 

do sinal de preços e da regulamentação da distribuição

 As propostas da CP 33 vão nesta direção

► É importante proteger os contratos do passado
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E ainda existem questões em aberto
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► Como será o mundo onde todos os consumidores produzem 

e armazenam a sua própria energia?

► Como se remunera a transmissão e a distribuição?



www.psr-inc.com

psr@psr-inc.com

+55 21 3906-2100

+55 21 3906-2121

MUITO OBRIGADO


