CP 35/2020
Regulamentação Decreto n. 10.350/2020 – CONTA COVID

Estimativa da Redução do Faturamento – Projeção Mercado
Objetivo
Em complemento ao que consta na Nota Técnica n. 77/2020, na busca de garantir
a transparência e reprodutibilidade dos estudos e estimativas de redução de
faturamento associadas a uma variação de mercado, são disponibilizadas no
ambiente da Consulta Pública relatórios e planilhas com dados por distribuidora.
Conteúdo
Estão disponibilizados os seguintes documentos:
ARQUIVO
Nota
Técnica
nº
SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL
Planilha_Estimativa_Mercado_COVID_V_AP

Tipo
77/2020-

Planilha_Resultado por empresa
Planilha_Resumo dos dados COVID - cenário ANEEL
Relatório_Projeção de Receita das Concessionárias

PDF
Excel
Excel
Excel
Pagina web
(PBI)

 Nota Técnica 77/2020- SGT/SFF/SRM/SRD/GMSE/ANEEL: encaminha a proposta
de regulamentação e valores de limites preliminares a serem considerados na
operação de crédito. Os itens III.1.3 (paginas 08 a 15), os Anexos I (premissas) e
II (resultado por empresa) abordam a projeção de Receita.
 Planilha_Estimativa_Mercado_COVID_V_AP: Planilha com as projeções de
mercado em trajetória mensal por submercado e subgrupo tarifário.
 Planilha_Resultado por empresa: Valores apurados por empresa considerando os
dois cenários simulados. Representa a base de dados do Relatório PBI.
 Planilha_Resumo dos dados COVID - cenário ANEEL: Valores apurados por
empresa considerando o cenário 2 – ANEEL RLF PIB x MERCADO. Junto com a
planilha anterior, representa toda a base de dados do Relatório PBI.
 Relatório_Projeção de Receita das Concessionárias: Relatório na plataforma PBI,
com os resultados das simulações dos dois cenários. Pode ser acessado pelo link:

https://bit.ly/3egCucF

Roteiro de Cálculo
Variação de MERCADO
A variação de mercado é apurada na “Planilha Estimativa de Mercado” por
submercado/região, subgrupo, trajetória mensal. Na aba Resultados é possível
escolher o cenário e a Região. Os valores de ajuste das trajetórias estão
configurados para os valores adotados na simulação. Contudo, é possível ajustar
para novas simulações. As células passíveis de alteração são as células em CINZA.
A aba Fluxo da planilha traz maiores detalhes para compreensão da planilha.
Variação de RECEITA
Com o resultado da variação de mercado para os meses de abril a dezembro, aplicase o resultado obtido para cada distribuidora, de acordo com os valores da região.
Os dados de abril deverão ser simulados com os dados do SAMP, disponível na aba
Resultados.
O cálculo é processado sobre o mercado de referência e as tarifas consideradas no
último
processo
tarifário,
disponíveis
nas
planilhas
PCAT
(https://www.aneel.gov.br/resultado-dos-processos-tarifarios-dedistribuicao).
Observar que a variação do mercado de energia é aplicada aos correspondentes
dados de TUSD MWh e TE MWh. As tarifas são aquelas dispostas nas colunas
“Tarifas Novas”.
A análise complementar da variação das componentes tarifárias é realizada
considerando a decomposição das tarifas nas correspondentes componentes
disponíveis na aba TA-APLICAÇÃO.

