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Todavia, se a demanda segue reprimida, não é possível dizer o mesmo com
os preços de energia, sobretudo no ambiente livre de contratação, pois a
aﬂuência hídrica tem ﬁcado aquém do esperado nos últimos meses, levando,
de novo, ao acionamento das usinas termelétricas, cujo custo de produção é
bem mais elevado.
O gráﬁco a seguir ilustra bem esse contexto, ao mostrar o nível dos
reservatórios da região sudeste/centro – oeste (que corresponde por quase
80% da capacidade de armazenagem do país) e a evolução dos preços no
mercado de curto prazo, denominado preço de liquidação das diferenças – PLD.
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Já em termos de consumo, o resultado continuou demasiadamente fraco,
com a alta estimada de 0,9%, contra 2016, sendo insuﬁciente para repor as
perdas registradas desde 2015. A classe industrial continuou na ponta
negativa, afetando as distribuidoras não só pela menor demanda, mas
também, em muitas vezes, pela migração ao mercado livre.
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Houve sucesso nos quatro leilões realizados pela agência reguladora do
setor (ANEEL), dois no segmento de geração e dois em transmissão, que
contrataram junto à iniciativa privada mais de R$ 40 bilhões em investimentos
para os próximos anos. Com a disputa acirrada, dada a crescente participação
de estrangeiros, em especial chineses, indianos, franceses e espanhóis,
os deságios ultrapassaram a marca dos 30%, chegando até a 55% em alguns
casos.
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Questões como a percepção de menor risco regulatório, perspectiva de
recuperação na demanda por eletricidade a partir de 2018 e a derrocada dos
juros foram fundamentais para colocar o setor elétrico de volta ao radar e atrair
a atenção dos investidores.

PLD médio

Fonte: Operador Nacional do Sistema - ONS, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE e LCA Consultoria.

Na média de 2017, até novembro, o PLD da região sudeste ﬁcou em R$ 325,68
por MWh, bem superior a média de R$ 92,40 registrada no ano anterior. Tanto
que no último mês de 2017 a ANEEL acionou a bandeira tarifária vermelha, que
impõe acréscimo na tarifa de R$ 3 a cada 100 KWh consumidos.
Segundo o Operador Nacional do Sistema – ONS a previsão é que os
reservatórios se recuperem até o ﬁm do período chuvoso, em abril, para um volume
entre 40% e 51% (frente aos 19% registrados no ﬁnal de novembro), que não
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suscita grande preocupação no que tange ao abastecimento e deve contribuir
para uma normalização dos preços. Entretanto, trata-se de um risco que deve ser
monitorado de perto, ao menos ao longo do primeiro trimestre de 2018.
Para o consumo, projeções do ONS junto com a Empresa de Pesquisa
Energética – EPE também são positivas e apontam para um crescimento médio
de 3,8% até 2022.
Outro ponto que movimentou o setor ao longo de 2017, e não deve ser
diferente em 2018, foi o anúncio da privatização da Eletrobras. O Governo
Federal pretende diluir sua participação no capital da maior estatal do país para
menos de 40%, mediante um aumento de capital. No dia da divulgação os
papéis da companhia registraram valorização de quase 50%, atingindo o maior
patamar dos últimos cinco anos.
Porém, ainda há vários aspectos que podem atrasar ou até mesmo travar a
operação, com destaque para a necessidade de aprovação do Congresso
Nacional, às vésperas da corrida eleitoral, para o processo de venda do controle
acionário das distribuidoras (cuja previsão inicial era que ocorresse até o ﬁnal
de 2017), bem como para o processo de desvinculação da Eletronuclear e da
usina de Itaipu (controlada em conjunto pelo Brasil e Paraguai), que não serão
privatizadas. Ou seja, ainda que as expectativas sejam positivas, os riscos
também não são trivais.
Em síntese, as expectativas são positivas para o setor em 2018, que, sem
dúvidas, deve continuar atraindo a atenção dos investidores. O crescimento do
consumo e a iminente necessidade de altos investimentos, além dos já
contratados em 2017, devem conﬁgurar interessante oportunidade de
expansão para as elétricas, seja em geração, transmissão ou distribuição.

Contudo, os riscos exógenos, com destaque para as condições climáticas e,
consequentemente, manutenção dos preços elevados no mercado de curto
prazo, para as eleições, presidenciais e estaduais, bem como para as
privatizações, trazem à tona a importância de ser seletivo ao investir no setor.

