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- Previsibilidade
Princípios
para a definição dos limites do PLD
- Mitigação de riscos
- Vetor de
deriscos
aprimoramentos para o
- Mitigação
- Previsibilidade
setor
- Encadeamento dos eventos
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Os limites de PLD podem ser mitigadores ou causadores de riscos...
- O PLD representa parâmetro com vasos comunicantes em uma considerável gama de
precificações no setor.

Exemplos
- Tarifa do Consumidor
- Bandeiras Tarifárias
- Encargos
- MRE
- Contratos
- Atratividade dos leilões

- É necessário “enxergar” todas as variáveis impactadas caminhando conjuntamente.
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... sendo assim é importante a mensuração de impactos e efeitos para toda a
cadeia de valor...

- Não há ainda sensibilidade dos impactos da mudança desses parâmetros com a
discretização horária.
- Essencial realizar a contabilização “sombra” dos limites propostos – ou mesmo sem limites
de piso e teto – para verificação dos impactos em todos os segmentos.
- Entendemos que é necessária a manutenção do critério atual de PLD teto (baseada na UTE
a gás natural de CVU mais elevado detentora de CCEAR – R$ 588,89/MWh para 2020) pois
todas as avaliações que o mercado construiu sobre a entrada do preço horário em jan/20
estão baseadas nesse critério.
- O piso deve seguir o comando do Decreto n° 5.163/2004.
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... de forma encadeada, para que o Preço Horário seja vetor de
aprimoramentos para o setor
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Aprendizado

Aprendizado

É crucial o
encadeamento
dos eventos e o
endereçamento
de temas
anteriores a
discussão dos
limites do PLD
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O PLD sem limites ou com limites elevados pode amplificar os impactos do
Risco Hidrológico na tarifa e a insegurança do mercado

É importante que
o sinal horário
chegue a todos
stakeholders
Atualmente o
mercado cativo
tem ferramentas
de reação
limitadas ao sinal
horário
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