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9 DE ABRIL DE 2020

THIAGO BARRAL, DA EPE: A ARTE DE
PLANEJAR EM MEIO A CRISES

Coronavírus, queda de demanda abrupta, modernização do setor elétrico, habilitação de projetos para
leilões de energia e muitas doses de método fazem parte desse momento

MAURÍCIO GODOI, DA AGÊNCIA CANALENERGIA, DE SÃO PAULO (SP)

Dados e mais dados. É assim que os técnicos responsáveis pelo planejamento do setor elétrico

nacional se veem nesse momento. Uma verdadeira imersão em informações que vão desde

indicadores econômicos, oscilações da demanda, expansão da matriz e que chegam até mesmo ao

comportamental do consumidor de energia e suas tendências no longo prazo.

Essa é a descrição do atual ambiente que circunda a Empresa de Pesquisa Energética em meio à

atividade de construção de cenários para a elaboração do PDE 2030. Já não bastasse essa

complexidade há novos ingredientes, potencializados pela crise sanitária que deixa re�exos

econômicos e reverberações óbvias no consumo de energia elétrica no país, como tem-se visto desde

a segunda quinzena de março.

Em entrevista à Agência CanalEnergia, concedida na semana seguinte à divulgação da primeira

revisão quadrimestral da carga em 2020, o presidente da EPE, Thiago Barral, traça um panorama do

atual momento para o planejamento da matriz energética brasileira diante desses desa�os. Além de

todas as atribuições do dia a dia a empresa se vê em meio aos estudos visando a modernização do

setor. Nas palavras do executivo, as ações têm como meta subsidiar o Poder Concedente com as

informações mais precisas possíveis para a adoção de uma política energética assertiva.

Con�ra abaixo os principais trechos da entrevista concedida via teleconferência pelo executivo em

função das medidas de distanciamento social para combate à pandemia de covid-19.

Agência CanalEnergia: As últimas semanas estão sendo bem intensas para todos, temos projeções

e expectativas que não foram con�rmadas por conta dessa nova realidade que vivemos. Como a

EPE tem trabalhado com esse novo cenário que mostra uma atividade econômica menor do que a

projetada anteriormente e mudou de uma forma repentina?

Thiago Barral: Essa é uma crise diferente de outras que vivemos, qualquer comparação é tentadora,

mas ao mesmo tempo perigosa ao tentar fazer paralelos e prever o que vai acontecer. A�nal, a

natureza desta é diferente, é ao mesmo tempo de saúde pública que traz consigo uma crise

econômica associada. E ainda temos re�exo nos padrões de consumo de energia. Então o que

percebemos, primeiro é que é muito cedo para grandes prognósticos. Todo dia o cenário evolui

rápido. Para nós que trabalhamos no planejamento de médio e longo prazos não nos prendemos

tanto nesse momento tentando atualizar as projeções o tempo todo. É um trabalho pouco útil isso,
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mas monitoramos, fazemos a leitura qualitativa do que está acontecendo e das perspectivas. Em

determinados momentos precisamos traduzir isso e colocar números na mesa, que foi o que

aconteceu na revisão quadrimestral da carga, uma etapa que é prevista para o setor.

Nesse sentido, é necessário diferenciar três implicações que temos que identi�car. Primeiro são os

efeitos de curto prazo ou temporários que essa crise traz consigo. O segundo são os efeitos com

duração de médio e longo prazo. A gente tem pouca clareza nessa categoria. O terceiro ponto são os

elementos estruturantes do planejamento energético que não se modi�cam com essa crise. Pelo

menos em princípio. A questão da modernização do setor e a abertura do mercado de gás, são fatores

que não são alterados, embora sejam atropelados pelas ações de curto prazo dada a urgência. Com

esses 3 grupos trabalhamos com outras três categorias de ações que são emergenciais de curto

prazo. Vimos uma quase sobreposição de efeitos este ano, primeiro com os ataques dos Estados

Unidos no Iraque, a questão da guerra quanto ao preço do petróleo e agora vem essa crise com a

pandemia que exige ações emergenciais e de curto prazo.

Há uma outra categoria de ações que ainda não surgiu e que começa a ser discutida, que é composta

de ações para a retomada das atividades tanto as econômicas – e aí existe um rol de estratégias que

governos e empresas devem tomar em diversos países – quando estiver superado o momento mais

crítico de crise. Claro que há desdobramentos no setor de energia por este ser de infraestrutura, um

segmento que acaba sendo alvo das atenções durante a retomada. O terceiro são linhas de ação

estratégica que permanecem válidas, mas que precisam ser reavaliadas à luz desse momento,

sobretudo, não no seu mérito, mas no timing e seu cronograma de implementação.

Com a crise, a EPE trabalha para identi�car os efeitos de curto

prazo, médio e longo prazos, bem como considerar os

elementos estruturantes do planejamento.

Agência CanalEnergia: Uma das alterações mais claras está na queda da demanda, a revisão

quadrimestral de carga apontou uma redução da carga em cerca de 3,5 GW médios de 2020 a

2024. Quais foram as premissas utilizadas para chegar a esse resultado?

Thiago Barral: A revisão quadrimestral da carga é o retrato recente do que se apresenta no

momento,  muita incerteza, mas que pode ser reavaliado em breve. Primeiro trabalhamos com

formato de recuperação de crise com a curva em V, ou seja, que tem a redução aguda e rápida das

atividades e da demanda. No momento que passa essa crise rapidamente você retoma o nível de

atividade anterior, resgata níveis pré-crise. Esse vale estimado é da ordem de 3 meses portanto

teríamos 3 meses dessa redução abrupta e aguda da demanda e da atividade econômica, para no

segundo semestre termos um processo de recuperação desses níveis. Isso representa que a carga no

sistema interligado em 2020 observaria redução de 0,9% em relação a 2019, uma reversão grande

em relação ao que se previa no cenário construído em dezembro do ano passado e que orienta o

planejamento.
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Esse tombo da carga, basicamente, tem o efeito de uma queda do setor industrial e do comercial.

Levemente compensado pelo incremento do residencial, que re�ete esse movimento de pessoas

dentro de casa, usando seus aparelhos elétricos e eletrônicos com um número de horas maior ao

computador, eventualmente utilizando o ar condicionado. Em compensação os dois outros vêm

caindo e no agregado temos essa retração em 2020. Vemos um movimento de recuperação no

segundo semestre, levando ao volume veri�cado em 2019 e depois, nos anos seguintes, temos a

recuperação.

Agência CanalEnergia: Então vocês não veem a recuperação da carga de 2019 ainda neste ano?

Thiago Barral: Não. No cenário atual a carga de 2020 será cerca de 580 MW médios menor do que

em 2019.  Esse tombo é muito agudo a partir de março e considerando os três meses de crise, o início

do processo de recuperação se dá a partir de junho e uma retomada ao longo do segundo semestre.

Obviamente que o cenário é de incerteza, não temos como saber quanto tempo dura esse período de

reclusão. Vemos especialistas comentando que um encerramento precoce desse isolamento social

poderia levar a uma segunda onda de contágio e aí isso poderia, nesse cenário, levar a uma duração

maior da crise. E ainda há o aspecto de que a retomada das atividades, que talvez não deverá ocorrer

no dia seguinte ao �nal do isolamento. Possivelmente teremos um processo gradual de retomada e

quanto mais longo esse período maior o impacto sobre a renda e emprego das pessoas e

consequentemente sobre o consumo. Isso faz com que o processo de recuperação seja mais lento,

mas tudo ainda é muito incerto.

Agência CanalEnergia: Esse cenário de 2020 pode levar a uma revisão extraordinária da carga além

da revisão quadrimestral?

Thiago Barral: A primeira revisão veio em momento oportuno, apesar de desa�ador. Temos clareza

de uma forte redução do consumo de energia. Além disso, a próxima revisão aplicada a partir de

agosto, então acho que a gente tem tempo para avaliar o comportamento dos próximos meses e se

houver necessidade esse pleito será formalizado pelo ONS e Aneel para, eventualmente, levar a essa

revisão extraordinária. Mas isso só se tivermos os elementos para realizar essa ação. Pode ser feito,

mas só em caso excepcionais e muito prementes. Vieram 3,5 GW médios a menos em comparação à

projeção anterior. O momento da próxima revisão será em um momento adequado também para

capturar alguma alteração. O perigo de fazer revisões extraordinárias em períodos de volatilidade é

esse, você tem uma fotogra�a e no dia seguinte se modi�ca com alguma evolução do cenário.

Revisão Quadrimestral da Carga 2020-2024, divulgada no �nal de março

Agência CanalEnergia: Como é que �ca a questão do PDE 2030 nesse cenário que vivemos

atualmente, alguma premissa pode mudar signi�cativamente na próxima edição do plano?

https://drudu6g9smo13.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/04/revisaoquadrmestral1-2020.png
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Thiago Barral: Nós continuamos monitorando e acompanhando o cenário e os seus impactos.

Estamos em processo da elaboração de cenários para o PDE 2030 e é desa�ador construir um plano

nesse momento. A primeira etapa do plano são as diretrizes de políticas do Ministério de Minas e

Energia e a partir daí temos a etapa da construção dos cenários de crescimento da economia e da

demanda de energia, de gás, biocombustíveis e outros. O plano 2030 vai buscar trazer esse cenário

de incerteza e de crise para dentro do planejamento, obviamente, vamos buscar avaliar os impactos

que isso terá sob a estratégia de expansão. Essa é a principal modi�cação em termos de cenários.

Em referência às demais diretrizes não terá nada disruptivo em relação ao que a gente vem

discutindo abertamente com o setor ao longo dos últimos meses. Continuamos um trabalho de

fortalecer a visão integrada entre o gás e energia elétrica no plano, que representou uma evolução

grande no último PDE e vamos seguir nessa trajetória com aperfeiçoamentos metodológicos, vamos

trazer uma discussão sólida e completa. Outra dimensão tem a ver com a evolução da geração

distribuída. No ano passado vimos dinamismo grande nesse segmento e vamos procurar trazer essa

discussão de maneira bastante completa nesse novo plano decenal. Eu diria que esses são pontos são

importantes. Outro aspecto a destacar ainda é que temos percebido em aspecto qualitativo no que se

refere aos hábitos de consumo e comportamento das pessoas, se há alguma mudança brusca e

abrupta de comportamento e se  alguns dos efeitos podem vir a ser permanentes.

No cenário atual, a carga de 2020 será cerca de 580 MW médios menor do que em 2019.

Thiago Barral, presidente da EPE.

Agência CanalEnergia: Seria semelhante à mudança que foi veri�cada com racionamento no início

dos anos 2000?

Thiago Barral: Esses paralelos são perigosos, mas dá para fazer essa comparação no aspecto

qualitativo de mudança de comportamento. Na crise de 2001 o que houve foram ações de redução de

demanda e de e�ciência energética que acabaram tendo efeito de mudança estrutural no per�l de

consumo e que perdura até hoje. E esse tipo de fenômeno pode vir a ocorrer, não mais em e�ciência

energética, mas relacionado a hábitos de consumo. Por exemplo, nesse período muitas pessoas estão

experimentando pela primeira vez comprar em supermercado pela internet ou aplicativo. Talvez esse

comportamento não tenha impacto no consumo de energia, mas é só um exemplo. Passada essa crise,

será que as pessoas não vão continuar usando essa comodidade? A questão é identi�car se

experimentaram essa plataforma pela crise e acabaram incorporando-o a seu hábito de consumo.

Pela comodidade poderão acabar tendo experiência positiva com esse tipo de serviço e acabar

adotando esse comportamento de forma mais permanente? Repito, ainda é prematuro ter uma

resposta sobre qual será o per�l de consumo de energia das pessoas. E ainda é necessário identi�car

como impacta na mobilidade nas cidades, horário de trabalho das pessoas, se isso representa mais

pessoas em casa, afetando o per�l do consumo residencial, serviços, comercial e outros aspectos que

são difíceis de prever.

Agência CanalEnergia: Essa mudança poderá ser incorporada no curto prazo ou mais no longo

prazo, caso seja realmente veri�cada?
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Thiago Barral:  O que pode acontecer é que a forma como fazemos a modelagem da carga dos

setores pode ter di�culdade de identi�car nesse processo de retomada. O que nossa equipe técnica

faz é acompanhar e monitorar o comportamento para ao longo dos ciclos termos a abordagem

técnica correta para lidar com o que é efeito conjuntural ou mudança permanente. Para esse ciclo de

planejamento 2020 ainda é difícil fazer isso, mas conseguiremos perceber esses fenômenos ao longo

dos próximos meses e anos até. Isso faz parte do processo de planejamento nos próximos ciclos.

Agência CanalEnergia: Outro fato relevante no setor com a crise do novo coronavírus foi o

adiamento dos leilões deste ano. Teríamos o leilão de energia existente no �nal deste mês, leilão de

energia nova em maio, além de transmissão. Com o cenário da crise há a necessidade desses

certames ainda neste ano?

Thiago Barral: A decisão de adiamento dos leilões é bastante oportuna por duas razões. A primeira

porque para as distribuidoras é muito difícil declarar necessidade em um momento de incerteza do

ritmo de crescimento da economia e da carga. Em segundo porque essa incerteza em relação ao

câmbio, em relação à retomada da economia, em relação a taxa de juros, preços dos combustíveis…

todos esses aspectos di�cultam a tomada de decisões de investimentos responsáveis, que

efetivamente coloquem métrica de avaliação de risco adequada. Portanto, fazer leilões nesse

momento seria colocar em risco a credibilidade do mecanismo dos leilões. Agora o momento de

reagendamento está em questão e sendo reavaliado. Em princípio poderíamos ter espaço para

retomar os leilões no segundo semestre, mas depende do ritmo de recuperação que foi colocado.

Leilão de energia existente: Esse é um leilão com cenário A-4 e A-5 justamente para promover a

participação de empreendimentos novos e viabilizar o atendimento da demanda por meio de

projetos novos e mais e�ciente que os existentes. Para ser bem sucedido requer atribuir aos novos a

capacidade de desa�ar as usinas já construídas. Então, o momento para esse tipo de decisão não é

propício. O segundo aspecto é que a gente tem uma perspectiva de sobrecontratação das

distribuidoras. Então, em um cenário desses a reposição dos contratos existentes não

necessariamente faz sentido sob a ótica da gestão dos portfólios. Há uma tendência das

distribuidoras não declararem demanda em razão da incerteza sobre o nível de contratação. Em

segunda instância, há previsão de declaração de recuperação de mercado. A concessionária convive

com o cenário para lidar com a sobrecontratação por algum tempo e à medida que o mercado se

recupera e a demanda volta a crescer tem essa declaração. Somado a isso o que vemos é que o

movimento de migração para o mercado livre segue acontecendo, aumentando a complexidade da

avaliação.

Leilão de transmissão: não tenho um diagnóstico para passar, precisamos avaliar as obras uma a uma.

Algumas delas são planejadas para reforçar o atendimento por um crescimento da carga, outras para

conectar certas usinas à Rede Básica e algumas, como a previsão da Amazonas Energia, de ter uma

transferência de ativos existentes. Então, depende de análise caso a caso para veri�car a necessidade

e essa avaliação está sendo feita no momento oportuno para esse leilão, previsto para dezembro e ter

de fato as obras que são importantes nesse ambiente.

Leilão de energia nova: dependendo do cenário de retomada da carga e da demanda esse horizonte

de sobrecontratação das distribuidoras pode, em determinados casos, ensejar a realização do LEN

possivelmente esse ano sim. Mas ainda é prematura essa estimativa. Em princípio, se con�rmando o
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cenário de crise e recuperação em formato V e não em U ou alguma curva mais lenta, pode ser

oportuno sim o leilão no segundo semestre. Ainda assim é prematura essa discussão, nesse momento

não será efetiva.

Agora um outro aspecto importante é o suprimento de potência, aquela energia para horas mais

críticas do sistema. Essa é uma discussão entre a transição do atual desenho e a modernização do

setor elétrico. Essa reavaliação de necessidade de potência está em nosso cronograma de atividades

e continua a ser feito para avaliar o momento adequado de termos esse leilão e se mantém a

necessidade dessa contratação. No horizonte decenal o volume é de 13 GW para o PDE 2029. Mas

esses números estão sendo reavaliados, a gente está fazendo um trabalho junto ao ONS discutindo

esse cenário novo de projeção da carga, lembrando que o requisito de potência não tem,

necessariamente, relação linear com a carga média. Depende de outros comportamentos do sistema.

Dependendo do ritmo de recuperação da economia e da

demanda, há espaço para a realização dos leilões de energia

existente e leilão de energia nova que foram adiados.

Agência CanalEnergia: Entrando no assunto modernização do sistema, recentemente tivemos

importantes movimentações no Congresso Nacional com o PL 3975 e o PLS 232. Como a EPE tem

atuado nessas frentes? 

Thiago Barral: São dois processos em paralelo que estão no legislativo e que são fundamentais.

Consideramos que são bons projetos e permitem ter uma con�ança de que o setor elétrico

conseguirá trilhar caminho mais sustentável em termos de desenho do mercado, de regramento e

maior abertura. Acho que isso continua no radar, mas ressalto que é o tempo e dinâmica própria do

processo do legislativo.

Existe uma outra etapa que corre em paralelo que é o detalhamento e estudos técnicos que

viabilizam a implantação das diretrizes colocadas no projeto de lei. A gente já sabia que em 2020

seria o ano para realizar esse detalhamento, como implementar as diretrizes, e sendo assim,

seguimos esse trabalho. O MME vinha fazendo discussões com associações para colher uma série de

contribuições dos agentes. Pegou essas contribuições e trouxe para a mesa, para discutirmos e

estressarmos cada um dos elementos.

Estamos nesse processo de pegar ponto a ponto das contribuições para testar e validar. Os estudos

técnicos seguem normalmente, de separação lastro e energia, por exemplo, estamos discutindo

quase que diariamente para que esse processo do detalhamento da implementação não seja o

gargalo quando o processo no legislativo avançar. Existem as questões infralegais que abrem espaço

grande para o detalhamento de separação de lastro e energia, estudos de abertura de mercado,

estudos referentes ao MRE, a operacionalização de novos critérios de garantia de suprimento, tudo
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segue normal à luz do que está colocado no PL. Trabalhamos para que à medida que o processo seja

bem sucedido tenhamos os elementos prontos para dar as respostas e implementar os mecanismos

conforme as diretrizes que venham ser aprovadas.

Agência CanalEnergia: O PLS 232 colocou um prazo de 42 meses para a abertura do mercado livre

para toda a baixa tensão. Isso traz algum desa�o para a EPE assim como para a CCEE e Aneel?

Thiago Barral: Tem impacto grande porque a abertura do mercado para ser feita de forma

equilibrada, sustentada e segura, demanda a implementação da separação lastro e energia, senão

teremos um problema grave de alocação de custos que �ca difícil de gerenciar à medida que o ACL

amplia. Isso afeta a forma como o planejamento vai estabelecer as diretrizes de contratação do

lastro. Tenho usado um termo diferente de lastro, pois esse é um termo que traz di�culdade para

muita gente, então o chamo de requisito do sistema para garantir a segurança e a con�abilidade. Em

última instância, traz a responsabilidade de apontar tempestivamente, no momento certo, com a

precisão adequada, transparência e credibilidade quais são os requisitos e de que forma serão

contratados dos agentes. Então, sim, a abertura do mercado tem impacto grande e é importante

sobre o processo de planejamento tanto que muda a metodologia em si, e exige a readequação do

processo para dar todos os elementos que o MME possa garantir a segurança do suprimento e

adequado funcionamento do mercado. O pior que pode acontecer é a abertura do mercado levar a

desequilíbrios e acarretar retrocessos, um movimento que não queremos.

Agora o prazo de 42 meses, essa avaliação cabe mais à CCEE e Aneel que estarão mais impactadas.

Sob o aspecto dos instrumentos de planejamento para garantia do suprimento ao longo do processo

a gente vê a possibilidade de colocar em prática os mecanismos adequados para a garantia da

expansão ao longo desse horizonte. Sob a ótica dos instrumentos de planejamento, o prazo não seria

o gargalo ou o ponto crítico para essa medida.


