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Esta tese analisa os resultados da dinâmica de gestão de riscos no Ambiente de 

Contratação Regulada do setor elétrico brasileiro. Como no novo modelo as 

concessionárias de distribuição estão obrigadas a assegurar a contratação de energia 

para atendimento da totalidade de seus mercados, estas empresas passaram a estar 

expostas aos riscos de volumes de contratação de energia associados às incertezas 

de comportamento da demanda. O novo modelo seguiu diretrizes semelhantes às da 

implantação da reforma e desenvolveu mecanismos para mitigar os riscos 

mencionados. Como um ambiente bem estruturado pressupõe que os riscos sejam 

compartilhados ou propiciados mecanismos de gestão dos mesmos de forma 

equânime, este trabalho buscou avaliar o comportamento dos mecanismos concebidos 

e seus impactos sobre o mercado regulado. Na tese são discutidos os riscos 

presentes nos mercados de eletricidade e identificados os instrumentos de gestão 

desenhados para o mercado brasileiro, em seqüência são analisados os leilões de 

energia, a aplicação do mecanismo de compensação de sobras e déficits e as 

variações tarifárias. Os resultados mostram que os instrumentos de gestão foram bem 

empregados pelas empresas distribuidoras, porém os riscos foram transferidos para o 

mercado cativo, causando distorções e assimetrias que divergem de fundamentos que 

nortearam o novo modelo. O trabalho propõe sugestões de correção com o objetivo de 

mitigar os impactos verificados e proporcionar ao mercado cativo instrumentos para 

administração do seu risco. 
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This thesis analyses the dynamics of risk management in the Regulated 

Contracting Environment of the Brazilian Electrical Sector. As in the new model the 

distribution utilities are obliged to ensure energy contracting to supply their whole 

markets, these companies became exposed to volume risks related to the demand 

uncertainties. So the new model following similar directives from the first phase 

developed management tools to mitigate the new risks mentioned above. As in a well 

structured market it is expected that the risks should be evenly shared or that risk 

management tools should be provided for all, this work intended to analyze the 

dynamics of the designed mechanisms and their impacts over the regulated market. In 

this work the risks of the electricity markets are studied and the management tools 

devised for the Brazilian Market are identified. Finally for understanding the dynamics a 

thorough analysis of the auctions, of the mechanism for compensation of surplus and 

deficits and tariffs are carried on. The results show that the management tools were 

regularly employed by distribution companies, but the risks were merely transferred to 

the captive customers leading to distortions and asymmetries that conflict with the 

basis that guided the second phase of the reform. The work proposes remedial actions 

to mitigate the observed impacts and to provide risk management tools to the captive 

customer. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A década de setenta trouxe os primeiros sinais de crise no padrão de 

intervenção estatal. De um modo geral, o setor de infra-estrutura sofreu um processo 

de deterioração de seus desempenhos econômicos, gerando fortes críticas por parte 

dos consumidores seguidas de pressões pela privatização desses serviços. Esta 

conjuntura teve início nos países industrializados, e em seqüência manifestou-se nos 

países em desenvolvimento (De Paoli e Finon 1995). 

As críticas e as pressões dispararam um processo global de reformulação dos 

setores de infra-estrutura, estando o setor de energia elétrica inserido neste contexto. 

Os países que seguiram o caminho da desregulamentação adotaram diferentes 

concepções para seus mercados de eletricidade, porém todos os mercados 

compartilham uma característica comum, a separação dos segmentos de distribuição, 

transmissão e geração, e a criação de um segmento de comercialização. 

Esta separação e os estímulos regulatórios inseriram as concessionárias do 

setor de energia elétrica em um ambiente desregulado que visava induzir a 

competição. À medida que a desregulamentação se desdobrou, foram geradas novas 

relações entre os agentes e estes passaram a estar expostos a uma multiplicidade de 

riscos (operação, crédito, mercado, liquidez, etc.). 

Antes da desregulamentação, grande parte dos mercados elétricos se 

estruturava em concessionárias verticalmente integradas, onde os riscos e as 

incertezas eram gerenciados por excesso de capacidade, os investimentos eram 

encorajados pela regulação vigente a garantir confiabilidade e eram integralmente 

repassados às tarifas apoiados pelo regime de remuneração pelo custo do serviço. O 

custo dos combustíveis utilizados para geração era repassado ao longo da cadeia. Ao 

mesmo tempo não existia incentivo à gestão dos riscos, uma vez que as 
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concessionárias de energia não eram recompensadas pelo regulador por reduzirem 

custos. 

A desregulamentação estimulou a competição e a busca por maior eficiência 

pelas empresas do setor, e conseqüentemente a necessidade do gerenciamento dos 

riscos dos investimentos. A implantação de uma efetiva política de gerenciamento de 

riscos passou a ser uma preocupação estratégica das empresas face às incertezas 

envolvidas. 

1.1. A Reforma do Setor Elétrico Nacional 
 

No Brasil, a reforma do setor elétrico foi iniciada em 1992, a partir de um 

processo de privatizações das empresas federais, após o setor apresentar um longo 

período de crescimento no curso das décadas de 60 e 70, com concessionárias 

verticalizadas e estatais, e começar a sofrer problemas com o modelo tradicional ao 

longo de toda a década de 80 (Rosa et al. 1998)(Tolmasquim et al. 2002). 

Concomitantemente ao processo de privatizações, procedeu-se a reformulação 

das regras setoriais, que teve como referência o relatório gerado pela consultoria 

internacional da Coopers & Lybrand, cujo objetivo era viabilizar uma modelagem 

setorial compatível com as privatizações. O relatório previa a divisão do mercado nos 

segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição; continha ainda 

orientações no sentido de implantar a desverticalização das empresas de energia 

elétrica (dividindo-as nos segmentos de geração, transmissão e distribuição); 

incentivar a competição nos segmentos de geração e comercialização, e manter sob 

regulação os setores de distribuição e transmissão de energia elétrica, considerados 

como monopólios naturais, sob regulação do Estado. 

Foi apresentada a necessidade de criação de um órgão regulador (a Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), de um operador para o sistema elétrico 

nacional (Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS) e de um ambiente para a 
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realização das transações de compra e venda de energia elétrica (o Mercado 

Atacadista de Energia Elétrica – MAE, cuja função foi assumida pela Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica no novo modelo). 

Entretanto no processo de reformulação do setor elétrico nacional, a 

concepção original do modelo não apenas subestimou as especificidades técnicas e 

institucionais do setor elétrico, mas o próprio processo de implantação da reforma foi 

conduzido sem o devido aparato regulatório. Ademais, a mudança de planejamento 

determinativo para planejamento indicativo e uma economia brasileira ainda instável 

inibiram o fluxo de investimento no setor, mesmo com uma elevação da percepção de 

risco de déficit. 

Em 2001, o setor elétrico sofreu uma grave crise de abastecimento que 

culminou em um plano de racionamento de energia elétrica. Esse acontecimento 

gerou uma série de questionamentos sobre os rumos que o setor elétrico estava 

trilhando. Visando adequar o modelo em implantação, foi instituído em 2002 o Comitê 

de Revitalização do Modelo do Setor Elétrico, cujo trabalho resultou em um conjunto 

de propostas de alterações no setor elétrico brasileiro. No final do governo Fernando 

Henrique Cardoso, o setor de energia elétrica foi marcado por uma tentativa de 

revitalização do modelo vigente, cujo objetivo era propor medidas de correção desse 

modelo. No entanto, não houve grandes avanços neste sentido. 

1.2. O Novo Modelo do Setor Elétrico Nacional 

 
Durante os anos de 2003 e 2004 o Governo Federal conduziu um processo de 

reestruturação da reforma que ganhou contornos de um novo modelo (MME 2004) 

para o Setor Elétrico Brasileiro, cujas bases legais são as Leis nº 10.847 e 10.848, de 

15 de março de 2004; e o Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004. O novo modelo 

revisou antigos fundamentos e trouxe ainda novas diretrizes. O texto que descreve as 

bases do novo modelo é transcrito integralmente a seguir.  
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“O novo modelo proposto pelo Governo institucional do setor elétrico tem os 

seguintes objetivos principais: 

• promover a modicidade tarifária , que é fator essencial para o atendimento 

da função social da energia e que concorre para a melhoria da competitividade da 

economia; 

• garantir a segurança do suprimento  de energia elétrica, condição básica 

para o desenvolvimento econômico sustentável; 

• assegurar a estabilidade do marco regulatório , com vistas à atratividade 

dos investimentos na expansão do sistema; e  

• promover a inserção social  por meio do setor elétrico, em particular dos 

programas de universalização de atendimento. 

O modelo proposto foca diretamente essas questões, em contraponto ao 

ordenamento institucional vigente. Nessas condições, os elementos fundamentais do 

novo modelo são: 

• a reestruturação do planejamento de médio e de longo prazo; 

• o redirecionamento da contratação de energia para longo prazo, compatível 

com a amortização dos investimentos realizados; 

• competição na geração com a licitação da energia pelo critério da menor 

tarifa; 

• a coexistência de dois ambientes de contratação de energia, um regulado 

(Ambiente de Contratação Regulada – ACR), protegendo o consumidor cativo, e outro 

livre (Ambiente de Contratação Livre – ACL), estimulando a iniciativa dos 

consumidores livres; 

• a instituição de um pool de contratação regulada da energia a ser adquirida 

pelos concessionários de distribuição; 
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• a desvinculação do serviço de distribuição de qualquer outra atividade; 

• a previsão de uma reserva conjuntural para o restabelecimento das 

condições de equilíbrio entre oferta e demanda; 

• restauração do papel do Executivo como Poder Concedente.” 

Em termos institucionais, o novo modelo criou: uma entidade responsável pelo 

planejamento de longo prazo do setor elétrico (a Empresa de Pesquisa Energética – 

EPE); uma instituição com a função de avaliar permanentemente a segurança do 

suprimento de energia elétrica (o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – 

CMSE); e uma instituição para dar continuidade às atividades do MAE (Mercado 

Atacadista de Energia), relativas à comercialização de energia elétrica no Sistema 

Interligado (a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE). 

Alterações importantes que merecem atenção incluem a definição do exercício 

do Poder Concedente ao Ministério de Minas e Energia (MME) e a ampliação da 

autonomia do ONS. Em relação à comercialização de energia, foram instituídos dois 

ambientes para celebração de contratos de compra e venda de energia: o Ambiente 

de Contratação Regulada (ACR), do qual participam Agentes de Geração e de 

Distribuição de energia; e o Ambiente de Contratação Livre (ACL), do qual participam 

Agentes de Geração, Comercializadores, Importadores e Exportadores de energia e 

Consumidores Livres. 

O modelo estabeleceu ainda a exigência de contratação de totalidade da 

demanda por parte das distribuidoras e dos consumidores livres; definiu uma nova 

metodologia de cálculo do lastro para venda de geração; buscou aperfeiçoar o balanço 

de contratação energia – entre usinas hidrelétricas e termelétricas - em proporções 

que assegurem melhor equilíbrio entre garantia e custo de suprimento; e criou um 

monitoramento permanente da continuidade e da segurança de suprimento, visando 

detectar desequilíbrios conjunturais entre oferta e demanda. 
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Em termos de modicidade tarifária, o modelo estabeleceu a compra de energia 

elétrica pelas distribuidoras no ambiente regulado por meio de leilões (observado o 

critério de menor tarifa), com o objetivo de reduzir o custo de aquisição da energia 

elétrica a ser repassada para a tarifa dos consumidores cativos. 

1.3. Os fatores de risco 

 
Embora o novo modelo procure minimizar os fatores de exposição aos riscos 

dos agentes do setor, inclusive buscando corrigir lacunas encontradas na formatação 

anterior, não há como eliminá-los. Mesmo com o resgate do planejamento 

determinativo e a aquisição de energia através de contratos de longo prazo, as 

incertezas relativas à capacidade de captação dos investimentos necessários à 

expansão da oferta de energia, que se encontra em cerca de 4.000 MW anuais 

(MME 2007), estarão presentes e poderão expor o sistema a riscos de déficit. 

Por outro lado, a expansão da oferta depende de investimentos que estão 

sujeitos à situação da economia. Como apenas o capital estatal não é suficiente para 

garantir o atendimento das necessidades projetadas, ser bem sucedido em atrair a 

participação do capital privado no setor é fundamental. 

Como as usinas térmicas convencionais, que demandam menores recursos 

iniciais - possuem menor tempo de amortização do capital investido e são as de mais 

rápida implantação, elas se configuram como o tipo de investimento com maior 

atratividade para o capital privado. Como conseqüência estas plantas possivelmente 

terão uma maior participação na matriz brasileira de geração de energia elétrica, que 

em sua maior parte utilizam combustíveis cujos preços apresentam maior volatilidade, 

expondo o consumidor a estes riscos. 

Mesmo que não venham a ocorrer problemas com relação à disponibilidade de 

investimentos em geração, existe não só a incerteza quanto aos preços desta nova 

energia, como também qual será a composição de contratos de cada distribuidora de 
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energia, e como a carteira afetará o preço final para o consumidor. Ademais, as regras 

de comercialização obrigam as distribuidoras a estabelecer contratos de aquisição de 

energia para a totalidade de seu mercado e aplica penalidades em caso contrário, o 

que expõe as distribuidoras aos riscos de volumes de contratação de energia; 

exposição oriunda das incertezas das previsões de demanda que estão sujeitas às 

variações do crescimento econômico. 

1.4. Proposta do Trabalho 
 

O novo modelo do setor elétrico, em função da nova estrutura de 

comercialização de energia, estabeleceu novos instrumentos de gestão de riscos para 

o mercado brasileiro de eletricidade. Esses instrumentos visaram à mitigação dos 

riscos associados aos volumes de contratação de energia e ao retorno do capital 

investido em novos empreendimentos de geração. 

Com o objetivo de corrigir a carência de investimentos em geração de energia 

elétrica foi estabelecida a contratação de longo prazo, com o propósito de garantir o 

retorno do capital aplicado e atrair novos investidores. De maneira a proporcionar aos 

consumidores cativos a modicidade tarifária, a contratação de energia para 

atendimento a esse mercado passou a ser obrigatoriamente realizada por meio de 

leilões. Ademais, para que as distribuidoras de energia pudessem gerenciar o volume 

de contratação de energia de modo a atender a 100% do seu mercado, foram criados 

os leilões de ajuste e o Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD). 

O objetivo desta tese é avaliar, transcorridos os primeiros quatro anos da 

implantação do novo modelo do setor elétrico brasileiro, a dinâmica da gestão de risco 

no Ambiente de Contratação Regulada e os seus impactos para os agentes do setor 

de distribuição e para os consumidores de energia, sejam eles cativos ou livres. O 

estudo se concentrou nos resultados advindos da dinâmica de contratação de energia 

para o atendimento do mercado cativo, através dos leilões e do MCSD. 
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Para desenvolver a análise, o estudo compila o conjunto dos fatores de risco 

encontrados em mercados de energia elétrica e identifica a existência destes para o 

caso brasileiro. Trata a reforma do setor elétrico brasileiro em dois momentos, quando 

exposições a diferentes fatores de riscos são identificadas e diferentes mecanismos de 

mitigação aplicados. Mostra que a reforma inicialmente enfatizou a gestão dos fatores 

de riscos aos quais os agentes de geração estavam expostos, e que o novo modelo 

teve como foco a gestão dos riscos aos quais ficaram expostos os agentes de 

distribuição. Os fatores de risco a que estão expostos os agentes de transmissão e 

comercialização não são tratados neste trabalho. 

Através do estudo dos instrumentos que foram criados, procurou-se verificar se 

estes respeitaram os objetivos principais e os elementos fundamentais que nortearam 

a reestruturação da reforma do mercado de eletricidade brasileiro. 

A análise da dinâmica dos instrumentos de mitigação de riscos, bem como do 

comportamento do mercado de eletricidade, aponta os aspectos positivos e negativos 

do novo modelo, e ainda identifica lacunas ou mesmo desvios dos fundamentos que 

sustentaram a sua implantação. O trabalho que foi desenvolvido apresenta os 

principais impactos e as correções necessárias para tornar equilibrada a gestão de 

riscos no novo modelo. 

O desenvolvimento da pesquisa fundamentou-se na análise dos instrumentos 

legais de regulação do setor, da estrutura do mercado brasileiro de eletricidade, das 

regras de comercialização, dos resultados dos diferentes leilões de energia, do 

movimento de migração de consumidores para o mercado de contratação livre, dos 

números do mecanismo de compensação de sobras e déficits, dos balanços das 

empresas de distribuição, e principalmente no cruzamento destas informações. O 

trabalho desenvolvido está descrito ao longo de seis capítulos incluindo-se a 

introdução. 
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O capítulo 2 introduz os conceitos de riscos e incertezas, mensuração e gestão 

de riscos no setor de energia elétrica. A compreensão destes conceitos é aplicada na 

análise da dinâmica dos instrumentos de gestão dos riscos que foram concebidos para 

o setor elétrico brasileiro. Os riscos são identificados e apresentados no contexto do 

setor elétrico e, sempre que possível, através de exemplos existentes ou percebidos 

no mercado brasileiro. Na seqüência, são apresentadas as ferramentas de 

mensuração de riscos aplicadas no setor. O capítulo finaliza com uma revisão dos 

trabalhos publicados que tratam as questões de risco e suas diferentes formas gestão. 

O capítulo 3 estuda os mecanismos de mitigação de riscos existentes que 

integram a estrutura de operação e regulamentação do setor. Os mecanismos são 

tratados após uma breve descrição da estrutura e da operação do mercado de energia 

elétrica brasileiro. Procura-se destacar que foram criados mecanismos com propósitos 

diferentes nos dois principais momentos de reformulação do setor. O momento inicial 

da reforma buscou salvaguardar os agentes de geração com o objetivo de garantir a 

atratividade e rentabilidade do investimento; o novo modelo buscou resguardar os 

agentes do setor de distribuição do incremento da exposição aos riscos de volume, 

como resultado da obrigação de comprovar a de contratação de energia para 

atendimento de 100% de seu mercado cativo, sob o risco de sofrer penalidades em 

caso contrário. 

O capítulo 4 explora os leilões de energia e a aplicação do mecanismo de 

compensação de sobras e déficits (MCSD), que são os principais instrumentos de que 

dispõem as distribuidoras para gerenciar os montantes de contratação de energia. São 

estudados os resultados dos leilões com o objetivo de se analisar a participação dos 

agentes de distribuição nos mesmos, e a evolução dos preços ao longo do período e 

nos diferentes leilões. O MCSD é tratado com o propósito de se observar a 

movimentação dos consumidores livres. Neste capítulo é desenvolvida a análise da 

dinâmica dos instrumentos citados. 
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O capítulo 5 complementa o estudo ao analisar os reflexos dos resultados da 

gestão dos riscos, buscando responder se os instrumentos foram adequados, de que 

maneira os riscos foram mitigados, as oportunidades de gestão foram equilibradas ou 

ocorreu algum tipo de assimetria que fosse contrária às premissas do novo modelo. O 

capítulo apresenta ainda sugestões para balancear os desequilíbrios identificados. 

O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e sugestões de 

desenvolvimento futuros. 
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2. RISCOS, INCERTEZAS E FERRAMENTAS DE GESTÃO. 
 

Riscos e incertezas possuem uma história relativamente curta na teoria 

econômica, sua incorporação formal ocorreu somente em 1944, a partir do estudo de 

teoria dos jogos e comportamento econômico apresentado por Neumann e 

Morgenstern (1944). A idéia inicial de que os riscos e incertezas poderiam ser 

relevantes para as análises econômicas foram sugeridas em 1921 por Knight (1921), 

quando foi também proposta a primeira distinção entre os dois conceitos: risco se 

refere a situações às quais o tomador de decisões pode atribuir probabilidades 

matemáticas ao acaso ao qual se depara; incertezas se referem a situações às quais 

não é possível atribuir probabilidades matemáticas ao acaso. 

As situações de incerteza caracterizam-se quando as escolhas provocam 

diferentes resultados possíveis, porém as probabilidades de ocorrência não são 

conhecidas. A situação de risco é identificada quando se podem estimar as 

probabilidades de ocorrência de determinados resultados, frutos de uma determinada 

decisão. A tomada de decisões pode afetar as incertezas, reduzindo ou, em algumas 

situações, eliminando o acaso. O risco está associado a decisões. Quando não há 

incertezas ou não há alternativas, não há risco. 

O risco pode ser compreendido como a dimensão da exposição ao acaso que 

advém das incertezas, como uma estimativa do grau de incerteza com relação a 

possíveis resultados futuros, ou ainda, como a possibilidade de ocorrência de um 

evento adverso. O risco pode ser dimensionado tanto pela probabilidade de 

ocorrência, quanto pela severidade do evento. A preocupação quanto aos riscos e 

incertezas surge quando o acaso pode vir a afetar os fatores econômicos. 

O papel do gerenciamento de risco é tratar aqueles fatores de risco que podem 

ser identificados, pressupõe a quantificação dos mesmos e o desenvolvimento de 

instrumentos para a sua mitigação. 
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2.1. Fatores de risco experimentados pelos agentes do setor elétrico 
 

Os investimentos em empreendimentos no setor de energia elétrica são 

remunerados pelos lucros provenientes da produção de eletricidade, da 

comercialização de energia e da prestação de serviços de transmissão e de 

distribuição. Estes lucros podem sofrer variações que afetam a rentabilidade do 

investimento e são considerados como riscos do negócio. A reestruturação do setor de 

energia elétrica trouxe mudanças nos mercados de eletricidade que levou às 

empresas de energia elétrica a se preocuparem com diferentes fontes de risco1.  

Os sistemas hídricos sofrem as influências das condições hidrológicas, que 

podem ser estimadas, mas dificilmente previstas com exatidão, e estão sujeitas a 

variações de ano para ano. Por outro lado, os investimentos em sistemas térmicos 

sofrem com as variações oriundas dos preços dos combustíveis. 

As distribuidoras devem se preocupar em atender a demanda de seus 

consumidores contratando com antecedência junto às geradoras montantes 

adequados de energia; variações de consumo afetam o volume necessário de 

contratos e expõe a empresa aos preços de curto prazo. Com relação à prestação do 

serviço de distribuição de energia a concessionária fica exposta a riscos de crédito em 

função de consumidores inadimplentes. 

As empresas se deparam ainda com os riscos de operação do sistema elétrico, 

e mesmo de planejamento, que podem provocar condições extremas de perdas de 

receita comprometendo a sua saúde financeira. Além dos citados, as empresas ainda 

são expostas a riscos relacionados a instrumentos financeiros que venham a utilizar, a 

riscos legais, bem como a riscos particulares do segmento onde atuam. 

Diante da possibilidade de exposição a riscos, as empresas empregam 

instrumentos de mitigação que possibilitem resguardar a rentabilidade dos 

investimentos. A existência destas ferramentas é fundamental para garantir a 

                                                 
1 Kelly et al. (2001) mostram esta preocupação nos mercados da Califórnia. 
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permanência e estimular novas entradas de capital, necessárias à expansão da oferta 

e à melhoria dos índices de qualidade da energia distribuída. 

O ponto de partida dos estudos que visam analisar os fatores de riscos é a 

identificação dos riscos que afetam um determinado mercado. Para o mercado de 

eletricidade, baseando-se na literatura pesquisada (Ojanen 2002) (EEI’s 2001) (Liu 

2006), é possível classificar os riscos em cinco grupos: riscos de mercado, de volume 

ou de demanda, de crédito, operacionais e legais ou de regulação.  

Em seguida, serão tratados os diferentes tipos de risco que afetam os agentes 

do setor elétrico e, para auxiliar a compreensão, apresentados exemplos de exposição 

dos agentes; quando possível procurou-se ilustrar os riscos com exemplos próprios do 

mercado de eletricidade brasileiro. Deve-se observar que muitos eventos provocam a 

exposição dos agentes não apenas a um risco específico, mas a um conjunto de 

riscos. 

2.1.1. Riscos de mercado 

 
Os riscos de mercado são aqueles que têm origem nas variações de preços 

(ou de volatilidades) de ativos e passivos financeiros que afetam ganhos ou valores de 

posições em aberto (Jorion 1997). Levando-se em conta as particularidades do 

mercado de eletricidade, fazem parte deste grupo: as variações de preços da 

eletricidade/preços dos combustíveis, as variações do câmbio que afetam contratos e 

as variações nas taxas de juros que afetam financiamentos. Como as empresas do 

setor se utilizam de instrumentos financeiros para captação de recursos ou resguardar 

seus investimentos, devem ser considerados ainda os riscos relacionados às 

operações e posições no mercado financeiro, tais como riscos de liquidez, de base 

(basis risk), de volatilidade e de correlação. 
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Risco de Base (Basis risk) 

É a possibilidade de perda em função de posições não perfeitamente casadas, 

assumidas em mercados relacionados, mas não idênticos. A exposição advém quando 

mudam ou falham as relações entre os produtos usados para salvaguarda (hedge), 

pelas seguintes razões: o ativo a ser resguardado é diferente do ativo do instrumento 

de salvaguarda; incertezas com relação à data exata de venda ou compra do ativo; e 

fechamentos de contrato antes de sua expiração (Hull 2003). 

Em mercados de eletricidade os riscos de base podem ter origem em duas 

fontes: na relação imperfeita entre os preços futuros e o preço no mercado spot, 

devido às flutuações de demanda e suprimento que podem provocar desvios no 

preços spot e futuro; e na diferença de preços de energia surgida entre dois mercados 

de eletricidade diferentes em função de restrições na capacidade de transmissão, 

quando os instrumentos de salvaguarda usados estão localizados em áreas dos 

diferentes mercados (Ojanen 2002). 

O mercado de energia elétrica brasileiro é subdividido em 4 (quatro) 

submercados interligados que fazem parte do SIN (Sistema Interligado Nacional), esta 

divisão é resultado justamente das limitações de transmissão existentes que geram 

preços diferentes entre regiões. Como no mercado de energia elétrica brasileiro 

existem contratos de compra e entrega de energia entre submercados diferentes, 

frequentemente surgem diferenças que causam exposições positivas ou negativas 

entre os submercados que têm que ser cobertas pelos agentes. Caso um agente 

utilize instrumentos que sejam referenciados a um determinado mercado com o 

objetivo de salvaguardar preços em um mercado diferente, estes riscos devem ser 

considerados. 
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Riscos de liquidez 

A liquidez está relacionada à capacidade que o mercado tem em absorver um 

grande volume de transações sem provocar impactos significativos no preço dos 

instrumentos negociados (AMEX 2008). Está associada à prontidão com a qual um 

ativo pode ser convertido em dinheiro (Almgren e Chriss 1999). O risco de liquidez 

está associado ao preço de transação dos instrumentos da carteira em função de 

efeitos de não-liquidez. Uma determinada carteira de posições é valorada em função 

da liquidez do mercado. 

Os riscos de liquidez podem ser divididos em risco de liquidez de 

mercado/produto e risco de liquidez de fluxo de caixa/obtenção de recursos. O 

primeiro surge quando uma transação não pode ser conduzida pelos preços de 

mercado prevalecentes devido a uma atividade insuficiente de mercado. O segundo 

refere-se à impossibilidade de cumprir as obrigações relativas aos fluxos de caixa, o 

que poderia forçar a liquidação antecipada de contratos (Jorion 1997). 

O risco de liquidez pode causar exposição pelo descasamento de fluxos 

financeiros de ativos e passivos, causando reflexos sobre a capacidade financeira da 

instituição em obter recursos e honrar suas obrigações. A falta de obtenção de 

recursos para as empresas pode vir a comprometer o seu desempenho operacional. 

Durante a década de 80, o setor elétrico brasileiro experimentou uma crise de 

liquidez, que teve origem a partir do congelamento de tarifas imposto pelo governo 

federal como política de controle da inflação. Esta prática levou a uma inadimplência 

generalizada no setor, uma vez que as tarifas praticadas estavam completamente 

defasadas dos seus custos, o que provocou uma impossibilidade de quitação dos 

contratos de aquisição de energia. A falta de liquidez foi seguida da falta de 

capacidade de investimentos em empreendimentos de energia elétrica, que foi um dos 
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motivadores da reforma do setor elétrico brasileiro (Correia et al. 2000) (Araújo e 

Oliveira 2003) (Oliveira e Araújo 1996). 

Diversas empresas brasileiras possuem contratos de empréstimos e 

financiamentos, com cláusulas restritivas normalmente aplicáveis a esses tipos de 

operações (covenants), que estão relacionadas ao atendimento de índices econômico-

financeiros, geração de caixa e outros indicadores. O não atendimento dessas 

cláusulas pode implicar o vencimento antecipado das dívidas (CPFL 2007). 

Riscos de volatilidade e de correlação 

Os riscos de volatilidade estão relacionados às flutuações das volatilidades que 

dificultam a previsão dos valores futuros dos instrumentos financeiros, enquanto que 

os riscos de correlação ocorrem quando as correlações entre diferentes instrumentos 

mudam abruptamente. Estes riscos afetam os derivativos causando exposição aos 

mesmos. 

Diversas empresas do setor mantêm operações com derivativos com o objetivo 

de administrar os riscos associados às variações de taxas cambiais, taxas de juros e 

índices de preço (COELCE 2007). As variações de volatilidade e de correlações 

podem afetar as condições de salvaguarda. 

Riscos de câmbio  

Os riscos de câmbio surgem quando se estabelecem transações envolvendo 

diferentes moedas. Os contratos estão expostos às variações entre a moeda local e a 

moeda de referência do contrato. Financiamentos e intercâmbio energético são 

exemplos destas transações. 

O Brasil mantém integração energética com a Argentina, Venezuela, Paraguai 

e Uruguai, para o caso de energia elétrica, e com a Bolívia no caso de gás. Como 

exemplo, temos os contratos de venda da energia da Usina Binacional de Itaipu, cujos 

preços são estabelecidos em dólares americanos. Os custos de energia são 
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repassados aos consumidores que acabam assumindo o risco de câmbio, porém 

como os ajustes das variações são anuais, as flutuações que venham a ocorrer são 

assumidas ao longo do ano pela concessionária de distribuição. A Usina de Itaipu 

também sofre com as variações cambiais apesar do repasse dos custos de produção, 

uma vez que o orçamento anual de Itaipu é aprovado em reais e as flutuações de 

câmbio acabam por afetar os investimentos e a gestão da empresa (ITAIPU 2006). 

Além dos riscos de câmbio ligados à produção de eletricidade, muitas 

empresas do setor possuem empréstimos em moeda diferente da nacional e estão 

expostos às flutuações do câmbio em função destas operações (CEMIG 2007). 

Risco na taxa de juros 

Este risco é oriundo de elevações nas taxas de juros que remuneram os 

recursos captados. Recursos captados a taxas de juros flutuantes podem afetar as 

despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos, alterando o 

planejamento inicial de amortização de dívidas. Variações na taxa de juros expõem as 

empresas caso ocorra uma não-correlação entre os índices de atualização monetária 

de suas dívidas e das contas a receber. Os reajustes de tarifas de energia elétrica não 

necessariamente acompanham as variações nas taxas de juros que afetam suas 

despesas2. 

A construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu foi viabilizada através da captação 

de recursos internacionais, o projeto inicialmente previa investimentos da ordem de U$ 

12,2 bilhões, porém o custo final atingiu a cifra de U$ 27 bilhões3. O crescimento da 

dívida resultou da combinação de dois fatores adversos: a escalada dos juros 

internacionais, durante o auge da construção e a geração insuficiente de caixa líquido 

para o pagamento dos juros e amortizações dos empréstimos até o início dos anos 90, 

                                                 
2 Como a captação de recursos obtidos junto ao BNDES baseados na TJLP. 
3 Informações apresentadas pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Miguel Samek, aos senadores e 
deputados que integram a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, durante audiência 
pública que aconteceu no dia 18 de setembro de 2007, na Comissão de Relações Exteriores do Senado 
Federal. Maiores detalhes podem ser observados no sítio do Portal Fator Brasil, 
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=19759. Acesso em: 10 de dezembro de 2008. 
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obrigando a empresa a recorrer a novas captações para rolagem da dívida e 

pagamento de encargos financeiros. 

Riscos de Investimento 

Os riscos de investimento estão associados a eventos que possam vir a afetar 

a rentabilidade prevista para o empreendimento. 

Como exemplo pode-se citar as concessões para exploração dos serviços de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Se para um determinado 

empreendimento existirem concessões que expirem ao longo do período planejado 

para recuperação do investimento, as renovações das concessões não sejam 

deferidas pelos órgãos reguladores ou mesmo sua renovação implique custos 

adicionais para a empresa (concessão onerosa) (COPEL 2007), ou ainda através da 

disputa em leilões, os níveis de rentabilidade do empreendimento sofrerão alterações 

que podem inviabilizar o investimento. 

No mês de março de 2008 foi realizado um leilão com o objetivo de privatizar a 

empresa estatal paulista CESP de geração de energia. A tentativa de venda foi 

frustrada principalmente porque diversos empreendimentos da companhia teriam suas 

concessões expiradas num curto período, e a incerteza quanto à renovação das 

concessões colocava em risco os investimentos (Loureiro e Nivalde 2008). 

Riscos de Preços 

Os riscos de preço são aqueles relacionados diretamente com as flutuações de 

custos de geração de energia elétrica. As flutuações têm origem diversa e estão 

associadas às variações de demanda, imprevisibilidade das condições climáticas, 

restrições de geração e transmissão, variação dos preços de combustíveis. 

Os preços da energia são caracterizados por alta volatilidade no curto prazo 

para sistemas térmicos e alta volatilidade de médio prazo para sistemas hidrelétricos. 
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Dependendo da estrutura regulatória, os preços elevados podem favorecer a 

geradores e/ou comercializadores, afetando os agentes do final da cadeia quando os 

consumidores provavelmente vão experimentar elevação de custos. Borestein (2007) 

discute os riscos a que fica exposto o consumidor final - provenientes da volatilidade 

dos custos da energia em momentos de pico de consumo, para mercados de 

eletricidade que possuem uma estrutura tarifária de faturamento em tempo real para 

vendas no varejo e apresenta como mecanismo simplificado de salvaguarda, a 

contratação de energia em cinco diferentes patamares de carga, ao invés de se 

preocupar com uma contratação horária. 

Por outro lado, uma estrutura regulatória que submeta as distribuidoras a 

preços-teto pode provocar que estas venham a adquirir energia a um custo mais 

elevado do que aquele que está autorizada a vender, esta situação foi uma das 

causas da crise da Califórnia (Joskow 2001). Em Borestein (2002), Borestein et al 

(2001) e Borestein et al (2002) são apresentados outros elementos causadores da 

crise, mas relacionados a preço e a poder de mercado. 

Os custos dos combustíveis utilizados para gerar energia estão além do 

controle da concessionária. Muitas vezes estas variações são repassadas através de 

cláusulas de ajuste para os consumidores, que possuem pouco controle sobre estes 

riscos, como ocorre no Brasil (os contratos de preço de combustível para térmicas são 

reajustados e repassados aos consumidores cativos). Geradores que negociam 

contratos de maior duração com consumidores livres, por exemplo, estão expostos a 

estas variações e devem buscar mecanismos de salvaguarda (hedge). 

No Brasil, a liquidação das diferenças dos contratos é realizada no mercado de 

curto prazo pelo preço de liquidação de diferenças (PLD), flutuações acima do 

esperado devido a afluências desfavoráveis podem provocar exposição dos agentes 

aos preços do mercado spot.  
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2.1.2. Riscos de demanda ou de volume 
 

Os riscos de demanda têm origem na incerteza do consumo de eletricidade 

dos consumidores bem como nas incertezas da própria produção de eletricidade. As 

flutuações da demanda são originadas por variações do clima e por variações no 

padrão de consumo. As flutuações da demanda afetam não somente o preço, mas 

também se refletem sobre o volume de eletricidade a ser gerada, afetando o 

planejamento da operação e o despacho do sistema. 

Condições climáticas inesperadas exacerbam as flutuações de preço junto com 

o volume de energia vendida (estas flutuações são mais sensíveis nos países que 

demandam uma quantidade grande de energia para aquecimento). 

No Brasil, as variações de demanda podem afetar especialmente os agentes 

do setor de distribuição e os consumidores livres. As regras de comercialização 

obrigam que estes agentes comprovem a contratação de energia para 100% de seu 

mercado, sob o risco de sofrerem penalidades e de ficarem expostos aos preços do 

mercado spot, sem possibilidades de repasse destes custos aos consumidores finais. 

Riscos hidrológicos 

São os riscos a que estão expostos os empreendimentos hidrelétricos e advêm 

das incertezas associadas às afluências dos rios, as quais podem ser estimadas, mas 

não previstas. Sistemas elétricos com base em geração hidrelétrica têm volatilidades 

baixas de curto prazo, porém podem experimentar volatilidades altas no médio prazo. 

Dependendo da estrutura do mercado de energia elétrica, pode existir uma 

exposição elevada por parte dos agentes em períodos de baixa afluência, quando 

pode ser necessário que os agentes de geração comprem energia, a valores elevados, 

no mercado de curto prazo para cumprir seus contratos. 

Os riscos hidrológicos e os instrumentos de mitigação relacionados ao 

mercado brasileiro serão discutidos em detalhes no próximo capítulo. 
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2.1.3. Riscos operacionais 
 

Estão associados às possíveis falhas de funcionamento do sistema elétrico que 

venham a comprometer o suprimento de energia elétrica para qualquer consumidor e 

como conseqüência afetar a remuneração do agente. Referem-se às perdas 

potenciais resultantes de sistemas inadequados, má administração, controles 

defeituosos, falhas humanas (falhas de execução) ou ainda falhas de proteção ao 

acesso de sistemas. 

Falhas humanas que afetam o funcionamento do sistema ou mesmo a 

rentabilidade da empresa podem estar associadas a falhas de gerenciamento, falta de 

controle e de transparência dos sistemas adotados. Estes riscos estão sendo 

monitorados através dos riscos corporativos das empresas. 

Os riscos operacionais resultantes de falhas de equipamentos são 

tradicionalmente resguardados através do mercado de seguros e são baseados na 

probabilidade de falhas dos equipamentos (COPEL 2007). Estes riscos, quando viável 

tecnicamente, também são resguardados através de redundância de sistemas, na 

separação de responsabilidades e no planejamento regular de contingências. 

Restrições de transmissão 

As melhorias tecnológicas já há longo tempo permitiram expandir o escopo 

geográfico dos mercados, possibilitaram o transporte de energia a longas distâncias e 

tornaram os mercados de eletricidade mais efetivos. Porém, as restrições nos 

sistemas de transmissão entre mercados interligados podem vir a causar diferença de 

preços entre os diferentes mercados (no setor elétrico nacional as restrições de 

transmissão delimitam os sub-mercados). Agentes pertencentes a mercados 

diferentes que tenham estabelecidos contratos entre si, passam a estar expostos às 

diferenças de preço. No mercado brasileiro o risco de diferença de preços é 

minimizado pelo Excedente Financeiro e os riscos provenientes do despacho com 

restrições são minimizados pelos Encargos de Serviços do Sistema (ver capítulo 3). 
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Desligamentos de usinas e falhas em sistemas de transmissão causam 

interrupções inesperadas no suprimento e nas condições de demanda. Dependendo 

de dimensão e da duração do problema, as condições de falhas podem levar a picos 

de preço no mercado de curto prazo. 

2.1.4. Riscos de crédito 

 
Os riscos de crédito se apresentam quando as contrapartes não desejam ou 

não são capazes de cumprir suas obrigações contratuais. Estão relacionados com a 

probabilidade de inadimplência de um cliente, e a sua dimensão é função dos valores 

de contrato e da exposição futura ao crédito. 

As mudanças nas estruturas de mercado aumentaram as relações contratuais 

e a possibilidade de uma das contrapartes de um contrato não cumpra as obrigações. 

O impacto dos riscos de crédito tende a ser minimizado para vendas no varejo uma 

vez que a base de clientes (consumidores) é diversificada, porém pode assumir 

condições preocupantes no atacado. Um exemplo significativo com relação à 

impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais foi a crise da Califórnia. 

As distribuidoras não conseguiram cumprir com seus pagamentos e faliram, quando os 

preços spot atingiram valores elevados, e por força da legislação não puderam ser 

repassados aos consumidores (Borenstein et al. 2001) (Borenstein et al. 2002) 

(Borenstein 2002). 

Riscos de crédito também podem advir de questões relacionadas à legislação. 

No setor elétrico brasileiro, particularmente no caso das concessionárias de 

distribuição, a inadimplência de clientes do setor público é sistemática e de difícil 

gestão, alguns grandes clientes (Metrô, hospitais, etc.) - por se tratar de prestação de 

serviços públicos essenciais - possuem tratamento diferenciado com relação à 

interrupção de fornecimento por inadimplência, impossibilitando ações de combate 

através deste expediente. 
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No novo modelo (atual) do setor, a energia contratada através de leilões gera 

uma multiplicidade de contratos entre geradores e distribuidores, podendo-se afirmar 

que, em função desta pulverização, a exposição aos riscos de crédito das geradoras 

para estas transações é minimizada. 

Os riscos de crédito tornam-se mais preocupantes nos momentos em que os 

preços de curto prazo estão elevados (no caso do Brasil ocorre em períodos de 

afluência desfavorável), e a exposição se agrava para aqueles agentes que estão sub-

contratados e consequentemente sujeitos ao mercado de curto prazo. No período 

transcorrido entre dezembro de 2007 a março de 2008, os preços de liquidação de 

diferenças do mercado de energia elétrica chegaram a atingir os valores máximos 

possíveis (R$ 569,59) causando reflexos no processo de liquidação financeira da 

CCEE. Segundo a CCEE, os índices de inadimplência atingiram 4,29 % e 7,3%, nos 

meses de janeiro e março respectivamente (CCEE 2008d). Os agentes que não 

liquidaram suas obrigações junto a CCEE lançaram mão de liminares como recurso 

jurídico para sustentar essa decisão. 

2.1.5. Riscos legais 
 

São aqueles que podem implicar perdas devido à impossibilidade de se 

executar os termos de um contrato. Os riscos legais se manifestam quando surgem 

brechas, condições não previstas ou indefinições na legislação que possibilitam ações 

judiciais que prejudicam a uma das partes. Os elementos geradores destes são: 

documentação insuficiente, contratos mal elaborados, incerteza legal e incapacidade 

do credor de executar uma cobrança devido à quebra ou insolvência da contraparte. 

São riscos legais quando há falta de autoridade legal ou regulatória para dirimir 

questões envolvidas em uma transação e quando há violação de regulamentação. 
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As concessionárias de distribuição são muitas vezes afetadas através de 

instrumentos judiciais, que as obrigam a garantir o fornecimento a consumidores 

inadimplentes ou a consumidores que praticaram irregularidades. 

Riscos regulatórios 

. Ocorrem quando: há modificações nas leis e regulamentos; há interferência 

governamental com quebra de contrato (por exemplo, para evitar repasses para tarifas 

considerados excessivos de variações cambiais ou inflacionárias); ou cancelamento 

de contrato de compra de produção estabelecido num contexto ou modelo anterior. As 

mudanças regulatórias podem criar vácuos, que os tradicionais métodos de 

salvaguarda não conseguem capturar. Uma política regulatória inadequada pode 

mesmo criar riscos não gerenciáveis para um determinado agente. 

Sob a ótica do investidor, este risco caracteriza-se pela chance de ser criado 

um encargo, taxa, imposto ou ato qualquer que resulte em um custo não repassável à 

tarifa do contrato, transformando-se portanto num impacto negativo na receita. 

Retomando o exemplo da Califórnia, a estrutura de mercado estabelecia 

preços teto para a venda no varejo que não incentivava a gestão da demanda por 

parte dos consumidores. Em um momento de alta de preços no atacado, as 

distribuidoras se viram obrigadas a comprar a energia no mercado e terminaram por 

falir. Incertezas na regulação e processos longos para implantação de 

empreendimentos desencorajaram a construção de novas unidades geradoras 

capazes de fazer frente ao crescimento da demanda (Borestein 2002)(Borestein et al. 

2002). 

No mercado de eletricidade brasileiro, para recompor as perdas de receita 

sofridas pelas distribuidoras e geradoras causadas pelo racionamento de energia 

elétrica, foi autorizada, durante o período de racionamento, a aplicação de uma 

Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE) (Lei Federal no 10.438 de 26 de abril de 
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2002). Posteriormente, foi solicitado pelas distribuidoras, que a RTE fosse cobrada dos 

consumidores que se tornaram livres durante a vigência desta tarifa, a solução passa 

por uma audiência pública convocada pela ANEEL. A questão discutida é se os 

consumidores que se tornaram livres durante o período de racionamento, devem ou 

não pagar retroativamente este encargo. 

Riscos ambientais 

Os riscos ambientais podem estar associados tanto aos prazos para o 

licenciamento como aos custos ambientais. Licenciamentos ambientais com prazos 

superiores aos previstos resultam em atrasos no cronograma do projeto, afetando a 

rentabilidade do investidor principalmente nos casos onde este já assumiu 

compromissos de comercialização de energia. O atraso no licenciamento ambiental 

pode decorrer de estudos precários, insuficiência de dados, deficiência de infra-

estrutura e ainda como resultado da intervenção de outros agentes no processo. 

Com relação aos custos ambientais estes podem diferir do estimado se 

surgirem novas condicionantes nas Licenças de Instalação e Operação, onerando o 

empreendimento.  

Barroso et al. (2006) propõem alternativas de modo harmonizar o planejamento 

energético junto com as preocupações ambientais no âmbito da América do Sul, 

particularmente no Brasil e no Chile. 

2.2. Mensuração de Riscos 

 
O gerenciamento dos riscos compreende, além da sua identificação, a sua 

avaliação. É fundamental para os agentes que eles reconheçam e quantifiquem a 

exposição dos seus investimentos, dos instrumentos financeiros utilizados e das suas 

obrigações. Para cada conjunto de riscos são empregados métodos diferentes. Em 

(Dahlgren et al., 2003) pode ser encontrado uma compilação da literatura existente 

sobre avaliação de riscos. 
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Os riscos operacionais são quantificados pela estimativa das perdas potenciais 

oriundas de falhas de controle; as estimativas são contabilizadas aplicando-se 

métodos estatísticos. Os riscos legais são de difícil quantificação e a sua gestão se 

realiza principalmente por monitoração e administração. Os riscos de crédito são 

avaliados pela classificação de “rating” das empresas. 

Os instrumentos de mensuração das exposições relacionada ao conjunto de 

riscos de mercado podem ser divididos em duas categorias (Suder, 1997): 

• aqueles de abordagem puramente estocástica baseado na função 

distribuição de perdas e lucros e cujo mais popular é o VaR  e os seus 

derivados; 

• aqueles em que os riscos são quantificados pelo valor de um conjunto de 

cenários de pior caso, os métodos mais elaborados encontram a solução a 

partir de problemas de minimização. 

2.2.1. Value-at-Risk  (VaR) 
 

Value-at-Risk (VaR) (Jorion 1997) é uma metodologia desenvolvida pela 

indústria de finanças com o propósito de quantificar a exposição ao risco da carteira de 

instrumentos financeiros de uma empresa. É uma ferramenta clássica de 

gerenciamento de risco, largamente utilizada por instituições financeiras, e o seu 

conceito foi estendido e adaptado para aplicações em instituições não financeiras. 

Value-at-risk mede a mínima perda ocasional esperada de uma posição (ou 

carteira) ao longo de um horizonte de tempo definido considerando um determinado 

intervalo de confiança. O VaR mensura o potencial de perda de valor do Valor 

Presente de uma série de fluxos de caixa futuro. 

Os parâmetros empregados para quantificar o VaR  são a volatilidade 

estimada, o nível de confiança desejado e o horizonte de risco, aplicando-se a 

seguinte fórmula: 
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tVoVaR ∆= ...σα , 

onde, 

Vo  - valor corrente da posição, 

σα.  - (intervalo de confiança) x (volatilidade), 

t∆  - intervalo da exposição. 

A estimativa do VaR   

Os métodos utilizados para computar o VaR  são o da variância/covariância 

(Nylund, 2001), simulação histórica e simulação de Monte Carlo (Boyle, 1977). 

A estimativa do VaR , porém experimenta algumas limitações: ele não fornece 

a medida das perdas potenciais que excedem o valor do VaR ; quando empregada 

para otimização de carteiras pode causar um alongamento na cauda da curva de 

distribuição de perdas, criando um potencial de perdas mais elevadas quando estas 

ultrapassam o valor do VaR ; o VaR  é de difícil otimização exceto quando assume 

uma distribuição normal para as variáveis de mercado de sustentação. 

2.2.2. Conditional VaR  (CVaR) 

 
O CVaR (Rockafellar e Uryasev, 2000) foi proposto com o objetivo de contornar 

as limitações mencionadas anteriormente para o VaR. Fornece uma indicação mais 

adequada do potencial de perdas que ultrapassam o intervalo de confiança, ao 

calcular a média das perdas que excedem o valor do VaR. O CVaR pode ser 

interpretado como o valor médio esperado do excedente das perdas que ultrapassam 

o valor do VaR.  

Utilizando-se o CVaR como fator de minimização de uma carteira, obtém-se 

como resultado uma carteira menos exposta a valores extremos do que aquela 

otimizada pelo VaR. 
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2.2.3. Cash Flow-at-Risk ( CFaR) 
 

O CFaR é uma variação do VaR para ser aplicada em instituições não 

financeiras. A formulação da estimativa do CFaR é análoga ao VaR porém com 

diferenças nas variáveis de referência. Enquanto o VaR mede o potencial de perda no 

valor de um ativo, o CFaR mede a perda potencial em fluxos de caixa positivos (ou 

lucros). Em contraste com a medida do VaR que se refere a posições líquidas de curto 

prazo (dias), a análise do CFaR pode envolver a simulação de incertezas de médio 

prazo (meses ou anos), riscos de volume e mesmo restrições do sistema. 

Pode ser compreendido como o máximo déficit esperado de um fluxo de caixa 

projetado para um determinado período, dentro de um determinado intervalo de 

confiança. As estimativas são baseadas em cenários ponderados e simulações de 

Monte Carlo, sua contabilização é semelhante ao VaR, que através da função de 

distribuição estimada identifica o valor dentro de um intervalo de confiança. O Cash 

Flow at Risk (CFaR) é apresentado como ferramenta de mensuração de riscos em 

(Dahlgren et al., 2003) e (Denton 2003). 

As principais diferenças entre o VaR e o CFaR podem ser observadas na 

tabela4 abaixo: 

VaR CFaR 

Valor de mercado do ativo. Somatório de fluxos de caixa. 

Máxima perda esperada a partir 
do valor atual do ativo. 

Máxima perda esperada a partir 
do valor esperado futuro. 

Horizonte de tempo de dias. Horizonte de tempo de meses e 
anos. 

Valoração pelo mercado. Valoração pela modelagem. 

Estimação por Monte Carlo 
(covariância) 

Estimação por Monte Carlo 
(Balanço de Cenários) 

Usado por companhias 
financeiras. 

Usado por companhias não 
financeiras. 

 

                                                 
4 Tabela elaborada a partir das informações oriundas das referências consultadas. 
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Variantes do CFaR também empregadas no mesmo contexto são o Earnings-

at-Risk (EaR) e o Profit-at-Risk (PaR). 

2.2.4. Mensuração de risco baseadas em cenários 

 
Máxima perda (Maximum Loss) 

Maximum Loss (ML) é definido como a maior perda possível que pode ocorrer 

ao longo de um horizonte de tempo se os fatores de risco estiverem contidos em um 

conjunto de cenários para um determinado grau de confiança (Studer 1997). 

A solução do ML revela o cenário de pior caso o qual indica qual a combinação 

dos fatores de risco mais perigosa para a carteira. O conjunto de fatores de risco 

precisa ser rico e refletir todos os riscos relevantes, os fatores devem ser interpretados 

e espelhar taxas reais de mercado. Na prática a metodologia aplica Simulação de 

Monte Carlo para solução do problema. 

Cenário determinístico e teste de estresse 

Significa construir e analisar cenários plausíveis por intuição ou utilizando-se 

alguma ferramenta de previsão. O método se sustenta apenas na confiança dos 

cenários, os quais são definidos pelo usuário, não sendo atribuídas probabilidades 

estes, os resultados são dependentes de julgamentos subjetivos. Berkowitz (1999) 

sugere que sejam integrados ao método testes de estresse e modelagem formal dos 

riscos. Os testes de estresse são aplicados variando-se parâmetros do modelo de 

modo a identificar movimentos extremos. Alguns testes de estresse simulam valores 

extremos de perda, procurando verificar eventos de baixa probabilidade, mas de 

grande impacto. 

Análise de sensibilidade 

É um método clássico e aplica derivadas parciais relativamente aos parâmetros 

do modelo. São comumente conhecidas como as “Greeks” (letra gregas) (Hull 2003). 

Cada letra grega mede a sensibilidade de um dado parâmetro do modelo. 
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Reconhecimento da posição (Position reporting) 

É o mais simples dos métodos de análise. Envolve a coleta de dados básicos 

relativos às posições e condições de mercado, à carteira sob análise e quanto às 

avaliações de marcação do mercado. O método provê as bases para as análises 

subseqüentes, porém não explicita a medida de risco, a proporção de salvaguardas 

esperadas e o valor total da carteira. Apesar disso ele identifica as fontes de riscos 

relevantes e fornece indicação da ordem de magnitude dos riscos. 

2.3. As abordagens para gestão de riscos em mercado s de energia elétrica 
 

A variabilidade inerente aos sistemas elétricos tem estimulado um vasto 

número de estudos, com o objetivo de identificar a exposição ao risco nos mercados 

de eletricidade e propor formas para sua mitigação. Diversas são as abordagens 

observadas na literatura para gerenciamento dos riscos e de investimentos. São 

aplicados desde instrumentos financeiros, tais como opções e contratos futuros, 

quanto à posse de ativos físicos com atributos ou características de baixo risco. As 

análises e a formulação da quantificação variam segundo suas diferentes origens. 

Em seguida são apresentados em ordem cronológica os resumos de uma série 

de trabalhos que serviram como instrumentos de suporte à compreensão e às análises 

da dinâmica de gestão de riscos. 

Pindyck (1993) estudou decisões de investimentos irreversíveis ao incorporar 

incertezas técnicas relacionadas às dificuldades em se completar projetos de usinas 

de energia, incertezas que estão relacionadas aos custos de construção afetados por 

mudanças na legislação. 

A teoria de investimentos sob incertezas (Dixit e Pindyck 1994) é utilizada em 

diversos estudos nos empreendimentos do setor de energia. 

Hoff e Herig (1996) avaliam como os investimentos em energias renováveis 

podem mitigar os riscos na indústria de geração de eletricidade. São considerados no 
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estudo, os seguintes atributos de uma tecnologia de energia renovável: custo do 

combustível, custos ambientais, modularidade, tempo de entrada em operação, 

localização, flexibilidade, disponibilidade, custo inicial e reversibilidade do 

investimento. A pesquisa conclui que as tecnologias de energia renovável, 

particularmente aquelas com características de modularidade, tais como fotovoltaicas 

e eólicas, possuem atributos que podem ser atrativos a tomadores de decisão de 

modo que sejam aplicados investimentos em plantas físicas com o propósito da gestão 

de riscos em energia elétrica. 

Chaton (1997) determina o investimento ótimo em usinas termoelétricas numa 

modelagem para um horizonte de dois períodos, segundo incertezas nos preços do 

combustível e na demanda por eletricidade. Este modelo foi estendido por Chaton e 

Doucet (2003) para um horizonte de três períodos. Na análise foram contabilizadas a 

opção dos investidores em adiar investimentos já planejados, a introdução do 

montante da disponibilidade da planta ao longo do tempo e a contabilização da 

negociação da eletricidade no mercado. 

A introdução de opções reais e financeiras em contratos de eletricidade pelo 

lado da demanda é proposta por Oren (1999). Consumidores que desejam garantir um 

preço fixo de energia podem obter vantagem de sua flexibilidade de interrupção de 

cargas, ao adquirir contratos futuros de eletricidade atrelados a uma opção financeira. 

Esta opção proporciona proteção e deve reflitir a opção real do consumidor 

(interrupção da carga). Neste estudo é proposto um instrumento financeiro e derivada 

a sua precificação. 

Epaulard e Gallon (2000) utilizaram a teoria de opções reais para a tomada de 

decisão entre o investimento numa planta nuclear ou numa planta de gás natural. Os 

resultados obtidos foram comparados aos cálculos tradicionais de análise de 

investimentos pelo VPL. 
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A avaliação de investimentos de capital em empreendimentos de geração 

termoelétrica no setor elétrico brasileiro é discutida por Castro (2000). A teoria de 

opções reais é aplicada à oportunidade de uma usina de geração térmica se declarar 

flexível ou inflexível. O estudo considera uma unidade térmica flexível, e que sua 

operação em cada estágio é uma opção e não uma obrigação. O estudo analisa a 

vantagem em se iniciar um empreendimento em pequena escala, o que mantém uma 

opção com valor. Se a demanda cresce a opção de expandir pode ser exercitada, se 

por outro lado a demanda não cresce como esperado ou se mantém estagnada, a 

opção de expandir não é exercida. Por outro lado, se a opção inicial tivesse sido de 

um investimento em larga escala, todas as opções teriam sido exercidas. 

As análises tradicionais de decisão de investimentos, que prevaleciam na 

grande maioria das análises de geração de valor para as empresas, tiveram a 

contribuição da evolução da teoria de precificação de opções. Esta adicionou às 

teorias e práticas usuais de finanças um novo conjunto de ferramentas capaz de 

gerenciar e explorar o valor advindo das incertezas e volatilidades, ampliando os 

parâmetros da geração de valor ao acrescentar os conceitos da flexibilidade gerencial 

(Monteiro 2003). 

O gerenciamento de riscos, em um ambiente desregulado, é discutido por 

Pereira et al. (2000). O artigo descreve como o risco é medido (robustez, exposição e 

arrependimento) e como ele pode ser resguardado ou reduzido. O gerenciamento do 

risco é analisado em duas condições: planejamento do sistema e operação do 

sistema. 

A abordagem tradicional de análise de investimentos pelo Fluxo de Caixa 

Descontado é questionada por Laughton et al. (2000), e uma nova precificação de 

ativos e avaliação de projetos é proposta para investimentos na área de energia 

(petróleo e eletricidade). 
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Uthus et al. (2001) apresentam estudo sobre gerenciamento de risco em 

empresas reguladas por incentivo, aplicadas ao setor de energia elétrica da Noruega. 

A rede básica (grid), como na maioria dos países com um mercado de eletricidade 

desregulado, é considerado um monopólio natural e, portanto, encontra-se sob 

regulação. Após um longo período de regulação por taxa de retorno, uma regulação 

baseada na combinação de incentivos e performance foi introduzida na Noruega. A 

regulação por teto de receitas implica em maiores riscos financeiros para as empresas 

que participam da rede. O sucesso de uma empresa neste ambiente depende da sua 

habilidade em tomar decisões corretas baseadas em análise de riscos e estratégias 

para gerenciá-los. 

A flexibilidade gerencial é aplicada ainda em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento com elevado grau de incerteza. A obtenção e o acúmulo gradativo de 

informações a respeito do projeto devem ser utilizados para mudanças no seu rumo. 

Essas mudanças de direção devem ser valoradas e formas de condução são 

sugeridas por Huchzermeier e Loch (2001). 

O trabalho de Collins (2002) propõe o desenho de contratos futuros aplicados 

em mercados de energia elétrica com o objetivo de resguardar os riscos dos preços da 

energia. A motivação do trabalho é resultado da conclusão de que os mecanismos, 

que se mostram aplicáveis em mercados de soja, letras do tesouro, gasolina, não 

funcionam para o mercado de energia de elétrica. 

Yu (2002) extrai lições oriundas da crise de energia na Califórnia e a queda da 

Enron e propõe um gerenciamento integrado de riscos, com foco nos principais riscos 

identificados num mercado desregulado. Os riscos são relacionados e seus 

significados explicados. São ainda introduzidos um procedimento geral e dois métodos 

de avaliação de risco para seu gerenciamento. 

Linares (2002) aplica o modelo de decisão por múltiplos critérios associado à 

análise de riscos como ferramentas de gerenciamento de riscos em planejamento de 
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sistemas de potência. O autor aplica esta abordagem para incorporar o risco ambiental 

no planejamento de projetos. 

Schmutz et al. (2002) discute a exposição de consumidores e supridores aos 

riscos de preço, de volume e de crédito e o objetivo do trabalho é auxiliar os agentes a 

avaliar uma carteira de contratos do ponto de vista do seu desempenho econômico. As 

abordagens adotadas são a teoria da lógica nebulosa (Fuzzy) e análise de múltiplos 

critérios. Os autores mostram que o método se mostra adequado para avaliação de 

estratégias em mercados de eletricidade, cuja comprovação é apresentada através de 

exemplos, por comparação com o VaR e aplicação em uma concessionária da Suíça. 

O artigo apresentado por Denton, et al. (2003) descreve como os riscos 

operativos de mercado podem ser medidos e gerenciados, usando-se modelos de 

opções reais e técnicas de otimização estocástica. Essas técnicas são então aplicadas 

em conjunto com medidas de risco, tais como, VaR, CFaR, e riscos de crédito, com o 

objetivo de otimizar carteiras baseados nas relações risco-retorno. Em seguida, o 

artigo explora o gerenciamento de riscos de longo prazo de carteiras de energia, 

analisando esses riscos podem ser simulados, medidos e otimizados. 

A aplicação de gerenciamento de riscos é estendida por Mills (2003) a projetos 

de conservação de energia, ao serem propostos seguros para os resultados de 

projetos conduzidos por ESCOs (Empresas de Conservação de Energia). 

A teoria de opções reais em projetos hidrelétricos na China é apresentada por 

Wang (2003) ao comparar a aplicação do VPL (Valor Presente Líquido) com uma 

opção de postergação de investimentos. Neste estudo, a análise de opções supera a 

análise por VPL em ambientes de incertezas. 

Murto (2003) fornece uma compilação de artigos (em sua tese de doutorado) 

em modelos dinâmicos de investimentos sob incertezas com foco em mercados de 

energia. Esta compilação cobre os aspectos da modelagem da capacidade ótima de 
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expansão, as incertezas tecnológicas e de receita, cinco opções de investimentos 

irreversíveis com diferentes graus de incertezas e incorporação da teoria dos jogos. 

A teoria de opções reais em mercados de energia e serviços ancilares foi 

aplicada por Goceliaková (2003). Este trabalho explora o valor de uma usina de 

geração de energia elétrica além daquele baseado apenas na sua energia gerada. 

Outros produtos podem aumentar seu valor em razão da liberação dos mercados de 

energia, como a oferta de serviços ancilares. Neste ambiente, é introduzido um 

modelo de valoração que considera a presença de mercados de serviços ancilares. 

São analisadas as oportunidades que possibilitam um produtor de energia aumentar 

seus lucros ao prover serviços ancilares. O trabalho compara as duas situações, com 

serviços ancilares e sem serviços ancilares.  

Keppo e Lu (2003) estudam a teoria de investimentos irreversíveis sob 

incertezas para o caso de uma grande companhia de energia, cuja decisão de 

produção de energia afeta o preço da eletricidade. 

Lo e Wu (2003) aplicam a ferramenta VaR para avaliação do risco associado a 

erros na previsão de carga. A metodologia proposta é estudada para diversos 

períodos de tempo e diversos perfis de carga, e aplicada para uma supridora local do 

mercado de eletricidade britânico. 

A otimização de leilões de curto prazo de energia, integrada com um algoritmo 

cronológico para selecionar curvas de oferta diária, é desenvolvida por Ni et al. (2004), 

com o objetivo de minimizar a variância dos lucros, e conseqüentemente os riscos 

associados aos leilões.  

Moreira et al. (2004) estudaram os investimentos em geração térmica no Brasil 

aplicando a abordagem de programação dinâmica estocástica e a teoria de opções 

reais. Foram considerados as incertezas da carga, o preço do combustível e outros 

fatores econômicos. 



36 

A teoria das opções reais é aplicada por Gutiérrez-Alcaraz e Sheblé (2004) 

para a tomada de decisões estratégicas para a participação em leilões em mercados 

de eletricidade, e por Arango et al. (2002) para valorar projetos para melhoria de 

qualidade da energia elétrica distribuída. 

Madlener et al. (2004) estudaram a adoção de conversão de energia sob a 

ótica de investimentos irreversíveis sob incertezas, com um interesse particular na 

sustentabilidade ambiental. Foi desenvolvido um modelo dinâmico de adoção de 

tecnologias, baseado na teoria econômica e que leva em consideração investimentos 

ótimos nas tecnologias disponíveis. 

Kumbaroğlu et al. (2004) apresentaram um modelo de planejamento de 

investimentos, que integra a informação da curva de aprendizado das tecnologias de 

geração de energia através de fontes renováveis numa formulação de programação 

dinâmica para aplicação na análise de opções reais. O modelo avalia as alternativas 

de investimento levando em consideração que a flexibilidade de adiar um investimento 

pode afetar profundamente a inserção de tecnologias de geração de energia através 

de fontes renováveis. A adoção de novas tecnologias renováveis está sujeita a 

desenvolvimentos que possibilitem a redução dos custos de unidades de geração a 

níveis competitivos com relação às tecnologias convencionais. 

O Cash flow at risk (CFaR) surge como ferramenta de mensuração de riscos 

em Denton (2003). Denton (2003) apresenta o CFaR e do EaR (Earnings at risk) como 

ferramentas mais adequadas do que o VaR para  quantificação de riscos em 

investimentos não financeiros. 

Salles (2004) em sua dissertação de mestrado propõe a aplicação de duas 

metodologias - a primeira baseando-se na Simulação de Monte Carlo e a segunda no 

método de séries temporais de Box e Jenkins - de análise financeira de projetos de 

geração eólica considerando as incertezas associadas à velocidade do vento. São 

gerados cenários para se realizar a análise de risco financeiro através do cálculo do 
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valor esperado da Taxa Interna de Retorno e do Valor Presente Líquido do projeto, 

além de suas distribuições de probabilidade empírica. São utilizados ainda outros 

indicadores de risco, tais como a probabilidade de não remuneração do investimento e 

o potencial de perda do investidor (Value-at-Risk). 

Prokopczuk et al. (2004) desenvolveram um trabalho de quantificação de riscos 

em mercados de eletricidade. O trabalho utiliza a metodologia RAROC (Risk adjusted 

Return on Capital) para desenvolver um modelo baseado em Simulação de Monte 

Carlo, com o objetivo de quantificar os riscos a que estão expostas as empresas 

comercializadoras de energia em relação aos contratos de energia elétrica no atacado, 

e qual seria o prêmio de risco a ser cobrado dos consumidores para compensar os 

riscos associados a eles. São considerados, não apenas os riscos provenientes das 

flutuações dos preços de mercado, como também aqueles devido às correlações entre 

os preços de curto prazo (mercado spot) e a curva de carga de consumidores. 

Primeiramente são apresentados os fundamentos dos métodos de mensuração de 

desempenho de empresas e é descrita a metodologia aplicada para cálculo do preço 

spot. Em seguida os autores discutem qual a medida de risco mais apropriada, 

concluindo pelo CFaR, e discutem as possibilidades de salvaguarda (hedge). 

Finalizam contabilizando os riscos de preços de mercado, os riscos de volume e os 

riscos de correlação volume e preço. 

A preocupação de uma empresa distribuidora de energia elétrica em gerenciar 

os volumes de contratos para atender seu mercado é tratada por Woo et al. (2004). No 

trabalho a empresa busca estabelecer a compra de montantes de contratos futuros 

que minimize o custo esperado de contratação de energia. 

Pereira et al. (2005) apresentam uma solução de expansão binária para 

desenvolver uma estratégia para leilões sob incertezas para mercados de eletricidade 

de curto prazo. 
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Das e Wollenberg (2005) utilizam o VaR para quantificar a exposição ao risco 

financeiro quando, empresas geradoras que participaram em leilões de energia em 

mercados de eletricidade “Day-ahead” e após a oferta ter sido aceita pelo sistema, 

experimentam problemas na sua geração e são impedidas de despachar e são 

obrigadas a cumprir com suas obrigações adquirindo a energia no mercado de curto 

prazo. 

Oum et al. (2005) desenvolve uma estratégia de gestão dos riscos de volume 

construindo uma carteira com opções padrões (contratos futuros, call, put) para 

mercados de energia elétrica. 

Iliadis et al. (2006) utiliza os indicadores financeiros VaR, CVar e Prêmio de 

Risco de uma Função Utilidade como parâmetros de comparação ao indicador de risco 

“Mínima Receita” (Minimum Revenue – Rmin), com o objetivo de verificar se este 

último indicador pode ser aplicado em companhias cuja carteira está baseada em 

hidroeletricidade. O trabalho deriva de uma análise de uma carteira de um grande 

agente de energia elétrica no mercado europeu. 

Lima et al. (2006) apresentam uma metodologia para análise de investimentos 

em distribuição de energia elétrica considerando o ambiente regulatório e utilizando a 

Teoria das Opções Reais na modelagem das incertezas e na incorporação das 

flexibilidades gerenciais associadas ao processo de tomada de decisão ao longo do 

projeto de investimento. 

Rocha e Alcaraz-Garcia (2006) desenvolvem uma análise dos riscos de crédito 

no ambiente de contratação regulada e seus impactos nos investimentos de geração 

de energia. 

Marreco e Carpio (2006) aplicam a teoria de opções reais para calcular o 

subsídio financeiro adequado, que deve ser pago aos geradores termoelétricos, pela 

sua disponibilidade de operação no sistema de energia elétrica brasileiro. 
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Soares et al. (2007) propõem um modelo de avaliação de novos investimentos 

em geração de energia sob incerteza, onde os distintos riscos associados à 

implementação de um projeto (hidrológico, construção, atraso, etc.) podem ser 

quantificados e precificados. É proposta uma metodologia de comparação de 

alternativas de investimento que permita comparar diferentes tecnologias em uma 

mesma base, através da identificação e precificação dos diferentes riscos intrínsecos a 

cada uma dessas tecnologias de acordo com o perfil de aversão ao risco do 

empreendedor. O objetivo final é determinar o conjunto eficiente, o preço da energia e 

o prêmio de risco das diferentes alternativas de investimento. 

Oum e Oren (2007) apresentam uma estratégia ótima de salvaguarda (hedge) 

para ser empregada por empresas distribuidoras ou comercializadoras cujos contratos 

as obrigam a fornecer energia a um preço pré-determinado ou regulado. A estratégia 

tem por objetivo gerenciar os riscos de volume de contratação de energia que derivam 

das variações de consumo e acabam por transformar-se em riscos quando as 

empresas têm que adquirir montantes adicionais de energia no mercado de curto 

prazo. A estratégia consiste em estruturar uma carteira de instrumentos financeiros de 

energia e otimizá-la em função dos prazos e tipos de contratos da carteira. 
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3. O MERCADO BRASILEIRO DE ELETRICIDADE E A GESTÃO 
DE RISCOS 

 
O início da reforma do setor elétrico brasileiro teve como principal preocupação 

estabelecer garantias para que o fluxo de investimentos no setor fosse retomado. 

As regras de mercado foram desenvolvidas de forma que os preços refletissem 

os custos reais do sistema, que os riscos controláveis estivessem sob a gestão dos 

Agentes e que os riscos não gerenciáveis fossem compartilhados. 

Devido à predominância hidráulica do parque gerador, foi adotado o modelo de 

despacho centralizado (“tight pool”), em que o Operador Nacional do Sistema (ONS) - 

com base em uma cadeia de modelos de otimização do uso da água estocada nos 

reservatórios - define o montante a ser despachado por cada usina integrante do 

sistema interligado. 

Como a otimização do despacho independe das ações dos agentes, a gestão 

destes riscos poderia ser administrada pelos agentes e deveriam ser compartilhados. 

Os riscos hidrológicos que surgiriam em função do despacho centralizado passaram a 

ser gerenciados através dos mecanismos de realocação de energia. Já a contratação 

prudente para garantir o retorno dos investimentos em geração ou para evitar 

exposições aos preços estava no âmbito do controle dos agentes. 

A integração eletroenergética permite o aproveitamento ótimo da água, 

gerando energia ou armazenando água nos reservatórios do Sistema Interligado 

Nacional (SIN). A malha de transmissão existente transfere energia entre as regiões 

geo-elétricas do país aproveitando-se da diversidade hidrológica entre as mesmas e 

reduzindo os custos operativos do sistema. Porém, devido às restrições de 

transmissão entre as regiões geo-elétricas, o mercado de eletricidade brasileiro foi 

dividido em 4 (quatro) submercados (figura 1). O balanço entre o suprimento e a 

demanda em cada submercado determina os preços de curto prazo, e as diferenças 

de preços entre submercado espelham as restrições de transmissão. 
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Fig. 1 – Diagrama esquemático da delimitação dos quatro submercados brasileiros, das suas 

capacidades de armazenamento e representação das interligações entre submercados. 

 

De modo a reduzir a exposição dos agentes em contratos estabelecidos antes 

da formação dos submercados e de contratos compulsórios (energia de ITAIPU) foi 

implantado o mecanismo para alocação do Excedente Financeiro. 

Uma vez que o despacho real do sistema elétrico pode, por razões de 

restrições elétricas ou por motivos de garantia de segurança do sistema, ser diferente 

daquele programado a priori e vir a afetar a remuneração dos agentes, estes custos 

são reembolsados através dos Encargos de Serviços do Sistema. 

Ainda que as ferramentas de gestão de risco mencionadas tenham sido 

aplicadas regularmente, elas não foram suficientes para atrair os investimentos 

necessários à expansão do sistema e este desequilíbrio culminou no racionamento de 

energia elétrica nos anos de 2001 e 2002. O racionamento evidenciou a necessidade 

de mudanças e uma nova estrutura de comercialização de energia foi formulada e 

novos instrumentos de gestão foram desenhados (Araújo 2001)(Souza e Legey 2008). 
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O novo modelo manteve os instrumentos existentes e ampliou o enfoque de 

gestão dos riscos. Visando garantir a expansão da oferta, os novos empreendimentos 

de geração passaram a ter prazos de contratação de energia compatíveis com a 

recuperação do investimento realizado (15 a 30 anos), diminuindo os riscos de 

mercado e melhorando a atratividade do investimento. 

Os riscos de mercado dos geradores foram reduzidos pela obrigatoriedade por 

parte das empresas de distribuição e os consumidores livres em comprovarem a 

contratação de energia para provimento de 100% de seu mercado (sob pena de 

aplicação de penalidades), lastreada por contratos não inferiores a cinco anos. 

Para alcançar a modicidade tarifária, as contratações de energia realizadas 

pelas distribuidoras são obrigatoriamente realizadas através de leilões. Para efeito de 

planejamento as distribuidoras e consumidores livres devem declarar suas demandas 

estimadas com antecedência de cinco anos. Aos geradores térmicos passou-se a 

exigir a garantia de suprimento de combustíveis para que sejam autorizados a 

participar dos leilões. 

No entanto, as novas regras de comercialização expuseram os geradores de 

energia existente ao risco de terem suas energias descontratadas por saída de 

consumidores livres ou desvios de mercado, ou mesmo não lograrem em disponibilizar 

toda a sua energia através de contratos de longo prazo devido à competição nos 

leilões.  

E devido às penalidades decorrentes da não comprovação de contratação de 

energia para atendimento do seu mercado e da limitação de repasse dos custos de 

aquisição de energia, as distribuidoras passaram a ter uma maior exposição aos riscos 

de volume. 

Finalmente, as modificações introduzidas pelo novo modelo induziram 

alterações na dinâmica do mercado de eletricidade que estimulam estudos, como este 
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que está sendo apresentado, com o propósito de verificar se as mudanças 

implantadas cumpriram ou não o seu papel. 

3.1. O Mercado Brasileiro de Eletricidade 

 
O Mercado Brasileiro de Eletricidade é regulamentado pelos seguintes 

instrumentos legais: a Lei Federal no 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe 

sobre a comercialização de energia elétrica; o Decreto no 5.163, que regulamenta a 

comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões de 

autorizações de geração de energia elétrica; e a Resolução Normativa no 109, de 26 

de outubro de 2004, que institui a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. 

A Convenção de Comercialização de Energia Elétrica estabelece as condições 

de comercialização de energia elétrica, bem como as bases de organização, 

funcionamento e atribuições da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE). 

As operações realizadas no Mercado de Curto Prazo são contabilizadas pela 

CCEE de acordo com as Regras e Procedimentos de Comercialização, inclusive as 

relativas ao intercâmbio internacional de energia elétrica, definidas por 

regulamentação específica, devendo as exposições dos Agentes da CCEE ser 

valoradas ao PLD5. 

As regras e procedimentos de comercialização estabelecem as bases 

necessárias para a operação comercial da CCEE e os processos de contabilização e 

de liquidação financeira efetuadas. Os dois conjuntos são sujeitos à aprovação pela 

ANEEL. As regras de comercialização são um conjunto de equações matemáticas e 

fundamentos conceituais que complementam a convenção de comercialização; os 

procedimentos de comercialização são um conjunto de normas que definem 

                                                 
5 §4 do Art.4o da Resolução 109. 
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condições, requisitos, eventos e termos relacionados à comercialização de energia 

elétrica. 

O novo modelo do setor elétrico brasileiro redesenhou o mercado de 

eletricidade e implantou a coexistência de dois ambientes de contratação para a 

compra e venda de eletricidade: o Ambiente de Contratação Regulada e o Ambiente 

de Contratação Livre. 

3.1.1. A Comercialização de Energia Elétrica 
 

As relações comerciais entre os Agentes participantes da CCEE são regidas 

por contratos de compra e venda de energia, e todos os contratos celebrados entre os 

Agentes no âmbito do Sistema Interligado Nacional devem ser registrados na CCEE. 

Esse registro inclui apenas as partes envolvidas, os montantes de energia e o período 

de vigência; os preços de energia dos contratos não são registrados na CCEE, sendo 

utilizados especificamente pelas partes envolvidas em suas liquidações bilaterais.  

A CCEE contabiliza as diferenças entre o que foi produzido ou consumido e o 

que foi contratado. As diferenças positivas ou negativas são liquidadas no Mercado de 

Curto Prazo e valoradas ao PLD (Preço de Liquidação das Diferenças), determinado 

semanalmente para cada patamar de carga e para cada submercado, tendo como 

base o custo marginal de operação do sistema. 

3.1.2. PLD (Preço de Liquidação de Diferenças) - Pr eço SPOT 

 
O PLD (Preço de Liquidação de Diferenças) é o preço “spot” utilizado para 

valorar as compras e vendas no mercado de eletricidade de curto prazo. O preço da 

energia comercializada no curto prazo é estabelecido utilizando-se os mesmos dados 

empregados pelo ONS para a otimização da operação do Sistema Interligado 

Nacional. 

Os modelos matemáticos usados buscam encontrar a solução ótima de 

equilíbrio entre o benefício atual do uso da água e o benefício futuro do resultado de 



45 

seu armazenamento, medido em termos da economia do uso evitado de combustível 

em plantas térmicas - para maiores detalhes consultar (Silva, 2001). Baseando-se nas 

previsões hidrológicas, na demanda futura, nos preços dos combustíveis, no custo do 

déficit, na entrada em operação de novas plantas e na disponibilidade dos sistemas de 

geração e transmissão, o modelo encontra o resultado ótimo para horizonte estudado, 

definindo o despacho para ambos os tipos de geração, hidráulica e térmica, e para 

cada submercado. Como resultados são obtidos os Custos Marginais de Operação 

(CMO) para o período sob análise, para cada patamar de carga e para cada 

submercado. O valor do PLD é originado do custo marginal de operação e atribuído 

em bases semanais, porém limitado por um valor mínimo e máximo. 

O mesmo processamento realizado pelo ONS é utilizado pela CCEE, porém 

com as restrições internas aos submercados suprimidas, de modo que a energia 

comercializada seja considerada igualmente disponível em todos os pontos, e 

consequentemente seu preço uniforme em cada submercado (as restrições entre 

submercados são mantidas). O despacho econômico tem propósito distinto do 

despacho elétrico, mas ambos são gerados pelo ONS e fornecem os montantes que 

cada usina deveria gerar (com e sem restrições) sendo possível então que o despacho 

real seja diferente daquele previsto. Essas diferenças, por não estarem contempladas 

no cálculo do PLD pela CCEE, são pagas às usinas através dos Encargos de Serviços 

do Sistema. 

O cálculo do PLD é desenvolvido baseado em um despacho “ex-ante” tratando 

dados que foram disponibilizadas antes da real operação do sistema, levando em 

consideração as informações de disponibilidade de geração e o consumo previsto para 

o período. O processo de cálculo do PLD é realizado através dos modelos 

computacionais NEWAVE e DECOMP desenvolvidos pelo CEPEL (Silva 2001)6. 

                                                 
6 Consultar também o sítio da CCEE – http://www.ccee.org.br.  
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3.1.3. Os dois ambientes de contratação 
 

O novo modelo do setor elétrico define que a comercialização de energia 

elétrica é realizada em dois ambientes de mercado, o Ambiente de Contratação 

Regulada - ACR e o Ambiente de Contratação Livre - ACL. 

A contratação no ACR é formalizada através de contratos bilaterais regulados, 

denominados Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente 

Regulado (CCEAR), celebrados entre Agentes Vendedores (comercializadores, 

geradores, produtores independentes ou autoprodutores) e Compradores 

(distribuidores) que participam dos leilões de compra e venda de energia elétrica. 

Já no ACL há a livre negociação entre os Agentes Geradores, 

Comercializadores, Consumidores Livres, Importadores e Exportadores de energia, 

sendo que os acordos de compra e venda de energia são pactuados por meio de 

contratos bilaterais. 

Os Agentes de Geração (Geração, Produtores Independentes de energia ou 

Autoprodutores) bem como os Comercializadores podem vender energia elétrica nos 

dois ambientes, mantendo o caráter competitivo da geração, e todos os contratos, 

sejam do ACR ou do ACL, são registrados na CCEE e servem de base para a 

contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo. Uma visão 

geral da comercialização de energia elétrica envolvendo os dois ambientes de 

contratação pode ser observada na figura 2. 
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Fig. 2. Diagrama esquemático dos dois ambientes de contratação7. 

 

3.2. Instrumentos de Gestão de Riscos do Setor Elét rico Brasileiro 

3.2.1. Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) 

 
O Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) é um mecanismo financeiro 

aplicado com o objetivo de mitigar os riscos hidrológicos que afetam os geradores, 

uma vez que as usinas não são responsáveis pelo despacho de sua geração. O MRE 

tem a finalidade de operacionalizar o compartilhamento dos riscos hidrológicos 

associados ao despacho centralizado e à otimização do Sistema Hidrotérmico operado 

pelo ONS (CCEE, 2008a). 

Seu objetivo é assegurar que todas as usinas participantes do MRE 

comercializem a energia assegurada que lhes foi atribuída, independentemente de 

seus níveis reais de produção de energia, desde que a geração total do MRE não 

esteja abaixo do total da Energia Assegurada do Sistema. 

O MRE redistribui virtualmente os montantes de energia gerada, transferindo o 

excedente daquelas usinas que geraram além de suas Energias Asseguradas para as 

usinas que geraram abaixo, por imposição do despacho centralizado do sistema. Por 

                                                 
7 Ilustração retirada do sítio da CCEE – http://www.ccee.org.br.  
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meio do MRE a energia produzida é contabilmente distribuída. O MRE aloca um 

crédito de energia que é uma fração da energia assegurada do sistema e é 

proporcional à energia assegurada da usina. . 

Desta forma a receita de um agente não depende da geração, o MRE reduz a 

volatilidade da receita dos agentes de geração hidroelétrica e facilita a recuperação 

dos custos de geração. 

A energia gerada pelo MRE pode ser maior, menor ou igual ao total de energia 

assegurada das usinas participantes desse mecanismo, conforme descrito a seguir: 

• se a soma da energia gerada pelas usinas for maior ou igual à soma das 

suas energias asseguradas haverá um excedente de energia, denominado 

Energia Secundária, que será também realocado entre os geradores; 

• se a soma da energia gerada pelas usinas for menor que a soma das suas 

energias asseguradas não haverá energia suficiente para que todos os 

geradores recebam a totalidade de sua energia assegurada. Será então 

calculado para cada gerador, na proporção de sua energia assegurada, um 

novo valor de energia disponível, apenas para efeito do MRE. 

3.2.2. Excedentes Financeiros (EF) - Exposições ent re submercados 

 
Este procedimento foi adotado visando mitigar os riscos de exposição de 

contratos de Energias Asseguradas que ocorrem quando um Agente assume posições 

de venda em Submercados diferentes de onde se localiza o lastro físico dos contratos 

(CCEE, 2008b).  

O Excedente Financeiro (EF) da comercialização de energia entre 

submercados é a diferença positiva entre o total de pagamentos e o total de 

recebimentos na CCEE, que surge como conseqüência da diferença de preços entre 

Submercados e das relações contratuais mantidas entre agentes de mercados 

diferentes. 
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A diferença de preços surge quando existe uma limitação de transmissão de 

energia entre os submercados não permitindo que uma geração mais barata possa 

atender ao consumo do outro submercado. Neste caso, o submercado consumidor 

precisa de uma geração mais cara no próprio submercado para atender seu consumo, 

causando então, a diferença de preços entre estes submercados. 

O excedente financeiro ocorre devido ao fluxo de energia entre submercados e 

porque a energia gerada é valorada ao preço do Submercado onde ela foi gerada, e é 

paga ao preço do Submercado onde a energia foi consumida. Assim, quando existe 

diferença de preços entre os submercados, o consumo pagará à CCEE um valor maior 

do que a geração receberá da CCEE, pois o fluxo de energia ocorre do submercado 

mais barato para o mais caro. Como o contrato fica registrado no Submercado do 

comprador, o risco está associado à parte vendedora. 

Na figura 3 tem-se um exemplo em que o Submercado A exporta para o 

Submercado B. Como qualquer Submercado exportador, a geração em A é maior que 

seu consumo, com a diferença exportada para B, que tem consumo maior que 

geração e que, portanto, deve importar energia de A para atender toda a sua carga. 

 

Figura 3 – Ilustração de fluxo de energia e preços em diferentes submercados8. 

 

Se o intercâmbio atinge o limite, significa que a importação não foi suficiente 

para atender toda a carga em B, sendo necessário despachar fontes locais de geração 

mais caras do que o intercâmbio. Assim, o preço em B será maior do que o preço de 

A. Em qualquer dos casos, a energia exportada é vendida em A ao valor PA, e 

                                                 
8 Ilustração retirada de (CCEE, 2008b). 
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comprada em B ao valor PB. Se os preços são iguais, a sobra é zero. Se PB > PA 

sobrará uma quantia equivalente ao intercâmbio, multiplicada pela diferença entre PB 

e PA. Esta quantia é o Excedente Financeiro, que não pertence a nenhum Agente 

porque todos pagaram e receberam ao preço de seus mercados. 

Como exemplos conhecidos, tipicamente as exposições de importação nessa 

situação são negativas, pois envolvem intercâmbio para o Sudeste, enquanto que as 

exposições dos contratos de Itaipu nessa situação são positivas, pois a energia de 

Itaipu é considerada entregue no Sudeste, mas é vendida às distribuidoras do Sul. 

Na CCEE o Excedente Financeiro é utilizado para aliviar as exposições dos 

geradores no MRE referente às alocações de Energia Assegurada em Submercados 

com preços diferentes dos Submercados onde estão localizadas as usinas e as 

exposições de Contratos Iniciais, de Itaipu, Autoprodução e de Importação são 

contratos assinados antes da criação da CCEE e alguns contratos com direitos 

especiais9. 

Ao se estipular quais contratos possuem o direito à alocação do Excedente 

Financeiro procurou-se mitigar os riscos não controláveis dos Agentes afetados pela 

diferença de preços, ou seja, minimizar riscos adicionais aos Agentes com contratos 

pré-existentes devido à criação de Submercados com o advento da CCEE. 

Destes Agentes, aqueles que se beneficiarem com as restrições de 

transmissão, ou seja, que tiverem uma exposição positiva relativa ao preço, deverão 

abrir mão desses benefícios, que serão somados ao Excedente Financeiro normal. 

Disso resulta um Excedente Financeiro total que será utilizado para alívio das 

exposições negativas das transações acima citadas. 

Não existem garantias que os casos mencionados acima receberão os alívios a 

que têm direito. Quando não há saldo suficiente para alívio de todas as exposições 

                                                 
9 Os Direitos Especiais são concedidos às usinas que tiveram concessão outorgada ou prorrogada 
também antes da CCEE. 
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negativas, existe um compartilhamento entre todos os Agentes Geradores do saldo 

negativo que necessita de alívio. 

Quando há sobra neste fundo virtual para alívio de exposições, 

automaticamente o valor é repassado para compensar, caso tenham ocorrido 

exposições no mês imediatamente anterior ao contabilizado. Na falta destas 

exposições no mês anterior ou no caso de ainda restar algum fundo, esses valores 

serão utilizados para pagamento de Encargos de Serviços do Sistema conforme o 

capítulo 6 das regras de comercialização. 

3.2.3. Encargos de Serviços do Sistema (ESS) 

 
Os Encargos de Serviços do Sistema (ESS) consistem basicamente num valor 

em R$/MWh correspondente à média dos custos incorridos para manutenção da 

confiabilidade e da estabilidade do sistema elétrico no atendimento do consumo em 

cada Submercado (CCEE, 2008c). Os ESS não estão incluídos no PLD e são pagos 

por todos os Agentes com medição de consumo registrada na CCEE, na proporção do 

consumo sujeito ao pagamento desse encargo, contratado ou não. Esse valor é 

repassado aos consumidores como parte integrante dos custos dos serviços de 

energia. 

O despacho econômico requerido pela CCEE tem foco distinto do despacho 

elétrico do ONS. Como ambos os despachos são disponibilizados pelo ONS e 

fornecem os montantes que cada usina deveria gerar em cada situação (com e sem 

restrições), é possível então que o despacho real das usinas seja diferente daquele 

previsto. Essas diferenças, por não estarem contempladas no CMO calculado pela 

CCEE, são pagas a estas usinas através dos Encargos de Serviços do Sistema. 

Os ESS contemplam o ressarcimento aos Agentes de geração pelos custos 

incorridos pelas restrições de operação e pela prestação de Serviços Ancilares. Os 

recursos oriundos da Aplicação de Penalidades por Insuficiência de Lastro de Venda e 



52 

por Insuficiência de Cobertura do Consumo são utilizados para o abatimento das 

despesas com os ESS. 

Restrições de operação 

Estes custos correspondem ao ressarcimento para as unidades geradoras cuja 

produção tenha sido afetada por restrições de operação dentro de um Submercado. A 

diferença de custos entre a geração realizada/instruída pelo ONS e a geração prevista 

na programação sem restrições da CCEE resulta em pagamento dos ESS aos 

geradores. 

Serviços Ancilares 

Os Serviços Ancilares são destinados a garantir a qualidade e segurança da 

energia gerada, contribuindo para a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional. Os 

Serviços Ancilares definidos pela ANEEL e remunerados através dos ESS são reserva 

de prontidão (custo de combustível), compensação síncrona (energia reativa gerada 

ou consumida) e remuneração de novos investimentos para atender especificamente 

os serviços ancilares. 

Despacho fora da ordem de mérito 

Com vistas à garantia do suprimento energético, o ONS, em caráter 

extraordinário, poderá despachar recursos energéticos fora da ordem do mérito 

econômico ou mudar o sentido do intercâmbio entre submercado, por decisão do 

CMSE. O custo adicional do despacho de usina acionada por decisão do CMSE será 

cobrado mediante ESS por razão de segurança energética10. 

 

 

                                                 
10 Estabelecido pela Resolução No 8, de 20 de dezembro de 2007 do Conselho Nacional de Política 
Energética. 
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3.3. Gestão de Riscos – Instrumentos do Novo Modelo  

3.3.1. Contratação de Energia 

 
A contratação de energia elétrica voltada para atendimento ao mercado cativo 

no âmbito do Sistema Interligado Nacional deve sempre ser realizada através de 

leilões baseados no critério de menor tarifa. Nestes leilões participam as empresas 

distribuidoras, que declaram previamente os montantes que necessitam, e os agentes 

de comercialização e de geração que possuam montantes de energia a ofertar. Antes 

dos leilões, todos os agentes participantes passam por um processo de pré-

qualificação. 

Considerando o ano A como o ano em que a energia é entregue, as 

distribuidoras têm a oportunidade de adquirir energia em quatro momentos distintos 

através de diferentes tipos de leilões: 

• No ano A-5 (antecedência de 5 anos) para atendimento da expansão da 

demanda são promovidos leilões para a contratação de energia elétrica 

proveniente de novos empreendimentos de geração, esta é a antecipação 

típica para construção de empreendimentos hidroelétricos. Estes contratos são 

estabelecidos com prazo de duração de 30 anos. 

• No ano A-3 (antecedência de 3 anos) para atendimento da expansão da 

demanda são promovidos leilões para a contratação de energia elétrica 

proveniente de novos empreendimentos de geração, tipicamente para plantas 

termoelétricas que necessitam um menor prazo de construção. São contratos 

estabelecidos com prazo de duração de 15 anos. Nestes leilões as 

distribuidoras têm uma oportunidade de rever as projeções de demanda e 

corrigir as necessidades futuras de energia. 

• No ano A-1 são promovidos leilões de energia para a reposição de 

contratos cuja validade esteja por expirar. São contratos cuja energia tem 



54 

origem em empreendimentos já em operação. O prazo de contratação varia de 

5 a 8 anos  

• Periodicamente são promovidos leilões de ajuste em que são negociados 

contratos de curta duração (3 meses a 2 anos) com início de entrega no 

máximo em 4 meses. Estes leilões têm como objetivo possibilitar às 

distribuidoras realizar ajustes no montante de energia contratada. O montante 

de contratação é limitado a 1% da energia verificada no ano anterior à 

ocorrência do leilão. 

De modo a atender seus mercados as concessionárias podem estabelecer 

contratos com os seguintes agentes: geradores e/ou comercializadores participantes 

dos leilões de energia mencionados, de empreendimentos geração distribuída 

(limitado a 10% do mercado e cuja contratação deve ter sido realizada por licitação 

pública), usinas de geração do PROINFA e da energia proveniente de ITAIPU 

(compulsório). 

3.3.2. Obrigações dos Agentes de Distribuição, Repa sse de Tarifas e Riscos 

 
O novo modelo alterou a metodologia de apuração dos limites de contratação, 

determinando que, a partir de janeiro de 2005, 100% do consumo dos Agentes de 

Distribuição e dos Consumidores Livres esteja coberto em termos de energia e 

potência11 por intermédio de geração própria e contratos de compra de energia. O não 

atendimento à totalidade de seu mercado ou o excesso de contratação implica 

penalidades ou custos adicionais que expõem a concessionária ao risco de ter sua 

                                                 
11 A cobertura dos limites de contratação de potência será realizada a partir de 2009. O modelo 
estabelece também que os Agentes vendedores devem garantir lastro para a venda de energia e potência 
de 100% de seus contratos, sendo tal lastro constituído por garantias físicas proporcionada por 
empreendimento de geração próprio ou de terceiros, nesse caso mediante de contratos de energia ou 
potência. 
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receita permitida reduzida, uma vez que não é permitido o repasse destes custos aos 

consumidores12.  

A verificação da cobertura contratual é realizada na contabilização do mês de 

janeiro de cada ano, com base nos dados de consumo e contratos de compra do ano 

anterior. A não comprovação de cobertura do consumo sujeita o agente ao pagamento 

de penalidades. A apuração das penalidades é realizada com base em um horizonte 

de 12 meses e as receitas resultantes da aplicação das penalidades são revertidas à 

modicidade tarifária no Ambiente de Contratação Regulada (ACR). 

O segmento de distribuição de energia elétrica opera como elemento de 

ligação entre a produção e o consumo de energia. Essa condição o expõe às 

incertezas oriundas do mercado a ser suprido e às incertezas provenientes do repasse 

dos custos de aquisição da energia contratada. 

Repasse dos custos de aquisição de energia 

Os custos incorridos na aquisição de energia não podem ser repassados 

livremente aos consumidores cativos pelas distribuidoras. O repasse deve respeitar 

um conjunto de regras baseado em um valor de referência (VR). 

VR  é um valor fixado anualmente, e é a média ponderada pela quantidade dos 

preços de aquisição de  energia elétrica resultante dos leilões realizados em “A-5” e 

“A-3”. 

Assim VR  é contabilizado por: 

 . 
Q3Q5

Q3*VL3Q5*VL5
 

+
+=VR . 

 

                                                 
12 A composição de custos das empresas de distribuição de energia elétrica encontra-se distribuída em 
duas parcelas: uma parcela A, onde se encontram os custos classificados como não gerenciáveis, do qual 
fazem parte os custos com aquisição de energia elétrica; e uma parcela B, onde se encontram os custos 
administráveis, de responsabilidade exclusiva do agente de distribuição e que é a sua base de 
remuneração pelo serviço prestado. 
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Onde: 

VL5 = é o preço resultante do leilão em “A - 5”, 

VL3 = é o preço resultante do leilão em “A - 3”, 

Q5 = volume de energia negociado em “A - 5”, 

Q3 = volume de energia negociado em “A - 3”. 

Considerando VR , as regras para repasse dos custos de aquisição de energia 

são as seguintes: 

• Custos derivados dos leilões em “A-5” - VR  nos três primeiros anos e os 

custos de aquisição nos anos subseqüentes; 

• Custos derivados dos leilões de “A-3” se o montante contratado for igual ou 

inferior que 2% do montante contratado em “A-5” - VR  nos três primeiros anos 

e os custos de aquisição nos anos subseqüentes; 

• Custos derivados dos leilões de “A-3” se o montante contratado for superior 

que 2% do montante contratado em “A-5” – o menor valor entre VL5 e VL3; 

• Custos derivados dos leilões de ajuste – repasse integral limitado a VR ; 

• Custos derivados de geração distribuída – o repasse é limitado ao valor de 

VR ; 

• Custos derivados de leilões de fontes alternativas – repasse integral; 

• Custos derivados de energia existente – são integralmente repassados; 

• É admitido um excedente de contratação, com direito a repasse, de até 3% 

da carga verificada no ano; 

• Caso a contratação resultante de leilões de compra de energia proveniente 

de empreendimentos existentes seja menor que o limite inferior de 
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recontratação (diferença de 4%), o repasse será limitado ao valor de referência 

da energia existente. 

A figura 4 apresenta um diagrama para visualização das regras gerais de 

repasse13. 

 

Figura 4 – Diagrama de representação das regras de repasse dos custos de aquisição 

de energia elétrica por parte das distribuidoras14. 

                                                 
13 O conteúdo das regras que trata do repasse dos custos de aquisição é mais extenso, o que foi 
esquematizado representa um resumo das regras mais importantes, foram omitidos os diversos casos de 
exceção. 
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Os custos incorridos com a aquisição de energia junto aos agentes de geração 

são repassados aos consumidores, desde que a contratação da energia tenha sido 

realizada dentro das margens e condições estabelecidas pela legislação. Em 

contrapartida, os custos incorridos na aquisição de montantes de energia fora das 

margens e condições estabelecidas pela legislação não podem ser repassados 

integralmente aos consumidores e são assumidos pela concessionária, afetando a 

receita permitida da empresa e conseqüentemente a sua rentabilidade. 

Em função das regras estabelecidas para o repasse dos custos de aquisição 

de energia, o gerenciamento inadequado dos montantes contratos pode provocar uma 

redução na receita para a distribuidora nas condições exemplificadas abaixo: 

i. Caso o mercado realizado esteja acima do contratado:  

• A diferença é comprada pela distribuidora no Mercado de Curto Prazo 

ao preço de liquidação de diferenças (PLD), sofrendo exposição ao 

preço “spot”; 

• É permitido repasse à tarifa do custo da aquisição somente no ano 

seguinte e ao valor mínimo entre o PLD e VR, se PLD > VR a 

concessionária absorve a diferença; 

• Distribuidora paga penalidade igual ao máximo entre PLD e o VR 

multiplicado pela diferença não contratada; 

ii. Se mercado realizado está abaixo do contratado: 

• Diferença é vendida pela distribuidora no Mercado de Curto Prazo (ao 

PLD); 

• Existindo ganhos dentro da margem de 3% estes serão repassados ao 

consumidor no ano seguinte (PLD > preço médio de compra do 

distribuidor); 

                                                                                                                                               
14 Elaboração própria. 
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• Montantes acima da margem de 3% são vendidos no Mercado de Curto 

Prazo, se o PLD < “o custo de aquisição da energia”, a distribuidora 

assume o ônus. 

iii. Nos leilões realizados em A-3 o repasse integral é limitado ao montante 

correspondente a 2% da carga verificada em A-5; para a parcela adquirida 

que exceder ao montante referido, o repasse permitido é o menor valor 

entre VL5 e VL3, se VL5 < VL3 a diferença é assumida pela distribuidora. 

 

Como conseqüência da preocupação por parte dos agentes de distribuição em 

realizar a contratação de energia de forma prudente surgiram alguns trabalhos 

propondo diferentes abordagens com este propósito. Dias (2007) aplicou a teoria de 

algoritmos genéticos para realizar a gestão inteligente de compra de energia elétrica. 

Susterás (2006), por outro lado, utilizou a teoria de algoritmos genéticos para estudar 

o comportamento das distribuidoras como ferramenta de apoio à estratégia de 

comercialização de energia de agentes geradores. Guimarães (2006) considera o 

ambiente de incerteza da demanda para determinar, utilizando a metodologia de 

otimização estocástica multi-estágios e levando em consideração os diversos 

horizontes de contratação e preços da energia, a estratégia de contratação das 

distribuidoras. Maia et al. (2004) utilizam o VaR como indicador de risco para otimizar 

a compra de energia nos leilões. Castro (2004) desenvolve em seu trabalho a análise 

dos riscos de uma distribuidora associados à compra de energia no novo modelo, 

como exemplo, aplicação a análise para uma distribuidora do submercado centro-

oeste. Rodrigues (2006) propõe considerar a geração distribuída como alternativa na 

programação de contratação de energia para ajuste na previsão de carga. 

3.3.3. Setor de distribuição – mitigação dos riscos  de contratação de energia 
 

Da mesma forma que no processo de reforma foram criados instrumentos de 

mitigação de riscos voltados para os agentes de geração, no novo modelo foram 
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criados instrumentos voltados para gestão do risco de volume (contratação de energia) 

para os agentes de distribuição. Os mecanismos implementados consistem: 

• na descontratação anual de até 4% do montante de energia verificada (a 

descontratação á aplicada aos contratos de energia existente); 

• promoção de leilões de ajuste voltados para contratação de energia de 

curto prazo (com contratos de duração de 3 meses até 2 anos, com entrega em 

no máximo 4 meses); 

• na aplicação de uma operação denominada de mecanismos de 

compensação de sobras e déficits (MCSD), que tem a finalidade de promover a 

troca física de contratos e no caso do MCSD ex-post a troca financeira entre as 

distribuidoras; 

• no repasse aos consumidores dos custos de aquisição de energia de um 

excedente de até 3% da energia verificada. 

3.3.4. Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficit s (MCSD) 

 
O MCSD é um instrumento de mitigação de riscos que visa ajustar o volume de 

contratação de energia das concessionárias de distribuição de modo que elas evitem 

ou reduzam sua exposição a uma condição de subcontratação, que implicaria 

penalidades, ou a uma condição de sobrecontratação acima de 103% do seu 

mercado, excedendo o limite de repasse permitido pela legislação. 

O mecanismo opera através de reduções e/ou trocas de contratos de energia 

relativos a empreendimentos existentes. As declarações de sobras e déficits são 

voluntárias e participam do MCSD apenas as distribuidoras que apresentarem 

declarações.  

O mecanismo pode ser acionado pela distribuidora nos seguintes casos: (i) 

exercício, pelos consumidores potencialmente livres, da opção de migração para o 
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Ambiente de Contratação Livre; (ii) quando ocorrem sobras devido a acréscimos na 

aquisição de energia em contratos firmados anteriormente a 16 de março de 2004; (iii) 

em função de outros desvios em relação ao mercado previsto (para cima ou para 

baixo). 

O MCSD é operacionalizado quando existirem declarações de sobras ou 

déficits por parte das distribuidoras. As sobras declaradas pelas distribuidoras, 

relativas à saída de consumidores potencialmente livres e por acréscimos de contratos 

de aquisição de energia, têm que ser fundamentadas através de declarações contendo 

as informações dos mesmos (consumidores e contratos). As declarações de déficits 

estão sujeitas a verificação da coerência dos montantes pela CCEE. As declarações 

de sobras ou déficits devem indicar o mês de início da disponibilidade ou necessidade. 

A aplicação do MCSD é realizada em bases mensais e anuais.  

Em bases mensais são apuradas as declarações de sobras ocorridas nos 

casos mencionados nos itens (i) e (ii). Havendo declarações de déficits, estes são 

compensados pelas sobras. Não havendo déficits, ou o montante declarado não 

absorver todas as sobras, é realizada a devolução do restante de energia aos 

geradores. Não há processamento de devoluções por declarações de sobras 

derivadas de desvios de mercado (item (iii)), estas só podem ser compensadas por 

déficits e são denominadas trocas livres. 

As sobras declaradas por desvios de mercado, não alocadas para 

distribuidores deficitários, permanecem com a compradora original do contrato até que 

as devoluções sejam processadas em bases anuais. É permitido às distribuidoras 

pleitear devoluções de montantes até 4% da energia contratada. 

Em linhas gerais o MCSD busca utilizar mensalmente as sobras informadas 

pelas distribuidoras para cobrir os déficits de empresas que estejam correndo o risco 

de sofrer penalidades por não terem cem por cento do mercado coberto por contratos. 
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MCSD ex-post 

Além do MCSD gerado em decorrência das razões citadas acima, existe a 

figura do MCSD ex-post, aplicado no mês de fevereiro do ano seguinte, com o objetivo 

de aliviar as penalidades daquelas concessionárias que ficaram abaixo da contratação 

de cem por cento de seu mercado no ano anterior. 

O MCSD ex-post tem caráter facultativo, podendo ser utilizado por 

distribuidoras que apresentaram déficit ou sobras, de forma que as sobras, verificadas 

ao longo dos 12 meses do ano civil anterior, sejam repassadas às concessionárias 

com déficits. Assim, as distribuidoras deficitárias poderão ter suas penalidades 

reduzidas à medida que seu déficit é minimizado, podendo ser até mesmo eliminado. 

O mecanismo não se configura em transferência de contratos, porque não 

existem termos de cessão relacionados, tampouco os montantes transacionados 

surtem efeito no ano seguinte, nem motivam a recontabilização dos meses passados. 

Em termos práticos, o MCSD ex-post é uma regra de comercialização que minimiza a 

penalidade dos agentes participantes, otimizando a alocação das sobras de energia 

velha. 

3.3.5. O alívio das Exposições Financeiras aplicado  aos CCEARs. 
 

O alívio das exposições financeiras no novo modelo foi estendido para mitigar 

os riscos de exposição dos contratos regulados, que passaram a ocorrer em função 

das posições de compra de energia em Submercados diferentes de onde está 

localizado o Lastro Físico dos Contratos. Como o contrato regulado está registrado 

somente no Submercado que o vendedor estiver, o contrato causará ao comprador 

exposições ao PLD dos dois Submercados envolvidos. O problema da exposição de 

contratos regulados não envolve a parte vendedora; o risco está associado à parte 

compradora. 
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No caso dos contratos de energia no CCEAR, as exposições negativas são 

aliviadas por exposições positivas e por recursos resultantes da aplicação das 

Penalidades estabelecidas no Artigo 2° do Decreto n ° 5.163. 

3.4. Gestão de riscos – o modelo inicial versus o n ovo modelo. 

 
Na implantação da reforma, o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) experimentou 

então um processo de transformação de uma estrutura centralizada para uma 

estrutura em que as funções passaram a estar distribuídas por diferentes entidades. 

Foi dada uma especial atenção às entidades de mercado, de operação e de 

regulação, porém o planejamento não foi contemplado com a mesma ênfase. 

A falta de planejamento e uma economia ainda não estabilizada podem 

explicar parcialmente a defasagem entre o nível de investimentos esperados e o que 

efetivamente ocorreu. Por outro lado, os montantes e periodicidade dos contratos de 

energia livremente negociados (riscos de preço), num setor sem experiência neste 

sentido geraram incertezas que retraíram os investimentos em novos 

empreendimentos de geração. 

O segmento cativo da distribuição de energia elétrica, depois dos primeiros 

anos de adaptação, permaneceu estável, e os maiores desafios consistiam em 

atender os requisitos de manutenção do suprimento e qualidade da energia entregue 

aos consumidores (riscos operacionais), e o combate à inadimplência (riscos de 

crédito) e irregularidades, mas sem grandes dificuldades nas relações contratuais com 

os demais agentes. 

A desverticalização dos segmentos, compulsória para as empresas antes 

verticalizadas, trouxe como aspecto positivo a definição dos limites de atuação e da 

particularização dos custos de cada serviço, impedindo que ineficiências ou 

remunerações inadequadas de um segmento fossem transferidas ou absorvidas por 
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outro segmento, além de permitir uma melhor fiscalização por parte do agente 

regulador. 

A obrigatoriedade de se estipular contratos de prestação de serviços e 

contratos de compra e venda de energia entre os agentes – que inexistiam antes do 

processo de reforma (riscos legais) - atribuiu responsabilidades e obrigações a todos 

os agentes. 

As especificidades do sistema elétrico nacional conduziram à elaboração de 

mecanismos de mercado complexos. Apesar da complexidade, as estruturas do 

mercado atacadista de energia e de comercialização concebidas foram bem sucedidas 

e mantêm o mesmo formato desde o início de seu funcionamento. A adimplência da 

contabilização do mercado atacadista até outubro de 2007 foi maior do que 99% 

(CCEE, 2008d). 

A revisão da reforma (novo modelo) se iniciou num contexto favorável com 

relação às causas que motivaram a revisão da estrutura do mercado de eletricidade. O 

nível global de consumo anterior ao racionamento, que impôs aos consumidores uma 

redução compulsória de 20% do seu consumo de energia elétrica, não foi retomado. A 

redução de consumo que foi mantida pelos consumidores, associada a uma afluência 

hídrica favorável nos anos seguintes ao racionamento, possibilitou uma recuperação 

do volume de água armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas, e gerou 

uma folga na capacidade de geração de energia do SEB. 

O excedente de capacidade postergou a necessidade da expansão da 

capacidade instalada, relaxando as pressões e possibilitando que diversos 

mecanismos concebidos pela reforma pudessem ser desenvolvidos gradualmente, tais 

como o MCSD, os leilões de ajuste e leilões de energia nova. O excedente de energia 

em conjunto com os preços baixos estimulou a migração de consumidores para o 

ambiente de contratação livre, que se beneficiaram desta oportunidade. 
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O planejamento de longo prazo foi restabelecido pela EPE, tendo sido 

publicados dois planos decenais de expansão referentes aos períodos de 2006/2015 e 

2007/2016. O modelo de leilão para a contratação de novos empreendimentos, em 

que são definidos preços tetos oriundos dos estudos elaborados pela EPE, pode vir a 

mascarar qual é a percepção dos investidores com relação aos riscos associados a 

um determinado empreendimento. O retorno dos investimentos em expansão está 

limitado pelos estudos e não espelha o que seria desejado pelo investidor. No trabalho 

de Mello (2008) pode-se acompanhar a composição dos retornos esperados em 

investimentos de energia elétrica. 

Os riscos ambientais não foram minimizados nem foram dadas soluções 

objetivas para os mesmos. Os problemas têm sido resolvidos principalmente por 

pressões e gestões do poder executivo. 

O novo modelo manteve a estrutura do mercado de eletricidade e de formação 

de preços de energia, e as ferramentas de gestão foram conservadas, porém as novas 

regras de comercialização de energia introduziram incertezas com relação aos 

volumes de contratação de energia, que em primeiro momento exporiam as empresas 

de distribuição de energia. 

Todos os mecanismos de mitigação de risco desenvolvidos têm sido 

empregados com sucesso, com movimentos financeiros expressivos. 

As ferramentas de gestão de riscos que foram desenhadas e implantadas para 

o novo modelo vêm sendo regularmente empregadas, possibilitando a mitigação dos 

mesmos, porém estes instrumentos transferem custos aos consumidores cativos. Essa 

transferência de riscos ocorre em múltiplas situações: no momento em que é permitido 

um repasse de até 3% da demanda sobrecontratada; no caso de uma distribuidora 

estimar de modo inadequado a sua demanda futura e utilizar-se do direito de rescisão 

de contratos, onerando o consumidor cativo, uma vez que estariam sendo 

dispensados contratos de energia mais barata e mantendo os contratos de energia 
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mais cara; o próprio movimento dos consumidores livres também provoca a rescisão 

de contratos afetando a carteira de contratos de forma semelhante ao caso anterior.  

Os geradores de empreendimentos já existentes ficaram expostos ao risco de 

ter contratados de energia rescindidos, enquanto que os investimentos em novos 

empreendimentos estão garantidos uma vez que têm contratos de longo prazo 

compatíveis com a amortização do investimento, o que explicaria, em parte, os bem 

sucedidos leilões de energia nova. 

Como não existe ainda nenhum mecanismo que permita ao consumidor cativo 

gerenciar sua compra de energia (ou seus riscos), ocorre uma assimetria com relação 

às oportunidades de gestão de riscos para os consumidores de energia elétrica. A falta 

de instrumentos de gestão no ambiente regulado pode levar a um aumento de custos 

de energia que induzam um agravamento das perdas não-técnicas e de aumento de 

inadimplência para as empresas de distribuição. 

O SEB aparenta retornar à dependência da participação do setor público, 

especialmente em projetos de larga, tais como os empreendimentos do Complexo do 

Rio Madeira, na região Amazônia. As parcerias público-privada em novos projetos 

podem funcionar como uma garantia contra os riscos de difícil gestão, principalmente 

os riscos ambientais, e os riscos relacionados à captação de recursos. 

O segmento de transmissão de energia tem se mostrado uma opção atrativa 

para novos investimentos. O setor de transmissão é aquele que, pelas características 

de sua regulação e remuneração, oferece o menor risco ao investidor. Sua 

remuneração é através da Receita Anual Permitida (RAP) pela disponibilidade do 

serviço, sendo independente do montante de energia transmitida. Desta maneira, o 

agente de transmissão fica imune aos riscos hidrológicos e riscos de mercado, ficando 

exposto apenas aos riscos operacionais, que devem ser gerenciados através de uma 

gestão responsável dos ativos por parte do agente. 
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As ferramentas de gestão de riscos (MCSD e os leilões de ajuste), concebidas 

para o novo modelo, passaram a operar a partir de janeiro de 2005 e têm sido 

empregadas regularmente. Porém, na dinâmica de contratação de energia, foram 

realizadas revisões nas regras, tais como: alterações nos prazos de contratação de 

energia existente para leilões específicos; alterações nos limites de repasse dos 

custos de aquisição principalmente com relação às frustrações ocorridas nos leilões de 

energia; não há limite de repasse para projetos de geração indicados por Resolução 

do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. Estas revisões provocaram 

alterações de redação no Decreto que trata da comercialização de energia15. 

                                                 
15 Podem ser citadas entre outras as seguintes alterações de redação aplicadas ao decreto 5,163: 
i) Parágrafos acrescentados no artigo 19 
“§ 4º Até 31 de dezembro de 2005, excepcionalmente, os leilões de energia proveniente de novos 
empreendimentos de que trata o art. 17 da Lei no 10.848, de 2004, poderão prever início da entrega da 
energia em até cinco anos após o processo licitatório.” (NR) (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 
5.499, de 25.07.2005). 
“§ 5º Relativamente aos leilões de que tratam os incisos I e IV do § 1º deste artigo, a entrada das 
unidades geradoras do empreendimento a ser licitado poderá ocorrer durante os anos subseqüentes ao 
início da entrega da energia contratada, ficando assegurada a contratação de toda a parcela da garantia 
física proveniente do respectivo empreendimento que tiver sido vendida ao Ambiente de Contratação 
Regulada - ACR.” (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 6.210, de 18.09.2007). 
ii) Alteração de redação no artigo 26 
“§ 1º O montante total de energia contratado em leilões de ajuste não poderá exceder a um por cento da 
carga total contratada de cada agente de distribuição, exceto nos anos de 2008 e 2009, quando este 
limite de contratação será de cinco por cento.” (Redação dada pelo Decreto nº 6.210 de 18.09.2007). 
iii) Parágrafo acrescentado no artigo 27 
“§ 5º Para o leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes promovido em 2005, para 
entrega de energia a partir de janeiro de 2006, o prazo de duração do CCEAR poderá ser de três 
anos.’(NR) (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 5.499, de 25.07.2005). 
iv) Alteração de redação no artigo 36 
“VI - nos leilões de compra de energia elétrica proveniente de fontes alternativas e daqueles de que trata 
o inciso IV do § 1º do art. 19, repasse integral dos respectivos valores de aquisição.” (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.210 de 18.09.2007) (Inciso anteriormente acrescentado pelo Decreto nº 6.048, de 
27.02.2007) 
“§ 3º No caso de os montantes contratados nos leilões de energia proveniente de novos 
empreendimentos realizados em “A-5” serem inferiores às quantidades declaradas pelos agentes de 
distribuição, o limite de dois por cento de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso II do caput poderá ser 
acrescido do percentual relativo à compra frustrada.” (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 5.911 de 
27.09.2006). 
“§ 4o Relativamente à compra frustrada do leilão de energia elétrica proveniente de novos 
empreendimentos, realizado em 2005, com início de suprimento a partir de janeiro de 2009, aplica-se o 
disposto no § 3o ao repasse dos custos de aquisição de energia elétrica decorrente do leilão de compra 
de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos “A-3”, realizado em 2006.” (Parágrafo 
acrescentado pelo Decreto nº 5.911 de 27.09.2006) 
“§ 5o Entende-se por compra frustrada, para fins deste Decreto, a quantidade de energia elétrica 
declarada pelo agente de distribuição e não contratada no respectivo leilão.” (NR) (Parágrafo 
acrescentado pelo Decreto nº 5.911 de 27.09.2006) 
v) Parágrafo acrescentado no artigo 38 
“Parágrafo único. O percentual de que trata o caput poderá ser ampliado para atendimento ao previsto 
nos §§ 3º e 4º do art. 18, desde que o agente de distribuição participe do mecanismo previsto no § 5º do 
art. 28." (NR) (Parágrafo único acrescentado pelo Decreto nº 6.210 de 18.09.2007). 
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A contratação de energia oriunda dos contratos bilaterais, que foram 

estabelecidos antes da implantação do novo modelo, foi mantida com o propósito de 

garantir a confiabilidade do marco regulatório através da estabilidade das relações 

contratuais. Porém mesmo estes contratos experimentaram interferências. Ocorreu 

uma intervenção do governo federal solicitando que os contratos de intercâmbio de 

energia elétrica com a Argentina fossem rescindidos devido à crise de energia neste 

país. À recontratação da energia necessária para repor os montantes que foram 

descontratados foi concedido tratamento de exceção. Episódio que expõe um claro 

risco regulatório, uma vez que foi autorizado o repasse total dos custos envolvidos 

para os consumidores cativos16, sem nenhum ônus para a concessionária que havia 

tomado a decisão de contratação desta energia de forma voluntária17. 

Outros contratos de energia que dependem de insumos energéticos da 

Argentina (gás) tiveram a anuência do órgão regulador para serem rescindidos, e já 

existe entendimento do caráter involuntário das exposições e autorização para 

repasse aos consumidores da energia complementar adquirida no mercado de curto 

prazo, repetindo-se o risco regulatório. 

A dinâmica de contratação de energia e da aplicação do MCSD, inclusive a 

quantificação dos impactos, serão objeto de discussão dos próximos capítulos. 

 

                                                 
16 O episódio mencionado foi objeto da publicação da Portaria No 294, de 28 de novembro de 2006, do 
MME. 
17 A decisão de rescisão dos contratos foi uma atitude de diplomacia envolvendo relações internacionais, 
deveria ter sido tratada de forma mais acurada em nível governamental e não apenas repassando os 
custos de uma decisão não tomada pelos consumidores. 
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4. DINÂMICA DOS LEILÕES E DA APLICAÇÃO DO MCSD 
 

O período de análise considerado para análise da dinâmica dos instrumentos 

de gestão dos riscos compreende desde o 1º Leilão de Energia Existente, ocorrido em 

dezembro de 2004, até o 7º Leilão de Ajuste, promovido em junho de 2008. Neste 

período ocorreram 6 leilões de energia existente, 7 leilões de ajuste e 8 leilões de 

energia nova voltados para viabilizar a construção de novos empreendimentos, dentre 

os quais, 1 leilão foi específico para a contratação de energia elétrica oriunda de 

fontes alternativas e 2 leilões exclusivos para cada planta do complexo do Rio Madeira 

(Usinas de Santo Antônio e Jirau). Ao longo do mesmo intervalo foi estudado o 

comportamento da aplicação do MCSD. 

A tabela 1 apresenta uma cronologia dos leilões promovidos. As informações 

consideradas relevantes, além da data e da classificação do leilão, que foram incluídas 

na tabela são: 

• custo marginal de expansão - cuja pertinência é apenas para leilões de 

novos empreendimentos, são calculados a partir dos estudos de planejamento 

da expansão do sistema elétrico realizados pela EPE e são considerados no 

cômputo dos valores dos preços teto de referência para a energia proveniente 

de novos empreendimentos18; 

• preço inicial - que possuem significado diferente para cada tipo de leilão, 

para os leilões energia existente são estabelecidos pelo Ministério de Minas e 

Energia e são valores teto do preço da energia, no 1º leilão de novos 

empreendimentos foi publicado no relatório de encerramento o processo 

completo de leilão e este número é o valor do primeiro lance válido, nos leilões 
                                                 
18 Existe um preço de referência para cada empreendimento participante do leilão. O preço de referência 
é o valor máximo, de cada novo empreendimento a ser licitado, o qual é divulgado pelo MME previamente 
à realização do leilão. É calculado pela EPE e expresso em R$/MWh. Por exemplo, no 4º leilão de energia 
nova, o preço de referência da UHE Barra do Pomba foi de R$ 120,44/MWh e da UHE Cambuci 
R$147,89/MWh. Neste leilão o preço teto para novas UHEs foi de R$ 126,00/MWh, porém não foram 
concluídas transações para empreendimentos hidrelétricos. Para empreendimentos térmicos, o preço de 
referência foi de R$ 141,00. Maiores detalhes sobre os preços de energia nos leilões podem ser obtidos 
em Mello (2008) e Oliveira (2008). 
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de ajuste, os preços iniciais são o valor limite de energia que as distribuidoras 

estão dispostas a pagar; 

Data Leilões
Produtos 

negociados / 
Submercado *

Custo marginal 
de expansão

Preço inicial
Preço médio 

final

Total de energia 
negociada 

(MWh)

Total de 
potência 

negociada 
(MWaverage)

PLD médio do 
mês

2005-08 ** R$ 76,90 R$ 57,51 634.938.912 9.054
2006-08 ** R$ 86,00 R$ 67,33 475.608.096 6.782
2007-08 ** R$ 91,10 R$ 75,46 82.193.016 1.172
2008-08 R$ 99,00 R$ 83,13 92.919.600 1.325
2009-08 R$ 104,00

ago-05 1o Ajuste R$ 34,51

2006-03 R$ 73,00 R$ 62,95 2.683.008 102
2009-08 R$ 96,00 R$ 94,91 81.769.248 1.166
2008H30 R$ 139,00 R$ 116,00 R$ 106,95 18.672.432 71
2008T15 R$ 139,00 R$ 139,00 R$ 132,26 73.769.256 561
2009H30 R$ 139,00 R$ 116,00 R$ 114,28 12.096.528 46
2009T15 R$ 139,00 R$ 139,00 R$ 129,26 112.408.560 855
2010H30 R$ 139,00 R$ 116,00 R$ 115,04 233.778.552 889
2010T15 R$ 139,00 R$ 124,67 R$ 122,81 113.349.552 862
2009H30 R$ 134,42 R$ 126,77 270.331.104 1.028
2009T15 R$ 134,42 R$ 132,39 85.982.688 654

3 meses / NE R$ 29,12 2,5 R$ 23,44
6 meses / NE R$ 34,39 1,5 R$ 23,44
6 meses / N R$ 45,63 13,5 R$ 44,84

3 meses / SE R$ 75,28 R$ 123,88
3 meses / NE ND R$ 73,96 21.600 10 R$ 68,56

2011H30 R$ 138,00 R$ 120,86 149.642.448 569
2011T15 R$ 138,00 R$ 137,44 70.350.360 535

dez-06 5o Existente 2007-08 R$ 105,00 R$ 104,74 14.306.112 204 R$ 59,18
4 meses / SE R$ 46,67 71,5 R$ 49,36
4 meses / NE R$ 46,83 36,5 R$ 28,07
9 meses / SE R$ 69,04 39,5 R$ 49,36
9 meses / NE R$ 63,79 7,5 R$ 28,07
9 meses / N R$ 68,32 11 R$ 24,25
9 meses / S R$ 51,75 23 R$ 49,05

2009H30 R$ 134,99 12.096.528 46

2010OF15 R$ 137,32 18.409.440 140

jun-07 5o Ajuste R$ 97,35

jul-07
4o Novas 
Plantas

2010T15 R$ 136,00 ND R$ 134,67 171.470.784 1.304 R$ 122,87

3 meses / SE ND R$ 127,05 13.242 6
12 meses / SE 
12 meses / NE  
12 meses / S 

2012H30 R$ 131,39 ND R$ 129,14 188.039.280 715
2012T15 R$ 141,00 ND R$ 128,37 209.999.112 1.597

dez-07 6o Existente 2008-05 * R$ 109,00 R$ 204,93

dez-07
Madeira/Santo 
Antônio - Nova 

Planta
2012H30 R$ 122,00 R$ 78,90 R$ 78,87 379.236.145 1550 R$ 204,93

mai-08
Madeira/Jirau - 

Nova Planta
2013H30 R$ 91,00 R$ 71,40 R$ 71,37 348.649.463 1382 R$ 34,42

3 meses / S R$ 136,50 2208 1 R$ 76,20
3 meses / NE R$ 139,44 44160 20 R$ 75,34
3 meses / SE R$ 141,94 88320 40 R$ 76,20
6 meses / N R$ 139,69 211920 48 R$ 75,34

* Submercado - aplicado para os leilões de ajuste
** O custo marginal de expansão não tem significado para estes leilões
  ND - informação não disponível

out-07
5o Novas 
Plantas

R$ 198,13

jun-08 7o Ajuste ** ND

Nenhum contrato

jun-07

out-06
3o Novas 
Plantas

R$ 138,35

1o Alternativas - 
Novas Plantas

R$ 139,12 ND

set-07 6o Ajuste **

set-06 3o Ajuste

R$ 92,42

NDmar-07 4o Ajuste ** ND

Nenhum contrato
**

jun-06 2o Ajuste ** ND

dez-05
1o Novas 
Plantas

R$ 19,20

jun-06
2o Novas 
Plantas

R$ 23,44

abr-05 2o Existente

out-05
3o e 4o 

Existente

Cronologia dos Leilões

dez-04 1o Existente R$ 18,59

R$ 36,52

Nenhum contrato

Nenhum contrato

R$ 149,53

R$ 30,98

ND

ND

R$ 97,35

1.338.013.512 163,5

**

**

Nenhum contrato

ND

 

Tabela 1 – Cronologia dos leilões de energia19. 

                                                 
19 Elaboração própria. 



71 

• preço final médio - é o preço médio ponderado pelos montantes de 

contratação dos produtos negociados, 

• a quantidade de energia negociada e a potência média associada, quando 

a energia não estiver indicada, é porque ela não foi disponibilizada nos 

relatórios de encerramento, mas o total pode ser calculado multiplicando-se a 

potência média pela duração dos contratos; 

• valor médio dos preços de liquidação de diferenças do mês de realização 

do leilão, com o objetivo de servir de elemento de comparação. 

4.1. Leilões de energia existente 
 

O 1º leilão de energia existente teve características especiais, foram 

negociados produtos com antecipação de mais de um ano, diferente daquela definida 

(“A-1”) prevista para estes leilões. Foram realizados com o propósito de repor os 

montantes de energia relativos aos contratos iniciais que ficariam descobertos ao 

longo dos anos de 2005, 2006 e 2007. O processo de leilão logrou uma redução de 

preços que variou de 25% a 18% dos preços de abertura. 

No 2º leilão foram comercializados dois produtos ainda com antecipação 

diferente de “A-1”, início de entrega para 2008 e 2009, porém não foram firmados 

contratos para o ano de 2009, caracterizando o primeiro episódio de frustração em 

leilões. Este produto voltaria a ser negociado com sucesso no 4º leilão. 

O 3º leilão foi promovido para comercializar energia com entrega a partir do 

ano de 2006, antecipação característica dos leilões de energia existente (A-1), porém 

com alteração no prazo dos contratos dos leilões de energia existente (mínimo de 5 

anos) definido pelo decreto 5.163. Neste leilão foram negociados produtos com 

duração de 3 anos. A mudança foi permitida através de nova redação dada ao 

decreto, mencionando este leilão em especial. 
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Ao final de 2006 foi promovido o 5º leilão, no qual foram negociados contratos 

de duração de 8 anos com início de entrega em 2007 (produto 2007-08). Este produto 

era idêntico a um dos três produtos negociados no 1º leilão e participaram deste 5º 

leilão, 21 concessionárias de distribuição. A participação num leilão de um produto já 

negociado anteriormente pressupõe que os participantes estivessem pretendendo 

apenas ajustar as suas necessidades. Porém no 5º leilão, a distribuidora COPEL foi 

responsável pela aquisição de cerca de 80% do volume de energia negociada, 

equivalentes a 160 MWmédios. No entanto, esta mesma concessionária no primeiro 

leilão não havia contratado qualquer volume de energia para este produto. 

2007-08 2007-08 Total Total % sobre total

(MWh) (MW médios) (MWh) (MW médios) negociado
AMPLA 298.173,802 4,252 298.173,802 4,252 2,084
CAIUA 29.616,214 0,422 29.616,214 0,422 0,207
CEB DISTRIBUIC 157.832,070 2,251 157.832,070 2,251 1,103
CEEE 223.518,590 3,187 223.518,590 3,187 1,562
CELB 16.763,898 0,239 16.763,898 0,239 0,117
CELPA 187.196,824 2,669 187.196,824 2,669 1,309
CELPE 307.338,066 4,383 307.338,066 4,383 2,148
CELTINS 25.984,034 0,371 25.984,034 0,371 0,182
CEMAR 129.640,782 1,849 129.640,782 1,849 0,906
CEMAT 100.583,366 1,434 100.583,366 1,434 0,703
CFLCL 33.527,788 0,478 33.527,788 0,478 0,234
CNEE 14.528,712 0,207 14.528,712 0,207 0,102
COELCE 83.428,312 1,190 83.428,312 1,190 0,583
COPEL 11.175.929,676 159,365 11.175.929,676 159,365 78,120
COSERN 111.759,296 1,594 111.759,296 1,594 0,781
CPFL PAULISTA 683.687,496 9,749 683.687,496 9,749 4,779
CPFL PIRATINGA 294.485,748 4,199 294.485,748 4,199 2,058
EDEVP 22.351,860 0,319 22.351,860 0,319 0,156
EEB 18.719,684 0,267 18.719,684 0,267 0,131
ELEKTRO 279.398,244 3,984 279.398,244 3,984 1,953
ENERSUL 111.647,538 1,592 111.647,538 1,592 0,780

Total Negociado
(MWh)

Total Negociado 
(Lotes)

Preço de Venda 
Médio(R$/MWh)

Comprador

5o Leilão de Energia Existente

104,74 104,74

204 204

14306112,00 14306112,00

 

Tabela 2 – Resultado do 5º Leilão de Energia Existente20. 

A decisão de participação neste leilão levaria a supor que a empresa estivesse, 

como outras, aproveitando a oportunidade para corrigir a sua posição quanto à energia 

                                                 
20 Tabela compilada com dados disponíveis no sítio da CCEE: http://www.ccee.org.br.  
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contratada para atendimento do seu mercado, devido a uma revisão nas projeções da 

demanda futura. No entanto o volume contratado pela concessionária correspondeu a 

aproximadamente 6,5% do mercado verificado em 2007, um percentual acima das 

margens estabelecidas pelos instrumentos de ajustes existentes que permitem corrigir 

desvios de mercado. 

Os números observados sinalizariam para a ocorrência de fatores tais como, 

crescimento significativo de mercado não captado nas projeções da empresa, uma 

estratégia equivocada de contratação de energia, ou ainda falhas nos mecanismos 

implantados no novo modelo que poderiam expor os agentes a riscos não antevistos. 

As razões21 que levaram a empresa a participar do leilão com a demanda 

mencionada são resultado de uma solicitação do governo para que fossem cancelados 

os contratos de suprimento de energia elétrica originados da Argentina22, devido à 

escassez de energia experimentada por aquele país. Esta solicitação foi 

acompanhada de portaria que inclusive definiu o direito integral de repasse dos custos 

dos contratos de aquisição de energia relativo à substituição do montante de energia 

necessário23. 

Este episódio evidencia um risco regulatório cujo ônus foi repassado 

unicamente para o consumidor cativo. Contratos cuja tarifa considerada para repasse 

em 2007 era de R$ 76,82, foram substituídos por contratos originados do 5º leilão cujo 

preço resultante foi de R$ 104,74 (ANEEL, 2007a), essa diferença afeta a composição 

de preços da carteira de contratos causando uma elevação nos custos finais de 

aquisição que são repassados ao consumidor.  

No 6º leilão voltaram a ocorrer frustrações, não houve nenhum contrato apesar 

de terem sido pré-qualificados 31 compradores e 1 vendedor. Neste leilão, o preço 

inicial estabelecido foi de R$ 109,00/MWh. A frustração pode ser interpretada como 
                                                 
21 A resposta foi encontrada nos balanços anuais publicados pela empresa e pelo conteúdo da Portaria 
no 294, de 28 de novembro de 2006. 
22 A decisão de cancelamento de contratos foi tomada de comum acordo entre o governo dos dois países. 
23 Através da portaria no 294 foram alteradas algumas regras especificamente para estes contratos. 
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uma oportunidade, por parte das geradoras, de auferirem maiores ganhos ofertando 

energia no mercado de curto prazo, cujo valor do PLD24 encontrava-se em R$ 

204,93/MWh, e com viés de elevação25. 

4.2. Leilões de ajuste 

 
No período analisado ocorreram 7 leilões de ajuste, nos quais foram 

negociados produtos de curto prazo, com duração máxima de 1 ano. Nestes leilões 

podem ser observados exemplos relativos à dinâmica das percepções de risco, preços 

futuros versus duração de contratos, expectativas com relação ao nível de exposição 

dos distribuidores, e estratégias de participação nos leilões baseadas nas regras de 

repasse dos custos de aquisição. 

Em dois leilões, no primeiro e no quinto, não foi negociado nenhum produto, no 

segundo e no quarto toda a demanda declarada foi atendida, e nos demais houve 

diversas situações. Até o 4º leilão houve negociações entre agentes de geração e 

distribuição de submercados diferentes, o que não ocorreu nos leilões seguintes. 

Nos leilões em que houve atendimento de toda a demanda declarada, os 

preços finais foram inferiores aos limites de repasse para as tarifas em pelo menos 

18%, caracterizando que o processo de leilão atingiu o seu propósito. Naqueles leilões 

em que houve necessidade declarada não coberta, alguns contratos foram negociados 

com valores superiores ao valor permitido de repasse. Este resultado indicaria que a 

distribuidora se encontraria subcontratada e estaria disposta a assumir a diferença de 

custos para evitar a exposição ao mercado de curto prazo, além das penalidades da 

legislação. 

                                                 
24 O Anexo I apresenta os valores de PLD mensais médios para os quatro submercados para o período 
de janeiro de 2009 a setembro de 2008. 
25 A perspectiva de incremento de preços foi comprovada e o PLD atingiu seu limite superior de R$ 
569,59 durante duas semanas do mês de janeiro/2008 e o seu valor médio  se manteve superior ao preço 
teto do leilão até o mês de março/2008.  
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Compradores Submercado Produtos
Necessidade 

declarada 
(MW médio)

Energia 
negociada 

(MW médio)

Preço de 
Fechamento

Vendedores

CELB Nordeste 3 meses 2 2 R$ 29,12 CESP

3 CEEE

3
UNIÃO 

ENERGIA

7 CESP

5
UNIÃO 

ENERGIA
18 18

R$ 34,39

Total

SAELPA Nordeste 6 meses 12

2o Leilão de Ajuste

CELPA Norte 6 meses 6 R$ 45,63

 

Tabela 3 – Resultado do 2º Leilão de Ajuste26. 

A relação prazo de contrato versus preço surge no 2º leilão quando o contrato 

de maior duração resultou em preços de fechamento maiores, refletindo as 

expectativas de variações futuras dos preços de curto prazo27. Nestes leilões os 

preços de fechamento ficaram entre os valores do PLD e o valor de VR vigente para o 

ano28, pendendo para o valor de PLD. Como haviam sido habilitados a participar do 

leilão 8 vendedores, a distância do valor de VR - que seria o valor máximo de 

aquisição de energia que poderia ser repassado ao consumidor final29 - teria 

explicação no processo de leilão. 

No 2º leilão houve negociação entre submercados (a CESP é uma empresa de 

geração cujos ativos estão localizados no submercado sudeste). A transação ocorreu 

no sentido do submercado de maior preço para o submercado de menor preço, que é 

o sentido em que a probabilidade de exposição às diferenças de preços é menor. 

O 3º leilão de ajuste apresenta uma distribuidora que adquiriu energia 

admitindo adquirir energia a um preço superior ao de repasse (R$ 69,98), de modo a 

                                                 
26 Tabela compilada com dados disponíveis no sítio da CCEE: http://www.ccee.org.br.  
27 Como o mesmo supridor ofereceu energia com entrega no mesmo submercado, a diferença dos preços 
foi resultado da duração dos contratos. 
28 Os valores anuais de VR para o período em análise são: R$ 62,10 (2005); R$ 69,98 (2006); R$ 84,70 
(2007); e R$ 139,44 (2008). 
29 Se a demanda tivesse sido maior, a tendência deveria ser ao contrário. 
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evitar penalidades e exposição ao PLD. O produto demandado no mercado sudeste 

não foi negociado, o preço de fechamento indicado indica o valor máximo que a 

empresa estava propensa a pagar, porém não obteve oferta possivelmente porque o 

PLD médio neste submercado estava em R$ 123,88, e os agentes vendedores tinham 

expectativas de maiores ganhos. 

Compradores Submercado Produtos
Necessidade 

declarada 
(MW médio)

Energia 
negociada 

(MW médio)

Preço de 
Fechamento

Vendedores

CEB
Sudeste / 

Centro-oeste
3 meses 4,5 0 R$ 75,28

ENERGIPE Nordeste 3 meses 10 10 R$ 73,96 FURNAS

14,5 10

3o Leilão de Ajuste

Total

 

Tabela 4 – Resultado do 3º Leilão de Ajuste30. 

O 4º leilão de ajuste apresentou a primeira negociação que refletiu um contrato 

de “self-dealing”. Neste leilão houve apenas um produto negociado no submercado 

Sul, e este produto teve como concessionária de geração vendedora a COPEL 

Geração e como concessionária de distribuição compradora a COPEL Distribuição 

que, apesar de juridicamente independentes, são empresas pertencentes ao mesmo 

grupo controlador. Embora o modelo busque limitar a prática do “self-dealing” outros 

contratos semelhantes voltaram a ocorrer em leilões posteriores (6º e 7º leilões). Os 

preços no 4º leilão não ultrapassaram os valores de VR, e toda a demanda declarada 

foi atendida. 

                                                 
30 Tabela compilada com dados disponíveis no sítio da CCEE: http://www.ccee.org.br.  
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Compradores Submercado Produtos
Necessidade 

declarada 
(MW médio)

Energia 
negociada 

(MW médio)

Preço de 
Fechamento

Vendedores

5 CHESF

20 ENERTRADE

8 FURNAS

3 CHESF

3 FURNAS

CELB
Sudeste / 

Centro-oeste
4 meses 2 2 R$ 47,27 CHESF

CELPE Nordeste 4 meses 34,5 34,5 R$ 46,80 CHESF

7 CHESF

5 FURNAS

16 CHESF

4,5 ENERTRADE

108 108

CAIUA
Sudeste / 

Centro-oeste
9 meses 1,5 1,5 R$ 68,83 CHESF

CEAL Nordeste 9 meses 3,5 3,5 R$ 62,92 CHESF

CELPA Norte 9 meses 9,5 9,5 R$ 67,46 ELETRONORTE

CELTINS Norte 9 meses 1,5 1,5 R$ 70,23 ELETRONORTE

CEMAT
Sudeste / 

Centro-oeste
9 meses 5,5 5,5 R$ 51,75 CHESF

CNEE
Sudeste / 

Centro-oeste
9 meses 0,5 0,5 R$ 64,56 UCE 2001

COPEL 
Distribuição

Sul 9 meses 23 23 R$ 68,14
COPEL 

GERAÇÃO

COSERN Nordeste 9 meses 4 4 R$ 69,53 UCE 2001

EEB Nordeste 9 meses 1 1 R$ 70,23 UCE 2001

23 CHESF

8 UCE 2001

81 81Total

R$ 45,98

Total

ELETROPAULO
Sudeste / 

Centro-oeste
9 meses 31 R$ 69,28

ESCELSA
Sudeste / 

Centro-oeste
4 meses 20,5

R$ 47,27

ENERSUL
Sudeste / 

Centro-oeste
4 meses 12 R$ 46,69

CEB Distribuição
Sudeste / 

Centro-oeste
4 meses 6

4o Leilão de Ajuste

Bandeirante
Sudeste / 

Centro-oeste
4 meses 33 R$ 46,98

 

Tabela 5 – Resultado do 4º Leilão de Ajuste31. 

                                                 
31 Tabela compilada com dados disponíveis no sítio da CCEE: http://www.ccee.org.br.  
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Compradores Produtos
Necessidade 

declarada 
(MWmédio)

Duração do contrato

CEB Distribuição CEB0607SE 6 6 months
CELESC Distribuição CSC0607S 30 6 months

CEMAR CMA0607N 9,5 6 months
CEMIG Distribuição CMG0607SE 58,5 6 months

COSERN COS0607NE 2,5 6 months
SAELPA SAE0607NE 6,5 6 months

VR para os produtos do  5o Leilão de Ajuste = R$ 84,70

Compradores Produtos
Necessidade 

declarada 
(MWmédio)

Preço de 
Fechamento

Vendedores 
(comercializadores ou 

geradores)

Potência 
negociada 
(MWmédio)

Total de 
energia 

negociada 
(MWh)

CEEE CEE0310S 11 R$ 84,70 - 0 0,00 
CEMAR CMA0310N 19 R$ 84,70 - 0 0,00 
CEMIG CMG0310SE 117 R$ 84,70 - 0 0,00 

SAELPA SAE0310NE 13,5 R$ 84,70 - 0 0,00 
CELG CLG0310SE 38 R$ 85,02 - 0 0,00 
CEB CEB0310SE 6 R$ 127,05 LIGHT ENERGIA 6 13.242,00 

R$ 134,00 COPEL G 16 140.544,00 
R$ 134,00 CPFL BRASIL 7,5 65.880,00 

AMPLA AMP121SE 11 R$ 137,00 - 0 0,00 
CEMAT CMT121SE 4 R$ 137,00 - 0 0,00 
CELPA CPA121N 7,5 R$ 137,00 - 0 0,00 

EEB EEB121SE 0,5 R$ 137,00 - 0 0,00 
ELEKTRO ELK121SE 12 R$ 138,28 - 0 0,00 
ENERSUL ENE121SE 4 R$ 138,60 ENERTRADE 4 35.136,00 

CEMIG CMG121SE 29,5 R$ 138,74 CEMIG GT 3,5 30.744,00 
BAN121SE BAN121SE 11 R$ 138,82 - 0 0,00 
ESCELSA ESC121SE 7 R$ 138,82 ENERTRADE 7 61.488,00 
COELBA CBA121NE 15 R$ 138,85 CHESF 15 131.760,00 

CEB CEB121SE 5,5 R$ 138,85 - 0 0,00 
CELPE CPE121NE 11,5 R$ 138,85 CHESF 11,5 101.016,00 

COSERN CRN121NE 4 R$ 138,85 CHESF 4 35.136,00 
ELETROPAULO ELT121SE 43,5 R$ 138,85 CMS 17,5 149.328,00 

CELB CLB121NE 0,5 R$ 139,03 CHESF 0,5 4.392,00 
SAELPA SAE121NE 3 R$ 139,03 CHESF 3 26.352,00 

LIG121SE R$ 139,05 CEMIG GT 21,5 188.856,00 
LIG121SE R$ 139,05 CMS 8,5 74.664,00 

CPFL-PAULISTA CFA121SE 24,5 R$ 139,07 CEMIG GT 24,5 215.208,00 

CPFL-PIRATININGA CFI121SE 10,5 R$ 139,07 CEMIG GT 10,5 92.232,00 
CEMAR CMA121N 4,5 R$ 139,12 - 0 0,00 
CELG CLG121SE 9,5 R$ 140,88 CMS 9,5 83.448,00 

VR para os produtos de 3 meses para o 6o Leilão de Ajuste = R$ 84,70
VR para os produtos de 12 meses para o 6o Leilão de Ajuste = R$ 139,44
Produtos de 12 meses são para contratos para suprimento de energia em  2008

Entendendo os produtos (examplo):
SAE0310NE

SAE Acrônimo do comprador
03 duração do contrato (03 = 3 meses)
10 mês de início de entrega (10 = outubro)
NE submercado de entrega:SE (sudeste / centro-oeste)

NE (nordeste)
N (norte)
S (sul)

LIGHT-SESA 30

5o Leilão de Ajuste

6o Leilão de Ajuste

COPEL COP121S 24

 

Tabela 6 – Resultados do 5º e do 6º Leilão de Ajuste32. 

Uma vez que as regras de comercialização estabelecem que a contabilização 

de sobras e déficits deve ser processada anualmente considerando-se o somatório 

dos balanços mensais, o que significa que déficits de um mês podem ser completados 

                                                 
32 Tabelas compiladas com dados disponíveis no sítio da CCEE: http://www.ccee.org.br.  
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por excessos em outros meses, as empresas de distribuição adotaram a seguinte 

estratégia: montantes declarados e não atendidos para um determinado período são 

declarados em dobro no leilão seguinte (no mesmo ano, para um contrato de metade 

do tempo). Ao se comparar a necessidade de energia declarada pela concessionária 

CEMIG para o 5º leilão (produto com entrega no mês seguinte e duração de 6 meses), 

e a necessidade declarada para o 6º leilão, os números apresentam a empresa 

adotando a estratégia mencionada. Como não houve negociação no 5º leilão, a 

concessionária declara para o 6º leilão, a necessidade de um produto com duração 

contratual de 3 meses com o dobro da necessidade de energia que havia sido 

declarada para o 5º leilão. Na contabilização anual, os déficits seriam compensados 

com a energia excedente nos meses seguintes, no entanto este produto não foi 

negociado no 6º leilão. 

A estratégia mencionada no parágrafo anterior foi repetida pela 

ELETROPAULO no 7º leilão, com a variante de que os dois produtos estavam 

declarados no mesmo leilão, a empresa teria as suas necessidades atendidas se 

qualquer um dos dois produtos tivesse sido negociado. 

Uma segunda variante foi encaminhada pela CELPE. Ela declarou três 

produtos com volumes de energia idênticos com as seguintes características: dois 

produtos com duração de três meses, iniciando-se o segundo após o término do 

primeiro; e um produto com duração seis meses com data de início idêntica ao do 

primeiro produto de três meses. A concessionária com esta estratégia procurava 

apresentar alternativas para suprir as suas necessidades, foi atendida apenas 

parcialmente no primeiro produto. 

O 7º leilão, excetuando-se àqueles que não ocorreu qualquer negociação, foi o 

que teve o menor percentual relativo de atendimento, este leilão teve ainda o maior 

volume de necessidade declarada do período de análise. Num leilão de alta demanda 
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e pouca oferta, preços negociados ficaram próximos ao limite do repasse dos custos 

de aquisição de energia para o ano, R$ 139,44. 

AMPLA AMP0607SE 117 0 R$ 139,44 
BAN0307SE 26,5 0 R$ 139,44 
BAN0607SE 98,5 0 R$ 139,44 

CAIUA CAI0307SE 3 0 R$ 139,44 
CEAL CEA0607NE 15 0 R$ 139,00 

CEB DISTRIB CEB0607SE 54,5 0 R$ 143,00 
CEEE D CEE0310S 11 0 R$ 139,44 

CLB0307NE 5,5 0 R$ 139,44 
CLB0607NE 2 0 R$ 139,44 

CELG D CLG0607SE 79,5 0 R$ 142,92 

CELPA CPA0607N 45,5 19,5 R$ 139,44 ELETRONORTE 86.092,50

CPE0307NE 35 10 R$ 139,44 NC ENERGIA 22.080,00
CPE0310NE 35 0 R$ 139,44 
CPE0607NE 35 0 R$ 139,44 

CELTINS CLT0607N 10,5 10,5 R$ 140,50 ELETRONORTE 46.357,50

CEMAR CMA0607N 48 18 R$ 139,49 ELETRONORTE 79.470,00

CEMAT CMT0607SE 38,5 0 R$ 140,50 
CEMIG DISTRIB CMG0607SE 290,5 0 R$ 139,44 

CNEE CNE0607SE 1,5 0 R$ 139,44 
COELBA CBA0307NE 40 10 R$ 139,44 NC ENERGIA 22.080,00
COELCE COE0607NE 8 0 R$ 139,44 

COP0307S 190 0,5 R$ 134,00 TRADENER 1.104,00
COP0310S 201 0,5 R$ 139,00 TRADENER 1.103,50
CFA0307SE 202,5 40 R$ 141,94 TRACTEBEL 88.320,00
CFA0310SE 202,5 0 R$ 139,44 
CFI0307SE 87 0 R$ 139,44 
CFI0310SE 87 0 R$ 139,44 
CFS0307SE 6 0 R$ 139,44 
CFS0310SE 6 0 R$ 139,44 

EEB EEB0607SE 7 0 R$ 140,50 
ELEKTRO ELK0607SE 60 0 R$ 139,44 

ELT0307SE 375 0 R$ 139,44 
ELT0607SE 187,5 0 R$ 139,44 
ENE0307NE 6 0 R$ 139,44 
ENE0607NE 3 0 R$ 139,44 
ESU0310SE 54,5 0 R$ 117,64 
ESU0607SE 7 0 R$ 117,64 
ESA0307SE 24,5 0 R$ 139,44 
ESA0310SE 44 0 R$ 117,64 
ESA0607SE 23 0 R$ 139,44 
LIG0307SE 247 0 R$ 139,50 
LIG0607SE 119 0 R$ 139,50 

Entendendo os Produtos (examplo):
ESU0310SE

ESU Acrônimo do comprador
03 duração do contrato (03 = 3 meses)
10 mês do início da entrega (10 = outubro)
SE submercado de entrega: SE (sudeste / centro-oeste)

NE (nordeste)
N (norte)
S (sul)

7o Leilão de Ajuste

Compradores Produtos
Necessidade 

declarada 
(MW médio)

Potência 
negociada 
(MWmédio)

Preço de 
fechamento

Vendedores
Energia 

negociada 
(MWh)

BANDEIRANTE

CELB

CELPE

COPEL

CPFL PAULISTA

CPFL 
PIRATININGA
CPFL SANTA 

CRUZ

ELETROPAULO

ENERGIPE

ENERSUL

ESCELSA

LIGTH SESA

 

Tabela 7 – Resultado do 7º Leilão de Ajuste33. 

                                                 
33 Tabela compilada com dados disponíveis no sítio da CCEE: http://www.ccee.org.br.  
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4.3. Leilões de energia nova 
 

No período ocorreram 8 leilões de energia nova, incluindo-se neste conjunto 

um único leilão de fontes alternativas e os 2 leilões do complexo do Rio Madeira. São 

leilões voltados para contratação de energia para atendimento da demanda futura 

(expansão do consumo), e por princípio são promovidos para viabilizar os novos 

empreendimentos. Estes leilões são convocados com antecedências de 3 e 5 anos, e 

a antecipação depende do tipo de usina de geração a ser construída. 

Em caráter de exceção foram autorizados a participar dos leilões de energia 

nova ocorridos nos anos de 2005, 2006 e 2007, os projetos concedidos ou autorizados 

até 16 de março de 2004, que entraram em operação comercial a partir de 1º de 

janeiro de 2000 e cuja energia estava sem negociação até 16 de março de 2004. 

Os montantes negociados em cada leilão podem ser consultados na tabela 1, 

sendo que o volume total, excluindo-se os leilões do rio Madeira, negociado a partir de 

fontes convencionais térmicas ou hidroelétricas foi de 9.686 MWmédios, e volume total 

negociado em alternativas foi de 192 MWmédios34. 

Dentre os leilões, o primeiro leilão foi aquele em que foram negociados os 

maiores volumes de energia e obtidas as maiores reduções com relação ao preço teto 

estabelecido. Neste leilão participaram 49 empreendimentos sendo que destes apenas 

20 eram efetivamente novos, o que explicaria as reduções de preços com relação ao 

teto de até 23%. Em termos de deságio o segundo melhor resultado foi o do 5º leilão, 

em ocorreram reduções de até 8% do preço teto. No 5º leilão o número efetivo de 

novos empreendimentos foi menor que o número de contratos de energia anteriores a 

200435. 

                                                 
34 Estes números podem ser trabalhados a partir dos documentos de análise dos leilões disponíveis no 
sítio do Instituto Acende Brasil (http://www.acendebrasil.com.br/site/paginas/leiloes.asp, acesso em 14 de 
dezembro de 2008) e dos resultados dos leilões disponíveis no sítio da EPE (http://www.epe.gov.br, 
acesso em 14 dezembro de 2008). Podem ainda ser observados já compilados em Oliveira (2008). 
35 Números compilados pelo autor. 
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Com relação à energia negociada, apenas o 3º leilão e o leilão de energias 

alternativas não obtiveram sucesso em atender toda a demanda declarada, porém o 

atendimento ao mercado foi garantido através dos demais leilões. 

4.3.1. Leilões do complexo do rio Madeira 

 
Os leilões da usinas do Rio Madeira resgatam o papel de usinas 

estruturantes36 no atendimento da expansão de oferta no Setor Elétrico Brasileiro. 

Devido a sua importância estratégica foram promovidos leilões exclusivos para estes 

empreendimentos - Santo Antônio em dezembro de 2007 e Jirau em junho de 2008. 

Em função destes leilões, o decreto no 5.163 que regulamenta a o processo de 

comercialização de energia sofreu modificações em sua redação37, destacando-se: a 

autorização para que os montantes de energia pudessem ser comercializados 

gradualmente, à medida que as unidades geradoras de energia (turbinas) fossem 

entrando em operação; e o repasse integral dos custos de aquisição para projetos 

estratégicos decididos no âmbito do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética). 

O preço resultante de R$78,90/MWh, apresentado pelo consórcio vencedor 

(Odebrecht & Furnas), correspondeu a um deságio de 35% com relação ao preço teto 

de R$122,00/MWh, estabelecidos pelos estudos desenvolvidos pela EPE, sendo que o 

lance vencedor foi colocado logo na primeira rodada e não ocorreram rodadas 

subseqüentes. Os seguintes fatores são alguns elementos que explicam o deságio 

ocorrido: 

i) a estratégia de antecipação do início de operação das unidades geradoras, 

com relação ao previsto nos contratos de venda de energia para o pool do 

                                                 
36 A definição dada pelo BNDES (visitar http://www.bndes.gov.br/infraestrutura/pac.asp - acesso em 12 de 
dezembro de 2008) para projetos estruturantes é aquele projeto capaz de gerar impacto no 
desenvolvimento de determinada área ou região, ao criar condições econômicas para atração de outros 
projetos, e operações multissetoriais e integradas, decorrentes de ações de articulação institucional. No 
contexto do setor elétrico podemos mencionar o complexo do Rio Madeira, os aproveitamentos do 
potencial hidrelétrico da região amazônica, as grandes linhas de transmissão e as usinas termonucleares. 
37 Redação alterada pelo Decreto no 6210, de 18 de setembro de 2007. 
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ambiente regulado, disponibiliza energia que pode ser negociada no ambiente 

de contratação livre antecipando receita; 

ii) 30% da energia assegurada da usina foi reservada para ser comercializada 

no mercado livre com o propósito de formar uma carteira de vendas no 

ambiente regulado e no ambiente livre modo a compor a taxa de retorno do 

investimento; 

iii) o vencedor vislumbrava a possibilidade de ganhos de escala com relação ao 

leilão da usina de Jirau. 

O leilão da usina de Jirau teve um consórcio vencedor diferente do vencedor 

da usina de Santo Antônio, e com preços de energia ainda inferiores aos obtidos no 

leilão anterior. O preço final ofertado pela energia a ser gerada no empreendimento foi 

de R$ 71,37/MWh, 21,5% abaixo do preço-teto inicial de R$ 91,00/MWh. 

O consórcio vencedor (Consórcio Energia Sustentável do Brasil – Cesb) repetiu 

as estratégias aplicadas para a Usina de Santo Antônio e também destinará 30% da 

energia para o Ambiente de Contratação Livre (ACL) e adotará a estratégia de 

antecipação de entrada de usinas geradoras e venda desta energia extra ao mercado 

livre. Porém a estratégia que o tornou vencedor do leilão ao apresentar preço final 

menor do que o leilão da usina de Santo Antônio, foi o deslocamento do projeto em 

cerca de 9km com relação à proposta original, o que permitiu uma redução de custos 

de investimento da ordem de R$ 1 bilhão. Castro e Brandão (2008) discutem os 

resultados destes leilões. 

Os resultados alcançados nos leilões abrem as perspectivas para o 

aproveitamento do potencial hidrelétrico da região Amazônica, e o reflexo dos 

resultados nos preços da energia é coerente com o objetivo da modicidade tarifária. 

Porém os benefícios nas tarifas não atingirão todos consumidores na mesma 

proporção, existem assimetrias que têm origem nas decisões de contratação de 



84 

energia das em
presas de distribuição. C

om
o o m

ontante de energia a ser adquirido 

nos leilões é de autonom
ia da concessionária no m

om
ento em

 que ela declara a sua 

necessidade futura, os resultados dependem
 da estratégia adotada. A

 assim
etria 

m
encionada pode ser com

preendida analisando-se os dados da tabela 8. 

 

Concessionárias Submercado

Energia faturada no 
ano de 2007 - 

excluindo perdas 
(GWh)

Participação 
no mercado 

(%)

Distribuição da 
energia 

negociada por 
comprador (%)

Energia (MWh) 
2016 - 2041  

por ano

Percentual da 
energia contratada 

relativa ao mercado 
de 2007

Energia 
contratada 

(MWh) Total

Distribuição da 
energia 

negociada por 
comprador (%)

Energia (MWh) 
2016 - 2042  por 

ano

Percentual da 
energia contratada 

relativa ao mercado 
de 2007

Energia 
contratada 

(MWh) Total

Total da energia 
contratada em 

ambos os leilões 
relativo ao seu 
mercado (%)

AES SUL 7009 2,66% 2,84 386872,5499 5,52% 10779378,62 0,808 97952,15607 1,40% 2817470,779 6,92%
CEEE 6563 2,49% 1,66 225675,6539 3,44% 6287970,854 3,202 388112,3161 5,91% 11163563,45 9,35%

CELESC 13829 5,26% 8,76 1192857,028 8,63% 33236417,37 0 0,00% 8,63%
CFLO 228 0,09% 0,14 19343,62765 8,48% 538968,934 1,067 129370,7718 56,74% 3721187,81 65,23%

COPEL 18523 7,04% 7,34 999420,753 5,40% 27846728,07 10,673 1293707,72 6,98% 37211878,15 12,38%
IGUAÇU 180 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

PANAMBI 74 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
RGE 6464 2,46% 3,71 504223,8897 7,80% 14049123,45 1,517 183880,2223 2,84% 5289083,712 10,65%

SANTA MARIA 339 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
AMPLA 7450 2,83% 3,55 483590,6867 6,49% 13474223,25 9,148 1108892,331 14,88% 31895895,56 21,38%

BANDEIRANTE 8050 3,06% 3,58 487117,6751 6,05% 13572495,26 2,367 286944,3717 3,56% 8253594,56 9,62%
BRAGANTINA 588 0,22% 0 0,00% 0,436 52842,4163 8,99% 1519945,754 8,99%

CAIUÁ 946 0,36% 0 0,00% 0,404 48939,11485 5,17% 1407672,189 5,17%
CEB 4294 1,63% 3,62 492720,8791 11,47% 13728616,59 2,65 321183,2712 7,48% 9238433,512 18,95%

BORBOREMA 534 0,20% 0,14 19343,62765 3,62% 538968,934 0,152 18481,539 3,46% 531598,263 7,08%
CELG 7874 2,99% 4,60 625443,955 7,94% 17426662,08 6,19 750350,4773 9,53% 21582889,32 17,47%

CEMIG 20693 7,86% 7,91 1076795,263 5,20% 30002603,79 0 0,00% 5,20%
CHESP 76 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
CPFL 18866 7,17% 4,46 606809,5942 3,22% 16907455,35 6,874 833192,1268 4,42% 23965725,36 7,63%

CPFL LESTE 281 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
CPFL JAGUARI NA 0,20 27725,86596 NA 772522,131 0,165 19967,45467 NA 574338,762 NA

CPFL SANTA CRUZ NA 0 NA 0,142 17169,34974 NA 493854,786 NA

CPFL PIRATININGA 8015 3,05% 1,77 240247,8536 3,00% 6693994,124 2,008 243420,3484 3,04% 7001680,677 6,03%
DME P CALDAS 352 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

ELEKTRO 10055 3,82% 2,61 354633,1703 3,53% 9881097,053 3,781 458342,1631 4,56% 13183636,82 8,09%
ELETROPAULO 32548 12,37% 7,96 1083243,138 3,33% 30182260,09 4,94 598801,8588 1,84% 17223783,6 5,17%
ENERGISA MG 974 0,37% 0 0,00% 0,152 18481,539 1,90% 531598,263 1,90%

ENERSUL 2833 1,08% 1,22 165446,0459 5,84% 4609801,264 0,575 69682,79444 2,46% 2004338,086 8,30%
ESCELSA 4568 1,74% 2,20 299864,9128 6,56% 8355096,35 1,445 175145,8477 3,83% 5037850,39 10,40%

LIGHT 18235 6,93% 2,65 361081,0458 1,98% 10060753,35 5,026 609151,5206 3,34% 17521478,63 5,32%
NACIONAL 450 0,17% 0 0,00% 0,082 9943,067556 2,21% 285999,855 2,21%

NOVA FRIBURGO 287 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
PARANAPANEMA 663 0,25% 0 0,00% 0,103 12456,55752 1,88% 358297,236 1,88%

CEAL 2114 0,80% 0,52 70926,63415 3,36% 1976219,413 0,61 73926,15552 3,50% 2126393,039 6,85%
CELPE 8171 3,11% 4,26 580308,8242 7,10% 16169067,91 2,897 351149,2381 4,30% 10100366,92 11,40%
CEPISA 1719 0,65% 2,32 315945,9157 18,38% 8803159,202 1,22 147852,3108 8,60% 4252786,074 26,98%
COELBA 11403 4,33% 6,63 902702,6154 7,92% 25151883,41 2,44 295704,6216 2,59% 8505572,147 10,51%
COELCE 6553 2,49% 3,13 425559,8045 6,49% 11857316,47 1,363 165224,9569 2,52% 4752488,427 9,02%
COSERN 3419 1,30% 2,65 361081,0458 10,56% 10060753,35 1,799 218082,1586 6,38% 6272859,463 16,94%

ENERGISA PB 2387 0,91% 1,09 148301,144 6,21% 4132095,134 0,549 66533,54011 2,79% 1913753,74 9,00%
ENERGISA SE 1654 0,63% 0,62 83822,38535 5,07% 2335532,022 0,366 44355,69341 2,68% 1275835,826 7,75%

SULGIPE 227 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
BOA VISTA 376 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

CEAM 571 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%
CELPA 5117 1,94% 1,90 257915,0328 5,04% 7186252,397 1,358 164559,6218 3,22% 4733350,898 8,26%

CELTINS 1068 0,41% 0,57 77374,50988 7,24% 2155875,72 0,133 16152,86522 1,51% 464616,886 8,76%
CEMAR 3232 1,23% 2,36 321749,004 9,96% 8964849,881 1,748 211839,0943 6,55% 6093285,559 16,51%
CEMAT 4347 1,65% 3,03 412664,0533 9,49% 11498003,86 11,242 1362606,897 31,35% 39193676,46 40,84%
CERON 1627 0,62% 0 0,00% 4,3 521179,3956 32,03% 14991070,91 32,03%

ELETROACRE 526 0,20% 0 0,00% 1,281 155244,9262 29,51% 4465425,373 29,51%
MANAUS 3507 1,33% 0 0,00% 4,788 580320,3195 16,55% 16692185,33 16,55%

Sub-total 259860 98,75%

Outras 3285 1,25%

TOTAL 263144 100,00% 100,00 379236145,7 100 348649462,6

Tabela 8 -Resultado dos Leilões do Rio Madeira

Nodeste

Norte

Resultado do leilão da Usina Hidrelétrica de Santo 
Antônio

Resultado do leilão da Usina Hidrelétrica de Jirau

Sul

Sudeste / 
Centro-oeste
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A tabela 838 apresenta os volumes de energia contratados (valores absolutos e 

percentuais) por cada concessionária de distribuição em cada um dos leilões, a sua 

participação no mercado cativo de distribuição de energia elétrica, e o percentual da 

energia anual adquirida com relação ao mercado do ano de 2007. 

Pode-se observar que os percentuais de participação nos leilões não guardam 

relação com a participação no mercado. Esta condição provoca assimetrias, uma vez 

que quanto maior o percentual da energia contratada nos leilões com relação ao 

mercado cativo a ser atendido, maior o impacto no preço final da energia, que é 

resultado do mix de contratação. O mesmo se aplica para a situação inversa. A 

totalização percentual mostra valores variando de 1,88% a 65%, ou seja, os 

consumidores da concessionária com maior participação relativa estão numa melhor 

condição com relação aos seus custos de energia. 

4.4. Aplicação do MCSD x Redução de Contratos 
 

A tabela 9 apresenta o processamento mensal do MCSD a partir de 2005, 

primeiro ano de sua aplicação, até 2007. No ano de 2008, até o mês de outubro, não 

ocorreram declarações de sobras ou déficits. 

Na tabela são apresentados os montantes declarados de sobras e déficits, os 

montantes compensados e os montantes de energia que foram devolvidos aos 

geradores. Os montantes estão quantificados pela potência média equivalente e as 

sobras encontram-se discriminadas pela sua origem. Os totais anuais devem ser 

considerados cuidadosamente, uma vez que os totais das sobras e compensações 

são montantes acumulativos, porém os valores dos déficits não necessariamente se 

somam, pois os déficits se não forem compensados podem ser declarados repetidas 

vezes até serem totalmente atendidos ou não. 

 

                                                 
38 Elaboração própria. 
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Mês / Ano
Sobras devido a migração 

de consumidores livres 
para o ACL [MW médio] 

 Sobras devido a 
contratos assumidos 

antes de Março-
2004 [MW médio] 

 Sobras devido a 
desvios de 

mercado [MW 
médio] 

 Déficits devido a 
desvios de 

mercado [MW 
médio] 

 Compensações 
[MW médio] 

 Devoluções de 
contratos no ACR 

[MW médio] 

jan-05 90,93 0 0 109,32 90,32 0
fev-05 37,74 0 0 19,33 19,33 18,41
mar-05 12,56 0 0 36,3 12,56 0
abr-05 70 0 0 59,26 59,26 10,74
mai-05 27,94 0 0 0 0 27,94
jun-05 116,43 0 0 27,5 27,5 88,93
jul-05 46,26 0 16,1 0 0 46,26

ago-05 14,82 0 0 0 0 14,82
set-05 40,1 0 0 3 3 37,1
out-05 38,58 0 0 0 0 38,58
nov-05 47,84 0 0 0 0 47,84
dez-05 21,38 0 0 0 0 21,38

Total de 2005 564,58 0 16,1 254,71 211,97 352

jan-06 113,62 7,58 0 0 0 121,2
fev-06 5,99 74,03 0 0 0 80,02
mar-06 28,03 30,66 0 30,7 30,7 27,99
abr-06 43,42 0 0 0 0 43,42
mai-06 0 34,4 0 16,9 16,9 17,5
jun-06 33,56 23,75 0 0 0 57,31
jul-06 0 0 184,13 150 150 0

ago-06 4,92 145,41 0 0 0 150,33
set-06 0 0 0 0 0 0
out-06 0 0 0 0 0 0
nov-06 2,57 0 0 510,59 2,57 0
dez-06 3,66 0 0 153 3,66 0

Total de 2006 235,77 315,83 184,13 861,19 203,83 497,77

jan-07 6,77 0 0,00 515,54 6,77 0
fev-07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
mar-07 55,00 0 0,00 688,45 55,00 0
abr-07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
mai-07 8,60 0 22,55 1573,18 31,15 0
jun-07 1,73 0 0,00 729,70 1,73 0
jul-07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0

ago-07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
set-07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
out-07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
nov-07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0
dez-07 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0

Total de 2007 72,10 0 22,55 3506,87 94,65 0

Sobras, Déficits, Compensações e Devoluções no Ambeinte de Contratação Regulada (ACR)

 

Tabela 9 – Processamento do MCSD (2005 a 2007)39. 

A análise da tabela permite identificar exemplos das diferentes situações da 

dinâmica de funcionamento do mecanismo. 

Situação 1 – quando existem sobras por saída de consumidores para o 

ambiente de contratação livre em volume menor que os déficits declarados, todo o 

volume de sobras é repassado às concessionárias que declararam déficit; o déficit que 

permaneceu descoberto provavelmente será declarado novamente no mês seguinte 

(veja jan-05 e fev-05); 

                                                 
39 Elaboração própria baseada em (CCEE, 2008e)(CCEE, 2008f)(CCEE, 2008g). 
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Situação 2 – quando o volume de sobras por saída de consumidores que se 

tornaram livres é maior que o volume de déficits declarados, os déficits são todos 

compensados e a diferença excedente é devolvida aos geradores (fev-05); 

Situação 3 – quando existem sobras e não existem déficits, todas as sobras 

declaradas são devolvidas aos geradores (out-05); 

Situação 4 – quando existem sobras por saída de consumidores e sobras por 

desvios de mercado e não existem déficits, no mês em curso apenas o montante 

relativo aos consumidores livres é devolvido aos geradores, os desvios de mercado só 

serão compensados no ano seguinte (jul-05); 

Situação 5 – quando existem apenas sobras por desvios de mercado e o 

volume declarado é maior que o volume de déficits, os déficits são compensados e 

não há devolução da diferença aos geradores (jul-06); 

Situação 6 – quando existem sobras oriundas de consumidores livres e desvios 

de mercado, e o montante total é inferior aos déficits declarados, o montante de 

sobras disponível é compensado (mai-07); 

Situação 7 – quando existem sobras por consumidores livres e sobras por 

contratos firmados antes de março de 2004 e não existem déficits, o montante total é 

devolvido aos geradores (jan-06); 

Situação 8 – semelhante à situação anterior, porém existem déficits 

declarados, o total disponível de sobras é compensado e o resíduo é devolvido aos 

geradores (além de março de 2006 ocorreram diversos outros exemplos no mesmo 

ano); 

Situação 9 – quando apenas existirem sobras por contratos anteriores a março 

de 2004, se houver déficits estes são compensados, e havendo resíduo, o montante é 

restituído aos geradores (mai-06). 
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Exemplos das situações descritas acima são encontrados ao longo do período 

em que vem sendo aplicado o mecanismo. É importante observar que houve um 

movimento acentuado de migração de consumidores para o ambiente de contratação 

livre ao longo dos anos de 2005 e 2006, que arrefeceu a partir de 2007. 

O movimento de migração acentuado dos anos de 2005 e 2006 é explicado 

pelo excedente de energia disponível nestes anos, permitindo que os consumidores 

potencialmente livres obtivessem contratos com custos de energia mais vantajosos do 

que o mix de preços das concessionárias, e os estimulassem a exercer o direito de 

migrarem para o ambiente de contratação livre. 

A desaceleração observada em 2007 é resultado da redução de disponibilidade 

de energia concomitante às projeções de elevação dos preços de energia no mercado 

spot, o que expõe os consumidores livres a riscos de preço, e ainda estimula os 

geradores a especulações no mercado de curto prazo. 

Analisando-se a contabilização anual dos resultados das aplicações do MCSD 

pode-se observar que o processamento em bases mensais pode causar limitações 

com relação ao aproveitamento das sobras para efeito de compensações de contratos. 

No ano de 2005, apesar do volume declarado de déficits ter totalizado cerca de 

254 MWmédios, um volume inferior, cerca de 212 MWmédios, foi aplicado para 

compensação. 

Ao longo de 2006, foi declarado um total de cerca de 736 MWmédios em 

sobras de contratos e cerca de 811 MWmédios em déficits efetivos, porém o 

descasamento das declarações levou à devolução de 498 MWmédios, e a serem 

compensados apenas 209 MWmédios em contratos. 

4.5. A migração de consumidores livres entre o ACR e o ACL 
 

A migração dos consumidores livres entre os ambientes de contratação 

regulada e de contratação livre, ao exercerem este direito, causa impactos sobre o 
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preço da energia comercializada na condição de contratação regulada dos 

consumidores cativos. 

A saída ou o retorno destes consumidores alteram a carteira de contratos de 

energia da distribuidora e afetam o preço final de forma ascendente, uma vez que a 

descontratação de energia autorizada através do MCSD é aplicada sobre os contratos 

de energia existente, cujos preços atuais são inferiores aos dos contratos bilaterais 

que permanecem na carteira. 

A dimensão dos impactos sobre os consumidores cativos é diferente por 

empresa, sendo função do montante de contratos bilaterais que compõe a carteira e 

do perfil de consumidores da empresa de distribuição. 

Consumidores cativos atendidos por concessionárias que possuem um maior 

volume de contratos bilaterais terão impactos mais significativos, como também serão 

mais afetados os consumidores que estão sob uma área de concessão na qual se 

encontrarem um grande número de consumidores potencialmente livres e/ou 

consumidores de porte significativo. 
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5. IMPACTOS DA GESTÃO DE RISCOS E MEDIDAS DE 
CORREÇÃO 

 
No capítulo 4 foi apresentada a síntese da aplicação dos instrumentos de 

gestão de riscos e como resultado do processo de compilação e tratamento dos dados 

e de cruzamento de informações, foram identificados impactos que têm origem nas 

próprias características de formatação do novo modelo e do funcionamento dos 

mecanismos implantados. Uma vez que foi verificada a existência de impactos, as 

próximas etapas são a estimativa de suas dimensões e a formulação e implantação de 

medidas mitigadoras e/ou corretivas. Neste capítulo serão tratados quatro fatores de 

impactos: o risco regulatório, a interferência do ACL no ACR, as assimetrias nos 

submercados e os leilões de ajuste versus o mercado de curto prazo. 

A sobrecontratação permitida pela legislação, que foi concebida de modo a 

estimular algum excedente de suprimento para o sistema (poderia se pensar na figura 

de um pagamento de seguro), não será quantificada. É uma componente de sobre 

preço nas tarifas cujo impacto é de difícil mensuração, pois é afetada por diversas 

variáveis cujos dados são de difícil compilação, alguns de acesso restrito e outros 

mesmo subjetivos. A avaliação do impacto depende: da política de gestão de riscos 

por parte das empresas de distribuição que levou a um determinado volume de 

sobrecontratação; das contabilizações verificadas pela CCEE, dos preços do PLD e do 

balanço destes dois últimos. 

Outro fator de difícil avaliação está relacionado com os volumes de energia 

existente que estavam comprometidos com contratos de longo prazo e foram liberados 

pela migração de consumidores livres. Os montantes liberados não retornaram 

integralmente para o mercado cativo em contratos de longa duração. Os montantes de 

energia que foram devolvidos nos anos de 2005 e 2006 pelo MCSD totalizaram cerca 

de 852 MWmédios, porém só foram negociados 204 MWmédios no 5º leilão de 

energia existente e não houve negociação no 6º leilão de energia existente, mesmo 
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com a sinalização de necessidades apresentadas pelas declarações das distribuidoras 

ao longo do ano de 2007. Do montante remanescente apenas uma parte foi negociada 

nos leilões de ajuste (que são contratos de curto prazo), o que pode indicar que 

montantes de energia foram transferidos para comercialização no mercado de curto 

prazo ou migraram para o ACL. 

Um terceiro fator de impacto de quantificação difícil e subjetiva está 

relacionado com as estratégias de contratação de energia das distribuidoras, pode-se 

exemplificar esta preocupação analisando-se os resultados dos leilões do Rio Madeira 

(tabela 8) e os resultados das aquisições de energia existente (tabela 12 que se 

encontra adiante). Os montantes de energia adquiridos pela concessionária CEMAT 

nos leilões do rio Madeira repõem com sobras os montantes que ficarão descobertos a 

partir do ano de 2013, com esta decisão, os contratos serão substituídos por contratos 

com uma energia comercializada a preço médio inferior. Esta decisão é benéfica aos 

consumidores da empresa, e particularmente interessante com relação à manutenção 

dos consumidores potencialmente livres no mercado regulado40, porém não foi uma 

estratégia adotada por todas as empresas e os benefícios não alcançarão todos os 

consumidores nacionais. 

5.1. Impactos dos riscos regulatórios 
 

Os riscos regulatórios provocaram aumentos efetivos de preços nas tarifas, 

principalmente no que se refere ao cancelamento de contratos estabelecidos, seja por 

uma solicitação governamental, seja através de cancelamentos autorizados pelo órgão 

regulador. 

Contratos estabelecidos com custos de energia inferior foram descontratados e 

substituídos por outros de custo superior, ou então foi autorizado que o montante a 

descoberto fosse contabilizado no mercado de diferenças, ambos os casos com os 

custos repassados integralmente ao consumidor cativo. 

                                                 
40 A manutenção dos consumidores livres melhora os indicadores de crédito das empresas. 
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As tabelas 10 e 11 ilustram o impacto decorrente da solicitação governamental 

com relação ao contrato que a COPEL mantinha com a CIEN41.  

As figuras 5 e 6 apresentam duas tabelas extraídas de ANEEL (2007a) que são 

encontradas nas notas técnicas dos reajustes tarifários das empresas de distribuição. 

Essas tabelas descrevem duas etapas do processo de reajuste tarifário relacionados à 

contabilização dos valores de repasse dos custos de aquisição de energia. 

A figura 5 contém o cálculo do valor médio ponderado dos custos de aquisição 

de energia provenientes dos contratos estabelecidos a partir dos leilões no ACR e do 

MCSD. Este preço é o valor a ser considerado na ponderação do valor final de 

repasse – contabilizado na figura 6 - considerando-se todos os contratos disponíveis 

para atendimento do mercado da concessionária. 

 

Figura 6 – Preço médio ponderado dos leilões de energia existente. 

O mesmo procedimento de cálculo da tabela da figura 5 é aplicado na tabela 

10, porém é desconsiderado o montante referente ao “CCEAR 2008 – 8 anos”, cujo 

contrato é oriundo do 5º leilão de energia existente, no qual a COPEL repôs parte 

energia necessária para compor a sua carteira. O objetivo ao desconsiderar este 

montante é verificar o impacto ocorrido sobre o preço final de repasse para o 

consumidor dos custos de aquisição de energia. Como o contrato desconsiderado tem 

                                                 
41 CIEN – Companhia de Interconexão Energética. 
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um valor superior ao preço médio, o novo preço encontrado é naturalmente inferior ao 

anterior. 

A tabela 11 é semelhante àquela encontrada na figura 6, porém com os valores 

relativos aos contratos de energia existente e ao contrato bilateral estabelecido com a 

CIEN modificados. Os novos valores aplicados para cálculo desconsideraram o 

processo de rescisão do contrato com a CIEN e os novos contratos de energia 

existente adquiridos no 5º leilão 

Desta forma, como o contrato de reposição tem um custo de energia superior 

ao contrato rescindindo, o cômputo do preço médio final (Tabela 11) de repasse dos 

custos de aquisição de energia levou a valores inferiores comparados àqueles que 

foram considerados para repasse. 

 

Figura 7 – Preço final de repasse ao consumidor da COPEL para o ano de 2007. 
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Contratos MWh Preço - R$/MWh R$

CCEAR 2005 - 8 anos 7749791 63,82 494591661,6
CCEAR 2006 - 8 anos 3495740 74,71 261166735,4
CCEAR 2007 - 8 anos 15210 83,73 1273533,3
CCEAR 2006 - 3 anos 0
MCSD 2005 - 8 anos 150548 64,28 9677225,44
MCSD 2006 - 8 anos 71113 75,85 5393921,05
MCSD 2007 - 8 anos 2482 88,95 220773,9
MCSD 2006 - 3 anos 0
CCEAR 2007 - 8 anos (A-1) 0 104,74 0
CCEAR 2008 - 8 anos 195329 89,84 17548357,36
Total 11680213 789872208,1

Preço Médio 67,62  

Tabela 10 – Contabilização do preço médio ponderado se não tivesse ocorrido 

aquisição de energia para substituição dos contratos da CIEN. 

MWh R$/MWh R$
Contratos bilaterais
Elejor 1189354 128,45 152772521,30
Itiquira 942348 112,55 106061267,40
CIEN (+ 1.397.617 MWh) 2271900 78,79 179003001,00

Energia Nova
2008-H30 13107 112,29 1471785,03
2008-T15 103563 132,26 13697242,38

Ajuste (9 meses) 118128 51,75 6113124,00

Itaipu 5003475 91,1 455816572,50

Proinfa 214617 0 14512401,54

Existente (- 1.397.617 MWh) 10320806 67,62 697892901,72

20177298 1627340817
Preço médio 80,65  

Tabela 11 – Contabilização do preço médio de repasse se os contratos da CIEN 

tivessem sido mantidos. 

Como resultado do exercício desenvolvido, pode-se observar que a rescisão do 

contrato seguida da recontratação através do leilão levou a um incremento percentual 

de 2% sobre os custos finais de aquisição de energia (R$ 82,34 contra R$ 80,65). Este 

acréscimo foi absorvido integralmente pelo consumidor. 

Um novo episódio de risco regulatório ocorreu no início do segundo semestre 

de 2008, as distribuidoras AESSul e Eletropaulo foram autorizadas pela agência 
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reguladora a suspender os contratos bilaterais que mantinham com a geradora AES 

Uruguaiana, proprietária de uma usina térmica a gás cujo fornecimento do combustível 

provinha da Argentina. A cobertura para estes montantes de energia provirá do 

processo de contabilização no mercado de curto prazo ao custo do PLD de 

fechamento. 

5.2. Interferência do ACL sobre o ACR 
 

A interferência do ambiente de contratação livre sobre o ambiente de 

contratação regulada é devida à possibilidade de os consumidores livres migrarem de 

um ambiente a outro por livre decisão. 

Esta mobilidade já foi introduzida no capítulo anterior e o impacto da mesma 

pode ser observado ao se analisar a tabela 12 que se encontra adiante. 

A tabela 1242 apresenta os montantes de energia adquiridos nos leilões de 

energia existente promovidos nos anos de 2004, 2005 e 2006. Para a construção da 

tabela foram computadas as seguintes informações: os montantes de energia 

adquiridos nos leilões de energia existente para atendimento das necessidades dos 

anos de 2005, 2006 e 200743; a energia requerida para atendimento do mercado das 

distribuidoras para cada ano citado44; o percentual de energia contratada relativamente 

à energia requerida para cada ano; o total efetivamente adquirido nos CCEAR 

(Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado), também para cada 

ano45; as diferenças entre o montante que foi adquirido nos leilões e o montante que 

foi verificado quando da contabilização pela CCEE; e na última coluna da tabela o 

percentual de contratos rescindidos relativo à energia requerida para 2007. 

                                                 
42 Elaboração própria. 
43 Estes dados foram compilados dos resultados dos diversos leilões promovidos com este propósito. 
44 Estas informações estão disponíveis no sítio da ABRADEE (Associação Brasileira dos Distribuidores de 
Energia Elétrica) – http://www.abradee.org.br.  
45 Estas informações foram obtidas através dos balanços anuais divulgados pelas empresas por exigência 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as notas técnicas divulgadas pela ANEEL para notificar e 
justificar os percentuais de reajuste dos valores das tarifas. 
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O total de energia contratada indica o montante que foi negociado nos leilões 

pelas concessionárias para atendimento do mercado. As colunas contendo o total 

efetivamente adquirido indicam os volumes efetivamente comercializados, que podem 

ser menores, iguais ou maiores que o contratado.  

As diferenças que se apresentam mostram os desvios com relação à previsão 

inicial do mercado. Percebe-se a existência de valores positivos e negativos, onde os 

valores positivos informam que houve desvios devidos a saída de consumidores para 

o ambiente livre ou consumo menor do que o previsto, e os valores negativos indicam 

que houve declarações de déficits que foram compensados pelos excedentes46. 

O percentual de contratos rescindidos fornece a sinalização do impacto da 

migração de consumidores livres, percentuais negativos indicam que estas 

concessionárias foram contempladas com cessão de contratos através do 

processamento do MCSD, o que demonstra o aspecto positivo do mecanismo. 

Percebe-se ainda na tabela números expressivos, tanto em valores percentuais 

como absolutos, há reduções maiores que 17% com relação ao mercado, que 

correspondem a uma carga de mais de 200 MWmédios. Estes montantes causam 

invariavelmente impactos tarifários. Há ainda casos em que não ocorreram migração 

de consumidores ou mesmo não foram negociados contratos de energia existente 

para os anos em questão. 

Pode-se observar ainda a partir da tabela que houve troca de contratos entre 

submercados, já que houve situações em que o montante liberado por 

concessionárias de um determinado submercado não foi suficiente para atender as 

necessidades declaradas, vide o ano de 2005 no Submercado Nordeste. Este 

movimento mostra que ocorreram transferências que podem ter beneficiado um 

conjunto de consumidores e prejudicado outros. 

                                                 
46 O somatório dos valores não é zero, pois como foi apresentado na tabela 9, ocorreram devoluções para 
os geradores. 
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Concessionárias de 
Distribuição

Submercado

 Energia 
Requerida 
para 2005 

(GWh)

 Total de 
energia 

contratada em 
leilões para 

2005 
(GWh/ano)

Percentual 
de energia 
contratada 
para 2005 

nos CCEAR 
(%) 

Total 
efetivamente 
adquirido no 

CCEAR - 2005 
(GWh)

Diferenças

 Energia 
Requerida 
para 2006 

(GWh)

 Total de 
energia 

contratada em 
leilões para 

2006 
(GWh/ano)

Percentual 
de energia 
contratada 
para 2006 

nos CCEAR 
(%) 

Total 
efetivamente 
adquirido no 

CCEAR - 2006 
(GWh)

Diferenças

 Energia 
Requerida 
para 2007 

(GWh)

 Total de 
energia 

contratada em 
leilões para 

2007 
(GWh/ano)

Percentual 
de energia 
contratada 
para 2007 

nos CCEAR 
(%) 

Total 
efetivamente 
adquirido no 

CCEAR - 2006 
(GWh)

Diferenças

Percentual de 
contratos 

rescindidos 
relativo à 
energia 

requerida para 
2007

(1) (2) (3) = (1)-(2) (4) (5) (6) = (4)-(5) (7) (8) (9) = (7)-(8) (10)

AESSUL 7669,48 1049,16 13,68% 763,06 286,10 7836,53 3759,00 47,97% 3296,24 462,76 7994,78 4126,92 51,62% 3611,41 515,51 6,45%
CEEE 7718,21 1897,27 24,58% 2025,50 -128,23 7539,62 2881,79 38,22% 3164,19 -282,41 NA 3289,96 NA NA NA NA
CELESC 15873,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 16738,00 1191,53 7,12% 1190,00 1,53 15889,00 1191,53 7,50% 1192,00 -0,47 0,00%
COPEL 21781,00 8696,73 39,93% 8229,00 467,73 21413,00 12218,73 57,06% 11332,00 886,73 21574,00 13615,72 63,11% 13053,00 562,72 2,61%
RGE 7825,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 7815,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 7982,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
AMPLA 9298,00 2951,82 31,75% NA NA 9508,00 5159,36 54,26% NA NA 10118,00 5515,11 54,51% 5378,00 137,11 1,36%
BANDEIRANTE 9458,22 2307,28 24,39% 2037,56 269,72 9345,72 5007,47 53,58% 3567,86 1439,61 10099,00 5216,84 51,66% 3438,91 1777,93 17,60%
BRAGANTINA 626,67 34,68 5,53% 31,66 3,02 626,60 219,63 35,05% 184,93 34,69 644,46 423,45 65,71% 361,75 61,70 9,57%
CEB 4385,49 1115,92 25,45% 1497,02 -381,10 4826,67 1942,14 40,24% 2288,45 -346,31 5093,90 2122,62 41,67% 2420,00 -297,38 -5,84%
CELG 8520,81 3208,17 37,65% 3138,86 69,31 8565,13 4768,14 55,67% 4604,82 163,31 7914,74 6119,63 77,32% 5795,43 324,19 4,10%
CEMAT 5080,16 78,04 1,54% NA NA 5308,02 785,65 14,80% 761,00 24,65 4925,48 973,42 19,76% 808,13 165,29 3,36%
CEMIG 23358,00 4647,51 19,90% 4644,00 3,51 25407,00 12704,67 50,00% 11132,00 1572,67 26069,00 12704,67 48,73% 11132,00 1572,67 6,03%
CPFL 21950,00 988,46 4,50% 840,18 148,28 21673,00 2748,71 12,68% 2258,00 490,71 22518,00 3026,89 13,44% 2850,00 176,89 0,79%
ELEKTRO 10640,78 4543,46 42,70% 4626,89 -83,43 11124,25 7462,37 67,08% 7655,00 -192,63 11545,13 7830,17 67,82% 8016,00 -185,83 -1,61%
ELETROPAULO 39573,41 10925,11 27,61% 10291,44 633,67 38089,96 16433,25 43,14% 13914,00 2519,25 38557,80 16722,33 43,37% 14407,45 2314,87 6,00%
ENERSUL 3355,16 1070,14 31,90% 1069,48 0,66 3688,00 2290,94 62,12% 1884,38 406,56 3922,00 2487,54 63,43% 1937,19 550,35 14,03%
ESCELSA 6616,94 1765,27 26,68% 1816,07 -50,80 6183,00 3218,54 52,05% 3332,92 -114,38 6552,00 3264,44 49,82% 3406,00 -141,56 -2,16%
LIGHT 25558,00 4939,71 19,33% 4934,00 5,71 26282,00 10504,14 39,97% 10832,00 -327,86 26705,00 11572,85 43,34% 11503,00 69,85 0,26%
PARANAPANEMA 719,71 208,10 28,91% 208,10 0,00 735,70 360,88 49,05% 360,88 0,00 741,80 457,24 61,64% 440,03 17,21 2,32%
PIRATININGA/CPFL 9508,00 520,24 5,47% 278,34 241,91 9270,00 1100,67 11,87% 426,11 674,56 9735,00 1137,49 11,68% 432,29 705,19 7,24%
CEAL 2939,36 1486,45 50,57% 1651,87 -165,42 2783,28 2121,69 76,23% 2451,34 -329,64 3324,91 2892,57 87,00% 3223,00 -330,43 -9,94%
CELPE 10252,00 2176,35 21,23% 2298,56 -122,21 10159,00 5022,89 49,44% 4784,57 238,33 10379,00 5534,35 53,32% 4959,36 574,99 5,54%
CEPISA 2352,02 1647,44 70,04% NA NA 2671,62 2301,98 86,16% NA NA 2990,15 3003,65 100,45% NA NA NA
COELBA 13427,07 6971,26 51,92% 6971,26 0,00 14031,92 10428,92 74,32% 10463,05 -34,12 14764,40 10989,56 74,43% 11041,00 -51,44 -0,35%
COELCE 7908,12 3052,09 38,59% 3034,43 17,66 7560,46 5267,01 69,67% 4406,58 860,43 7530,28 5674,35 75,35% 4346,38 1327,98 17,64%
COSERN 3827,60 2315,08 60,48% 2329,77 -14,69 3883,65 3577,53 92,12% 3429,13 148,40 4114,44 3766,70 91,55% 3622,95 143,75 3,49%
ENERGIPE 2278,93 1014,47 44,52% NA NA 2223,86 1657,76 74,54% NA NA 2254,34 1771,64 78,59% NA NA NA
SAELPA 3162,56 1656,11 52,37% NA NA 3084,90 2621,04 84,96% NA NA 3197,29 2761,20 86,36% NA NA NA
CELPA 5779,05 3823,79 66,17% 3801,71 22,08 6437,91 5560,66 86,37% 5800,26 -239,59 6913,70 6249,82 90,40% 6318,40 -68,59 -0,99%
CELTINS 870,28 303,48 34,87% 303,48 0,00 1238,93 456,26 36,83% 391,06 65,20 1260,14 643,46 51,06% 594,42 49,04 3,89%
CEMAR 4056,00 2924,63 72,11% 2974,97 -50,34 4160,00 4035,91 97,02% 4279,00 -243,09 4521,00 4431,50 98,02% 4578,25 -146,75 -3,25%

Tabela 12 - Resumo dos montantes de energia existente contratados para os anos de 2005, 2006 e 2007

Nordeste

Norte

Leilões de Energia Existente

Sul

Sudeste / 
Centro-oeste
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Para verificar os possíveis impactos tarifários foi desenvolvido o seguinte 

procedimento de comparação: 

• foi inicialmente selecionada uma determinada concessionária de 

distribuição e um ano dentro do período de análise; 

• analisou-se a nota técnica47 que define o reajuste tarifário aplicado para o 

período e foram identificados os elementos que compunham a definição do 

valor de repasse dos custos de aquisição de energia; 

• a contabilização do valor de repasse foi refeita supondo que os 

consumidores livres não tivessem migrado e os montantes de energia existente 

tivessem se mantido na carteira da concessionária; 

• avaliou-se a variação percentual dos custos de repasse; 

• esta comparação foi aplicada para diferentes concessionárias. 

Os critérios adotados para a seleção das distribuidoras foram as empresas que 

possuíam as maiores variações absolutas e percentuais entre os volumes contratados 

nos leilões e os volumes efetivamente adquiridos pelos contratos (vide tabela 12). 

Além das concessionárias de maior impacto foram selecionadas empresas dos 

mesmos submercados para efeito de comparação. Para o submercado sudeste foram 

escolhidas empresas pertencentes ao mesmo estado da federação (São Paulo), para 

estender a análise dos impactos para as considerações sobre as assimetrias 

existentes nos submercados.  

As tabelas 13 a 18 apresentam a síntese das comparações realizadas para 

cinco empresas de distribuição. As tabelas contêm três conjuntos de cálculo 

agrupados que expressam a composição da carteira de contratos de energia com os 

montantes e valores (MWh, R$ e R$/MWh). O primeiro conjunto apresenta os valores 

                                                 
47 No anexo 2 foi apresentado um exemplo do conjunto das planilhas demonstrativas dos cálculos de 
repasse dos custos de aquisição de energia elétrica que fazem parte das notas técnicas publicadas pela 
ANEEL que definem os índices de reajuste ou revisão tarifária. 



99 

praticados pela agência reguladora, o segundo conjunto considera as reduções 

praticadas apenas para o período de referência, e o terceiro conjunto reflete as 

reduções ocorridas desde o início da aplicação do MCSD (ano de 2005). Os períodos 

considerados não foram todos uniformes porque algumas concessionárias passaram 

por revisão tarifária, e as planilhas das notas técnicas para estes casos são diferentes 

daquelas exemplificas no anexo 248. 

MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh

Contratos Bilaterais 12386642 1445828724 116,72 12386642 1445828724 116,72 12386642 1445828724 116,72

Leilão de Energia Nova 170647 22174004,58 129,94 170647 22174004,58 129,94 170647 22174004,6 129,94

ITAIPU 5701368 553620207,5 97,10 5701368 553620207,5 97,10 5701368 553620207,5 97,10

Leilões CCEAR 2022162 150173834,8 74,26 3066264 227713029,7 74,26 3671402 262688813,1 71,55

Total 20280819 2171796771 107,09 21324921 2249335966 105,48 21930059 2284311749 104,16

Variação 
percentual na 

tarifa final
1,52% 2,81%

Montantes considerados para 
definição do repasse dos custos 

com aquisição de energia

Valores a contabilizar se não 
houvesse ocorrido reduções nos 

contratos de energia existente para 
o ano corrente

Valores considerando o que foi 
efetivamente adquirido nos leilões de 

energia existente

CPFL - Paulista (2007 a 2008)

 

Tabela 13 – CPFL (concessionária que atende parte do estado de SP). 

MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh

Contratos Bilaterais 2266750 277017768,6 122,21 2266750 277017768,58 122,21 2266750 277017768,58 122,21
 

Leilão de Energia Nova 0 0 0,00 170647 0,00 0,00 0 0,00 0,00
 

ITAIPU 4040399 334277501,7 82,73 4040399 334277501,66 82,73 4040399 334277501,66 82,73

Leilões CCEAR 2699707 186019187,5 68,90 3066264 211276237,77 68,90 5659105 385611414,70 68,14

Total 9006856 797314457,8 88,52 9544060 822571508,01 86,19 11966254 996906684,94 83,31

Variação 
percentual na 

tarifa final
2,71% 6,26%

Montantes considerados para 
definição do repasse dos custos 

com aquisição de energia

Valores a contabilizar se não 
houvesse ocorrido reduções nos 

contratos de energia existente para 
o ano corrente

Bandeirantes (2006 a 2007)

Valores considerando o que foi 
efetivamente adquirido nos leilões de 

energia existente

 

Tabela 14 – Bandeirantes (concessionária que atende parte do estado de SP). 

                                                 
48 Observar que cada empresa de distribuição possui uma data própria para seu reajuste tarifário 
conforme a data de assinatura de seu contrato de concessão. 
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MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh

Contratos Bilaterais 11829722 1491501842,51 126,08 11829722 1491501842,51 126,08 11829722 1491501842,51 126,08
 

Leilão de Energia Nova 0 0 0,00 170647 0,00 0,00 0 0,00 0,00
 

ITAIPU 12289400 1076300730,63 87,58 12289400 1076300730,63 87,58 12289400 1076300730,63 87,58

Leilões CCEAR 13123305 868171492,40 66,15 14056156 929884197,00 66,15 16575402 1094473794,06 66,03

Total 37242427 3435974066 92,26 38345925 3497686770,14 91,21 40694524 3662276367,20 89,99

Variação 
percentual na 

tarifa final
1,15% 2,52%

Eletropaulo (2006 a 2007)

Montantes considerados para definição 
do repasse dos custos com aquisição de 

energia

Valores a contabilizar se não 
houvesse ocorrido reduções nos 

contratos de energia existente para o 
ano corrente

Valores considerando o que foi 
efetivamente adquirido nos leilões de 

energia existente

 

Tabela 15 – Eletropaulo (concessionária que atende parte do estado de SP). 

MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh

Contratos Bilaterais 11812307 1759066332,90 148,92 11812307 1759066332,90 148,92 11812307 1759066332,90 148,92
 

Leilão de Energia Nova 884650 98328216,57 111,15 884650 98328216,57 111,15 884650 98328216,57 111,15
 

ITAIPU 10582377 831766417,23 78,60 10582377 831766417,23 78,60 10582377 831766417,23 78,60

Leilões CCEAR 15465373 1150707252 74,41 17829735 1326628550,84 74,41 17829735 1326628550,84 74,41
Proinfa 939700 939700 939700
Total 39684407 3839868219 96,76 42048769 4015789517,54 95,50 42048769 4015789517,54 95,50

Variação 
percentual na 

tarifa final
1,32% 1,32%

Eletropaulo (2008 a 2009)

Montantes considerados para definição do 
repasse dos custos com aquisição de 

energia

Valores a contabilizar se não 
houvesse ocorrido reduções nos 

contratos de energia existente para o 
ano corrente

Valores considerando o que foi 
efetivamente adquirido nos leilões de 

energia existente

 

Tabela 16 – Eletropaulo (período de 2008 a 2009) 49. 

MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh

Contratos Bilaterais 2800430 428595517,6 153,05 2800430 428595517,62 153,05 2800430 428595517,62 153,05
 

Leilão de Energia Nova 318493 45992908,47 144,41 318493 45992908,47 144,41 318493 45992908,47 144,41
 

ITAIPU 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Leilões CCEAR 4539753 334837668 73,76 4897034 361189572,36 73,76 5674350 418521915,49 73,76
Proinfa 143056 143056 143056
Total 7801732 809426094,1 103,75 8159013 835777998,45 102,44 8936329 893110341,58 99,94

Variação 
percentual na 

tarifa final
1,28% 3,81%

COELCE (2008 a 2009)

Montantes considerados para 
definição do repasse dos custos 

com aquisição de energia

Valores a contabilizar se não 
houvesse ocorrido reduções nos 

contratos de energia existente para 
o ano corrente

Valores considerando o que foi 
efetivamente adquirido nos leilões de 

energia existente

 

Tabela 17 – COELCE (concessionária da região nordeste). 

                                                 
49 Neste período não foram contabilizadas sobras por saída de consumidores livres, pelo contrário foram 
encontrados déficits, então encontramos dois valores iguais de variação. 
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MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh MWh R$ R$/MWh

Contratos Bilaterais 5210979 558382381 107,15 5210979 558382381,02 107,15 5210979 558382381,02 107,15
 

Leilão de Energia Nova 59607 7745896 129,95 59607 7745896,00 129,95 59607 7745896,00 129,95
 

ITAIPU 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Leilões CCEAR 4681445 333659608,4 71,27 4786782 341167269,47 71,27 5986750 425897395,00 71,14
Proinfa 107563 107563 107563
Total 10059594 899787885,5 89,45 10164931 907295546,49 89,26 11364899 992025672,02 87,29

Variação 
percentual na 

tarifa final
0,21% 2,47%

CELPE (2007 A 2008)

Montantes considerados para 
definição do repasse dos custos 

com aquisição de energia

Valores a contabilizar se não 
houvesse ocorrido reduções nos 

contratos de energia existente para 
o ano corrente

Valores considerando o que foi 
efetivamente adquirido nos leilões de 

energia existente

 

Tabela 18 – CELPE (concessionária da região nordeste). 

Os números das comparações mostram que a migração de consumidores pode 

provocar impactos sobre as tarifas que variam de 0,21% a 6.26%. A análise 

apresentada pode ser aplicada para todo o conjunto de empresas de distribuição com 

impactos variáveis que dependem da composição das carteiras e do fluxo de clientes 

livres das empresas. 

5.3. Assimetrias em Submercados 

 
As assimetrias que existem internamente aos submercados têm origem na 

composição de contratos das carteiras das empresas (contratos bilaterais, energia de 

Itaipu, energia existente). Analisando-se as informações contidas na tabela 12, pode 

se observar que até o ano de 2007 existiam tanto empresas cuja carteira era formada 

exclusivamente por contratos oriundos dos leilões, quanto empresas que eram 

atendidas apenas por contratos bilaterais (além de Itaipu). Então as decisões de 

contratação de energia anteriores ao novo modelo afetam a composição dos preços 

atuais e futuros, levando a uma trajetória dos preços diferente para cada empresa. 

A composição da carteira pode ainda realimentar ou atenuar (percentualmente) 

os reflexos dos riscos regulatórios, e do movimento dos consumidores livres. Os 

custos de aquisição de energia para as empresas que têm contratos bilaterais cujos 
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preços já são mais elevados sofrerão um incremento de preços inferior, com relação a 

outras empresas com diferente composição de contratos. 

Se a carteira de uma determinada distribuidora é composta prioritariamente por 

contratos bilaterais, os impactos percebidos pelos consumidores atendidos por esta 

concessionária serão menores do que os impactos percebidos por consumidores cujo 

percentual de contratos oriundo dos leilões é maior. 

A tabela 19 reúne os custos de aquisição de energia para quatro períodos para 

um conjunto de concessionárias agrupadas por submercado e computa as variações 

percentuais acumuladas, ressaltando as assimetrias existentes internamente aos 

submercados. As figuras 7 e 8 expressam graficamente estas variações. 

CELPE abril 89,63 0,00% 87,26 -2,64% 89,45 -0,20% 93,39 4,20%
COELCE abril 73,68 0,00% 83,90 13,87% 101,44 37,68% 103,75 40,81%
COSERN abril 61,14 0,00% 66,36 8,54% 69,73 14,05% 82,60 35,10%
Bandeirantes outubro 79,16 0,00% 88,52 11,82% 90,25 14,01% 101,26 27,92%
CPFL abril 93,91 0,00% 98,22 4,59% 107,09 14,03% 106,05 12,93%
Eletropaulo julho 82,89 0,00% 92,26 11,30% 95,36 15,04% 96,76 16,73%
AESSul abril 87,81 0,00% 85,04 -3,15% 95,33 8,56% 92,40 5,23%
RGE abril 106,56 0,00% 106,98 0,39% 116,36 9,20% 115,54 8,43%
CELTINS julho 88,83 0,00% 98,93 11,37% 102,66 15,57% 111,63 25,67%
CEMAR agosto 73,46 0,00% 78,11 6,33% 71,45 -2,74% 75,73 3,09%

2008 a 2009

N

Concessionária R$/MWh
Variação 

percentual
R$/MWh

Variação 
percentual 
acumulada

R$/MWh
Variação 

percentual 
acumulada

R$/MWh

Custos de repasse para aquisição de energia

NE

SE

S

Variação 
percentual 
acumulada

Mês de 
revisão 
tarifária

Submercado 2005 a 2006 2006 a 2007 2007 a 2008

 

Tabela 19 – Evolução dos custos de aquisição de energia elétrica. 

Os valores expressos nas tabelas e gráficos mostram que existem assimetrias 

percentuais internas a submercados de até 47%. Os gráficos de evolução dos preços 

e dos percentuais acumulados apresentam concessionárias com uma derivada dos 

custos de aquisição de energia maior que outras50. 

                                                 
50 A curva da COELCE mostra um comportamento bastante diferente devido a um contrato bilateral 
mantido com uma geradora térmica cuja participação no mercado é de cerca de 1/3 e cujos preços 
atingiram custos de R$ 160,30 / MWh, então valores elevados foram atingidos bem cedo. 
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Evolução do custo de aquisição de energia
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Figura 7 – Gráfico de evolução do preço médio ponderado para repasse dos custos de 

aquisição de energia elétrica. 

 

Variação percentual acumulada dos custos de repasse

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

2005 a 2006 2006 a 2007 2007 a 2008 2008 a 2009

Período

P
er

ce
nt

ua
l

CELPE

COELCE

COSERN

Bandeirantes

CPFL

Eletropaulo

AESSul

RGE

CELTINS

CEMAR

 

Figura 8 – Gráfico de evolução da variação acumulada dos custos de repasse de 

aquisição de energia elétrica. 
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Embora a diferença de preços entre submercados possa ser justificada pelas 

restrições de transmissão, as diferenças internas aos submercados distorcem o 

princípio da modicidade tarifária expresso na cartilha do novo modelo - “promover a 

modicidade tarifária , que é fator essencial para o atendimento da função social da 

energia e que concorre para a melhoria da competitividade da economia”. Diferenças 

de preços no insumo energia ocorrendo dentro de um mesmo estado da federação 

não sinalizam para uma melhoria de competitividade da economia. 

5.4. Leilões de Ajuste x Mercado de Curto Prazo 
 

O repasse dos custos de aquisição de energia originados pelos leilões de 

ajuste é limitado pelo valor de referência (VR). Este valor é computado pelos 

resultados dos leilões que por sua vez derivam dos custos marginais de operação51 

esperados para o horizonte dos leilões de energia nova. Ao aproximar-se o período da 

efetiva operação do sistema, guardando-se as devidas revisões e ajustes das 

previsões, é esperado que os valores de PLD estejam próximos do que foi antecipado 

pelo planejamento, logo os valores de VR e do PLD médio devem estar próximos. 

Como os contratos dos leilões de ajuste são de curta duração e os próprios 

leilões são promovidos com a previsão de entrega da energia em no máximo 4 meses, 

o resultado esperado é que as geradoras procurem comercializar a energia disponível 

com preços próximos destes patamares, acompanhando a dinâmica do mercado de 

curto prazo. Então dependendo das variações do PLD no período de contrato é 

possível contabilizar perdas ou ganhos com relação a uma eventual exposição ao 

mercado de curto prazo. 

As situações de perdas e ganhos mencionadas podem ser observadas nas 

situações reproduzidas nas tabelas 20 e 21. A tabela 21 mostra um resultado positivo 

                                                 
51 Recapitulando, os custos marginais de expansão que servem de teto para os leilões igualam-se aos 
custos marginais de operação. 
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advindo do 4º leilão de ajuste52, em que os valores de contratação por 9 meses 

estiveram abaixo da média do PLD do período53. Neste caso em particular uma 

exposição ao PLD traria perdas ao consumidor. 

Por outro lado, a tabela 22 apresenta dois resultados distintos para dois 

produtos diferentes negociados no 6º e 7º leilões. No 6º leilão foram negociados 

produtos de duração de 1 ano e no 7º leilão foram negociados produtos de 3 meses e 

6 meses. Os valores resultantes dos produtos de 3 meses encontram-se discriminados 

por submercado na tabela. 

SE/CO S NE N
dez/07 204,93 204,93 204,93 204,93
nov/07 185,11 185,11 185,11 185,11
out/07 198,13 198,13 197,45 198,13
set/07 149,53 149,8 149,11 149,53
ago/07 39,27 36,13 45,81 44,36
jul/07 122,59 122,19 118,94 122,87
jun/07 97,15 59,42 97,19 97,35
mai/07 59,96 23,48 53,37 53,37
abr/07 49,36 49,05 28,07 24,25
mar/07 17,59 17,59 17,59 17,59
fev/07 17,59 17,59 17,59 17,59
jan/07 22,62 26,28 17,59 17,59

PLD médio de abril 
a dezembro

122,89 114,25 120,00 119,99

Valor do contrato 
negociado para o 

período no 4o 
leilão de ajuste

69,04 51,75 63,79 68,32

Preço Médio da CCEE (R$/MWh)

Mês Submercado

 

Tabela 21 – Valores de PLD no ano de 2007, média relativa ao período de contrato e 

valores negociados. 

Para o produto de 3 meses do 7º leilão, a decisão de contratação de energia 

no leilão foi desfavorável ao consumidor, uma vez que a média dos PLDs esteve 

abaixo dos valores de contrato que foram negociados54, (R$ 141,94 ; R$ 139,44; 

                                                 
52 Como este leilão teve atendimento de toda a demanda declarada e os valores ficaram abaixo do teto 
limite de repasse, os resultados indicariam que existia oferta e houve disputa neste leilão. 
53 O VR definido para o ano de 2007 foi de R$ 84,70. 
54 Os valores finais de contrato ficaram próximos ao valor de VR definido para o ano de 2008, R$ 139,44. 
Um resultado esperado, já que o volume negociado esteve longe da demanda declarada. 
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R$ 139,69), e em dois casos também para as empresas distribuição que não poderão 

repassar integralmente os custos. 

O outro produto comercializado no 7º leilão, que não está apresentado na 

tabela cuja duração é de seis meses, foi negociado a R$ 139,69 para o submercado 

norte55. Com relação ao produto do 6º leilão, em função dos valores elevados do PLD 

no início do ano de 2008, a contratação foi favorável considerando-se a média dos 

valores até o mês de outubro, mas com valores de repasse não inferiores 97% do 

PLD. 

SE/CO S NE N
out/08 92,43 92,17 92,43 92,43
set/08 109,93 109,4 109,91 109,93
ago/08 102,79 101,21 102,79 102,79
jul/08 108,42 108,42 108,42 108,42
jun/08 76,2 76,2 75,34 75,34
mai/08 34,18 34,19 34,42 27,61
abr/08 68,8 72,12 71,92 50,97
mar/08 124,7 127,41 123,24 117,67
fev/08 200,42 200,65 214,37 200,43
jan/08 502,45 502,45 497,61 502,45

PLD médio de 
janeiro a outubro

142,03 142,42 143,05 138,80

Valor do contrato 
negociado para o 

período no 6o leilão 
de ajuste

138,35 138,35 138,35

PLD médio de julho 
a setembro

107,05 106,34 107,04 107,05

Valor do contrato 
negociado para o 

período no 7o leilão 
de ajuste

141,94  139,44 139,69

Preço Médio da CCEE (R$/MWh)

SubmercadoMês

 

Tabela 22 – Valores de PLD no ano de 2008, média relativa ao período de contrato e 

os valores negociados. 

Os impactos dos leilões de ajuste dependem da ótica sob a qual são 

analisados, do ponto de vista da concessionária podem ser positivos ou negativos, do 

ponto de vista do consumidor podem ser negativos ou neutros. 

                                                 
55 Como para este trabalho os valores de PLDs para os meses de novembro e dezembro ainda não 
haviam sido definidos, então não foi possível realizar a comparação para o produto de seis meses, mas 
não há previsões de grandes elevações dos valores de PLDs, o que manteria a média e 
conseqüentemente estes contratos trariam impactos negativos aos consumidores. 
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A concessionária se beneficia positivamente quando adquire energia nestes 

leilões para complementar o volume de contratos necessários para atender sua carga 

e evita penalidades e exposições ao PLD; os impactos negativos advêm quando não é 

possível repassar integralmente os custos de aquisição para o consumidor. 

Para o consumidor, a condição de impacto negativo se configura pelo exemplo 

apresentado anteriormente, ao pagar preços de energia superiores aos preços do 

mercado de curto prazo por uma decisão de contratação da distribuidora; o impacto 

neutro se caracteriza porque as regras de repasse dos custos de aquisição são 

limitadas ao menor valor de VR ou PLD quando há subcontratação, logo para do ponto 

de vista do consumidor, para contratos de curto prazo pode ser mais apropriado 

admitir a exposição ao preço “spot”. 

5.5. Ajustes à dinâmica do Ambiente de Contratação Regulada 
 

Serão apresentadas a seguir quatro propostas com o objetivo de mitigar ou 

mesmo em alguns casos eliminar as distorções e impactos que foram analisados 

anteriormente. 

5.5.1. Redistribuição de contratos para correção de  assimetrias 
 

Como as assimetrias de preços têm origem na diversidade de composição das 

carteiras de contratos das distribuidoras, a correção das assimetrias passa pela 

redistribuição da participação percentual dos diferentes tipos de contratos encontrados 

nas carteiras, de modo que a ponderação preços versus volumes venha a convergir 

para um único valor para todas as distribuidoras pertencentes a um determinado 

submercado. O princípio da reformulação das carteiras seria o intercâmbio dos 

contratos entre as distribuidoras. 

A redistribuição de contratos não diverge do princípio da modicidade tarifária, já 

que a mesma é fruto do processo de contratação de energia através de leilões, que 

são suportados pelos órgãos de planejamento e regulação que definem os 
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empreendimentos e estabelecem os preços teto da energia a ser negociada. A 

composição das carteiras mantendo-se sob a responsabilidade das distribuidoras, que 

são autônomas com relação à ida ou não aos leilões e às necessidades declaradas, é 

mais um elemento de assimetrias do que de modicidade tarifária. 

Como o princípio da transferência de contratos já foi instituído pelo mecanismo 

de compensação de sobras e déficits, esta somente precisaria ser estendida para 

processar todo o conjunto de contratos. 

A redistribuição dos contratos não altera o marco regulatório, pois mantém 

válidos os contratos estabelecidos sem alterar as condições de retorno dos 

investimentos dos agentes geradores, nem cria risco regulatório, pois os volumes 

contratados permaneceriam comercializados nas mesmas condições. 

A redistribuição de contratos eliminaria as penalidades e simplificaria as regras 

de repasse que são os elementos indutores que expõem as distribuidoras aos fatores 

de risco. A redistribuição extinguiria a sobrecontratação baseada em decisões da 

distribuidora, e o excesso de capacidade desejado para segurança do suprimento 

ficaria sob responsabilidade do planejamento. Inibiria ainda o “self-dealing” e qualquer 

possibilidade de acordo prévio entre empresas do mesmo grupo controlador. 

A redistribuição de contratos deveria ser considerada, uma vez que existe um 

percentual significativo de contratos bilaterais (25%)56 distribuídos assimetricamente 

pelo mercado regulado e com prazos e montantes variados. Estes contratos ao serem 

repostos espelharão as condições do mercado naquele instante, levando a impactos 

nos preços que podem aumentar ou diminuir as assimetrias. Adicionalmente aos 

contratos bilaterais, em 2013 expiram os contratos de energia existente negociados no 

1º leilão promovido pelo novo modelo, dependendo da estratégia de contratação da 

                                                 
56 O montante acumulado de energia negociada nos leilões para atendimento ao mercado no ano de 2007 
foi de 151,8 GWh-ano, que corresponde a cerca de 55% do mercado faturado pelas empresas de 
distribuição de energia elétrica. Considerando-se que em média, cerca de 70 GWh são providos por 
Itaipu, que correspondem a um percentual de cerca de 25%, o restante do mercado é atendido por 
contratos bilaterais. 
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empresa, a reposição destes contratos pode estimular assimetrias (vide a estratégia 

da CEMAT). 

O processo de reformulação das carteiras deveria ser iniciado aplicando-se 

para os próximos leilões a distribuição proporcional ao mercado das distribuidoras dos 

montantes de energia negociados numa forma de composição semelhante à 

distribuição dos contratos de ITAIPU57. 

De modo a minimizar os impactos dos incrementos de preços pela permuta dos 

contratos, o processo de redistribuição seria conduzido aplicando-se o intercâmbio 

gradual de contratos, até que todos estivessem proporcionalmente divididos com 

relação à participação no mercado, e os preços finais igualados. Após os preços terem 

convergido, anualmente seriam aplicadas correções conforme as variações dos 

mercados. Um questionamento poderia ser feito com relação a prejudicar um grupo de 

consumidores elevando-se o preço de sua energia, porém, como já foi visto 

anteriormente, existem derivadas de aumento diferentes provocadas pela entrada de 

energia nova e devido as assimetrias existentes, o processo de redistribuição poderia 

se aproveitar deste momento. 

A partir do ano de 2008, iniciou-se a comercialização da energia negociada no 

primeiro leilão de energia nova, cujo custo médio de venda encontra-se próximo ao 

custo de fornecimento de diversos contratos bilaterais. A permuta destes contratos não 

alteraria a composição dos preços e os contratos bilaterais, então distribuídos 

proporcionalmente ao mercado por todas as concessionárias, se encerrariam 

simultaneamente, e no momento da reposição destes contratos os impactos sobre as 

carteiras das distribuidoras seriam da mesma ordem para todas. 

Por fim, ainda que não sejam adotadas as medidas de redistribuição de 

contratos, ao menos os empreendimentos denominados estruturantes, como os do 

                                                 
57 Para este empreendimento os contratos deveriam ser estendidos para as empresas da região nordeste 
e as demais da região norte, já que a CELTINS já está contemplada. 
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complexo do Rio Madeira, deveriam ter tratamento diferenciado no que se refere à 

alocação dos montantes de energia. Deveria seguir orientação semelhante à 

metodologia adotada para a comercialização da energia de Itaipu, com a distribuição 

proporcional ao mercado de cada empresa, de modo que os benefícios auferidos 

fossem distribuídos igualmente entre os consumidores cativos. 

5.5.2. Condicionantes para a saída de consumidores livres 
 

O impacto nas tarifas, causado pelo processo de saída de consumidores para 

o ambiente de contratação livre, procede da regra que permite a redução dos 

contratos de energia existente no momento em que o consumidor manifesta a sua 

opção. 

O impacto seria eliminado caso o montante de energia a ser descontratado 

pela saída de um ou mais consumidores fosse aplicado proporcionalmente a todos os 

contratos. Para tal, a opção de saída seria condicionada à existência de declarações 

de déficits por parte de outras concessionárias em montantes que possibilitassem a 

total transferência dos contratos, não sendo processada nenhuma devolução. 

Uma condicionante alternativa seria que a opção de saída só seria efetivada 

quando da ocasião em que existissem contratos a expirar, desta forma não haveria 

impactos provocados pelo movimento, já que a carteira de contratos já se modificaria 

pela própria extinção dos contratos. 

Ambas as situações citadas deveriam estar associadas e serem seguidas pelo 

mecanismo de redistribuição de contratos proposto anteriormente. 

5.5.3. Nova estrutura tarifária 
 

Novas estruturas tarifárias deveriam ser desenhadas e oferecidas ao 

consumidor, de modo que este tenha oportunidade de gerenciar o seu consumo e, 

através do uso racional evitar margens de sobrecontratação ou necessidade de 

ajustes que possam vir a onerá-lo. A estrutura deveria permitir alguma exposição ao 
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mercado de curto prazo, esta exposição possibilita ao consumidor a percepção da 

variação dos custos de geração de energia e o aprendizado sobre o funcionamento do 

mercado de eletricidade. 

Uma configuração que poderia ser estudada seria semelhante a um pequeno 

ambiente de contratação livre dentro do ambiente de contratação regulada. Os custos 

de aquisição de energia seriam compostos de uma parcela fixa e uma parcela variável. 

A parcela fixa equivaleria a uma contratação de 100% das necessidades de 

energia do consumidor cujo montante estaria relacionado com a média de consumo do 

mês em questão. A parcela variável refletiria os desvios positivos ou negativos dos 

consumos verificados. A contabilização dos desvios seria processada tendo como 

referência o valor médio do PLD do mês. 

 

Figura 7 – Diagrama esquemático para uma nova estrutura tarifária. 

As variações do mercado de curto prazo seriam contabilizadas e faturadas 

mensalmente na componente variável dos custos de aquisição de energia, eventuais 

reduções de consumo poderiam ser comercializadas no curto prazo. Uma alternativa à 

contabilização mensal seria a de que os desvios se transformariam em créditos e 
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débitos e aplicando-se um mecanismo semelhante ao MCSD ex-post, ao final de um 

ano de apuração. 

As duas parcelas seriam desmembradas na fatura do consumidor. Para 

permitir ao consumidor administrar sua demanda futura e planejar seus gastos, as 

previsões dos preços semanais do PLD58 seriam publicadas na fatura59. 

Através da aplicação de instrumentos de mensuração de risco, tais como o 

VaR e CFaR, às séries60 geradas pelos programas DECOMP e NEWAVE que dão 

origem ao valor do PLD, pode-se estimar os valores sob risco e este ser informado ao 

consumidor, de modo que este possa tomar a decisão com relação ao seu consumo 

futuro de energia. 

A parcela variável poderia substituir os leilões de ajuste, pois como observado 

anteriormente os resultados destes leilões se aproximam do comportamento do 

mercado de curto prazo. 

Como alternativa à estrutura tarifária apresentada acima, oferecer-se-ia para 

aqueles consumidores que não soubessem ou não desejassem monitorar seu 

consumo, a cobrança de um seguro de 3% a título de sobrecontratação61. O 

importante é o consumidor dispor de instrumentos para mitigar os riscos que lhe foram 

transferidos. 

 

                                                 
58 O programa computacional DECOMP é executado semanalmente e apresenta como resultado os 
valores de PLD estimado para as quatro semanas seguintes, logo é possível se ter uma perspectiva da 
tendência dos preços de curto prazo para o próximo período de faturamento. Desta maneira o consumidor 
pode se programar com relação ao seu consumo. Preços elevados indicam necessidade de maiores 
cuidados. Com a perspectiva atual da chegada de medidores eletrônicos as informações poderiam ser 
atualizadas semanalmente. 
59 Devido a preponderância hidroelétrica do sistema brasileiro os preços de eletricidade se caracterizam 
por baixa volatilidade de curto prazo, o que favorece o planejamento. 
60 Estes programas geram 2.000 séries de valores possíveis de PLD baseadas no histórico de afluências, 
o PLD resultante é o valor esperado deste conjunto. A distribuição de todos os valores possíveis poderia 
servir para o cômputo do VaR e do CFaR. 
61 Talvez devessem abrir mão dos possíveis ganhos no mercado de curto prazo quando consumissem 
abaixo da média. 
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5.5.4. Gerenciamento pelo Lado da Demanda 
 

A aplicação por parte das concessionárias de ferramentas de gerenciamento 

pelo lado da demanda (GLD) deveria ser proposta como alternativa aos leilões de 

ajuste, sobrecontratação e descontratações. Esta prática estimularia o uso racional de 

energia incorporando a eficiência energética ao planejamento do sistema elétrico 

(Pinto Jr et al., 1997). 

As ferramentas de GLD já foram empregadas no passado de forma 

compulsória62 (Raad et al., 2001), obtendo-se resultados positivos com relação à 

postergação de investimentos para a expansão das redes de distribuição (Souza et al., 

1998). O estímulo à utilização de programas de GLD poderia ser adotado em 

substituição às penalidades, e sua implantação transformar-se-ia em ganhos para os 

consumidores, para as concessionárias e para o planejamento do sistema elétrico em 

geral. 

As ferramentas de GLD poderiam contemplar a reestruturação tarifária 

proposta no item anterior, ou ainda reformular programas desenvolvidos no passado, 

concedendo descontos na fatura para aqueles consumidores que reduzissem seu 

consumo (ou demanda) em um determinado percentual63. Os programas de GLD 

poderiam se transformar em ferramentas de gestão da cobertura de potência64 que 

será objeto de preocupação das concessionárias de distribuição a partir do ano de 

2009. 

 

                                                 
62 A agência reguladora obrigava que as empresas de distribuição aplicassem um percentual de sua 
receita em projetos de GLD. 
63 Antes do racionamento ocorrido em 2001 e 2002, diversas concessionárias de distribuição aplicaram 
programas de GLD em que eram concedidos descontos sobre a fatura dos consumidores se estes 
permitissem que sua demanda fosse limitada em determinados períodos do dia (Souza et al., 1998). 
64 De acordo com o § 2º do Art. 3º do Decreto 5.163/2004, os Agentes de Distribuição estão dispensados 
da comprovação de cobertura de potência até o final do ano de 2008, o que significa que a partir de 2009 
as distribuidoras passam a se preocupar com a potência necessária ao atendimento de seus mercados 
sob o risco de sofrerem penalidades. 
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5.5.5. Geração Distribuída 
 

A geração distribuída (GD), como já proposta por Rodrigues (2006), deveria ser 

incentivada a participar como instrumento de gestão, com o objetivo de atender o 

sistema nos períodos em que o mercado de curto prazo estivesse com indicação de 

elevação de preços e o volume de contratos não fosse suficiente para atender ao 

mercado; ou ainda quando os preços de curto prazo ultrapassassem os custos da GD. 

Poderia ainda atender às necessidades de cobertura de potência que serão 

verificadas a partir de 2009. 

Elementos de incentivo poderiam ser desenvolvidos com o objetivo de 

estimular a contratação de energia de empreendimentos de GD em substituição às 

penalidades. 
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6. CONCLUSÕES 
 

O estudo da dinâmica dos instrumentos de gestão de riscos aponta para 

resultados positivos e negativos com relação à estrutura de mercado de eletricidade 

que foi desenhada pelo novo modelo do setor elétrico brasileiro. 

Do ponto de vista de gerenciamento dos riscos dos volumes de contratação de 

energia, os instrumentos de gestão foram regularmente aplicados e atenderam o 

objetivo de reduzir as exposições das concessionárias de distribuição. 

Com relação á mitigação dos riscos de investimento, a garantia de contratos de 

longo prazo (maior ou igual a 15 anos) trouxe segurança e estímulo ao investidor 

garantindo a expansão da oferta e o atendimento ao mercado até o ano de 2012. Os 

resultados dos leilões de energia nova, que atenderam a toda a demanda futura 

declarada, e os deságios ocorridos com relação ao preço teto, demonstrando que 

houve disputa pelos empreendimentos, sustentam esta afirmativa. 

Através da manutenção dos contratos já firmados e dos direitos dos agentes, 

inclusive as regras aplicáveis aos consumidores livres, procurou-se manter a 

estabilidade do mercado e reduzir os riscos regulatórios no período mais suscetível a 

estes, que é o momento de transição entre modelos. 

Embora os resultados positivos observados tenham afastado, num horizonte de 

cinco anos, as causas que suscitaram a revisão do modelo, é importante mencionar 

que mesmo as correções de rumo implantadas acabaram por provocar impactos que 

são absorvidos unicamente pelos consumidores cativos, sem que estes tenham 

qualquer mecanismo de gestão. 

Existem impactos provenientes de lacunas existentes no desenho original das 

novas regras (riscos regulatórios) e que foram preenchidas através de várias 

alterações de redações e/ou inclusões de artigos no decreto no 5.163, principalmente 

os casos de exceção não previstos inicialmente no instrumento legal que regula o 
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novo modelo. Pode-se mencionar que o risco regulatório permaneceu como fonte de 

incertezas uma vez que, além das modificações de redação, muitos mecanismos 

previstos pelo decreto foram desenhados e implantados gradualmente ao longo destes 

quatro anos.  

As frustrações ocorridas em alguns leilões de energia suscitaram alterações na 

estrutura regulatória, bem como tratamentos de exceção foram aplicados para 

contratos vigentes, conforme ocorreu com o contrato de intercâmbio energético com a 

Argentina e está sendo aplicado para os contratos com a geradora AES Uruguaiana, 

em que foi suspenso o fornecimento de gás de origem argentina. O tratamento de 

exceção vem resultando em cancelamento de contratos, que levaram à recontratação 

de energia com repasse integral de custos ao consumidor final, ou à compra de 

energia no mercado de curto prazo para complementar as necessidades de energia da 

distribuidora. 

Ainda que as diretrizes do novo modelo procurem limitar o “self-dealing”, não 

se pode garantir que existam instrumentos efetivos para impedi-lo. Como pode ser 

observado nos leilões de ajuste, com a efetivação de contratos entre empresas do 

mesmo grupo controlador. Ainda que esta contratação tenha sido realizada através 

dos leilões, cumprindo os mecanismos previstos na legislação, uma negociação prévia 

das estratégias de compra e venda não pode ser descartada. Como é admitida uma 

margem de repasse por sobrecontratação, um determinado montante de energia que 

estivesse em disponibilidade pela empresa geradora, poderia ser contratado dentro da 

margem de sobrecontratação pela distribuidora, penalizando o consumidor. 

A medida adotada pela CEMAT no leilão de Jirau ao declarar como necessário 

montante de energia equivalente àquele que expirará na ocasião de entrada da 

geração de Jirau, garantindo a reposição de contratos a vencer com energia com 

preços ainda menores que o mix dos contratos, é uma estratégia importante de 

retenção dos seus consumidores potencialmente livres. 
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Se um demandante declara valores elevados de necessidade de energia, ele 

irá absorver um volume de contratos que, se no leilão não existir oferta suficiente, irá 

provocar frustração na necessidade de outros. Isto indica que uma decisão 

equivocada no passado por parte de uma determinada concessionária pode vir a 

afetar outros agentes. 

Como a decisão de contratação de energia é um elemento de gestão da 

empresa e pode, como foi observado, afetar os consumidores positiva ou 

negativamente ainda que realizada dentro das regras, a classificação dos custos 

incorridos na compra de energia na parcela dos custos não gerenciáveis merece uma 

reflexão. 

Não há limite de repasse, com relação aos volumes de sobrecontratação de 

energia, para empreendimentos definidos pelo CNPE (Conselho Nacional de Política 

Energética). Esta figura de exceção indica que o planejamento da expansão voltou a 

admitir e assumir um contexto de excesso de capacidade como reserva de 

suprimento, com o seu custo sendo repassado integralmente às tarifas. Neste caso 

surge o questionamento se esta é uma decisão que reflete o trauma dos custos 

políticos de um racionamento, ou uma decisão de planejamento energético 

relacionada à capacidade de geração do parque hidrelétrico brasileiro, que está cada 

vez mais dependente das afluências, uma vez que a capacidade de armazenamento 

plurianual dos reservatórios se esgotou. A lógica do excesso de capacidade é 

reforçada pela sinalização favorável à sobrecontratação, ao se permitir um repasse de 

até 3% acima da demanda verificada. 

O novo modelo fica devendo ainda um tratamento adequado ao risco 

ambiental, que fica evidenciado pelas diversas ações encaminhas pelas vias judiciais 

com relação aos novos empreendimentos de geração. 

A aplicação do MCSD se mostrou benéfica para as empresas, porém para os 

consumidores cativos a afirmativa nem sempre é verdadeira, pois quando um contrato 
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é transferido para outra empresa, o mix de contratos se altera. Caso o contrato 

transferido tenha custo inferior ao custo médio de energia, então os consumidores da 

concessionária que cedeu os contratos são onerados, e, se os preços médios de 

energia da concessionária que recebeu o contrato forem superiores aos do contrato 

recebido, os consumidores são beneficiados. Situações inversas também são 

possíveis, ou seja, benefícios e ônus sendo transferidos entre consumidores podendo 

agravar assimetrias. 

A manutenção dos contratos bilaterais, apesar de garantir estabilidade ao 

mercado, perpetua assimetrias de preços finais aos consumidores cativos, em função 

da distribuição heterogênea do montante destes contratos entre as distribuidoras. 

O movimento de migração de consumidores potencialmente livres para o ACL 

sofreu uma interrupção, ocorrendo inclusive a volta de alguns para o ACR. Não 

existem ainda dados suficientes para que seja possível realizar uma avaliação dos 

impactos deste movimento inverso, mas é evidente que o retorno requer a contratação 

de volumes adicionais de energia que deverão ser contratados em novos leilões. Se a 

energia for contratada a preços superiores à composição anterior de preços de 

energia, o consumidor cativo é penalizado. 

As assimetrias de preços finais de energia, quando ocorrem entre 

concessionárias que pertencem ao mesmo sub-mercado, provocam distorções no 

espírito de modicidade tarifária que é proporcionar competitividade aos negócios, e 

ainda divergem do princípio de formação de preços que delimita os submercados. As 

assimetrias assumem um contraste ainda mais grave quando ocorrem no mesmo 

estado da federação. A perpetuação das assimetrias pode levar os consumidores a 

uma avaliação polarizada com relação à efetividade da implantação do novo modelo. 

Um ponto que deve ser ressaltado é a rápida disseminação e a capacidade de 

aprendizado dos agentes com relação às estratégias adotadas por uma determinada 

empresa, conforme pôde ser observado no 6º e 7º leilões de ajuste. Enquanto que as 
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práticas positivas oferecem ganhos para todos e são bem vindas, as questionáveis 

devem ser monitoradas e, se identificadas, inibidas.  

Nas regras vigentes, a existência dos dois ambientes de contratação provoca 

um desequilíbrio de oportunidades entre os consumidores cativos e os consumidores 

livres. O consumidor cativo não tem para quem transferir o risco, não possui incentivos 

de gestão, e os mecanismos de garantia de preços são limitados aos contratos já 

estabelecidos, o comportamento futuro depende das ações das concessionárias. 

Mesmo que não sofra aumento de seu consumo ele pode vir a pagar uma energia 

mais cara em função da aplicação dos mecanismos de gestão da variação de 

demanda, que possibilitam a descontratação de energia mais barata, e sustentam 

contratos de energia mais cara. O consumidor cativo não tem alternativa de escolha 

quanto ao seu supridor ou tipo do produto que está comprando (energia), nem pelo 

prazo de contrato do produto. Em contrapartida o consumidor livre tem toda a 

liberdade para optar pela forma, fonte e prazo. 

Embora para ambos os momentos da reforma do setor elétrico tenham sido 

implantados mecanismos de gestão de riscos, a lógica que moldou as primeiras 

ferramentas de mitigação de riscos - os riscos não gerenciáveis seriam compartilhados 

e os gerenciáveis assumidos pelos agentes – não foi aplicado para o novo modelo. 

Como pôde ser observado, ainda que os riscos não gerenciáveis tenham sido 

identificados e tenham sido implantados mecanismos para a sua mitigação, o 

resultado final não foi o compartilhamento dos riscos e sim a sua simples transferência 

para o consumidor cativo, adotando-se apenas a premissa de garantia do suprimento, 

sem terem sido oferecidos a estes elementos de gestão. 

Transcorridos quatro anos do novo modelo, a avaliação da dinâmica sugere 

que a maior parte dos impactos negativos tem origem na própria estrutura regulatória 

do mercado, logo é necessário que sejam aplicadas correções no modelo de modo 

que as distorções e assimetrias verificadas sejam gradualmente eliminadas. 
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Uma das vertentes das correções passa pela criação de mecanismos que 

possibilitem aos consumidores cativos gerir os seus riscos, principalmente porque, 

como grandes responsáveis pelas incertezas da demanda, não podem ser excluídos 

dos mecanismos de gestão. 

Instrumentos de gerenciamento pelo lado da demanda tais como novas 

estruturas tarifárias, devem ser introduzidos, de modo que o consumidor possa 

administrar seus hábitos de consumo, compreender a composição dos custos de 

energia e as questões relacionadas à formação dos preços do mercado de 

eletricidade. 

É importante mencionar que a partir de 2009 as distribuidoras de energia 

deverão comprovar também a cobertura de potência, o que torna importante a 

modulação da curva de carga. As distribuidoras ainda deverão se preocupar com a 

reação do consumidor ao aumento de tarifas, que se refletem nos índices de 

satisfação e reduzem ganhos nos custos gerenciáveis, além de aumentar os índices 

de inadimplência e de perdas não técnicas afetando o desempenho das empresas de 

distribuição. 

A segunda vertente que deve ser trabalhada é a ampliação do escopo da 

mitigação dos riscos através de um controle ainda maior no processo de contratação 

de energia por parte das instituições de planejamento, operação e regulação, 

centralizando a gestão dos contratos. 

A administração dos contratos do ACR completaria a centralização de gestão 

que já existe no modelo: o planejamento é determinativo, a promoção dos leilões é 

realizada sob convocação e aprovação do órgão regulador; os preços iniciais dos 

leilões são estabelecidos pela EPE e pelo MME; e finalmente o despacho e a 

formação dos preços de curto prazo são centralizados. 
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A responsabilidade atribuída às empresas distribuidoras com relação às 

projeções de mercado seria mantida, e a confiabilidade das projeções monitoradas 

pelo cruzamento das informações dos dados do ONS, de medição da CCEE e das 

informações da previsão dos investimentos que são exigidas periodicamente pela 

ANEEL.  

A terceira vertente é a preservação da independência dos dois ambientes de 

contratação criando-se uma blindagem ou mecanismos que impeçam as interferências 

verificadas na coexistência dos ambientes. 

A última vertente seria admitir que os agentes do ACR experimentassem certa 

exposição ao mercado de curto prazo. Essa exposição ao mercado seria um elemento 

indutor da gestão do consumo, um estímulo à eficiência energética e ao uso racional 

de energia. 

Uma vez que foram apontados diversos pontos do modelo que necessitam de 

ajuste e apresentadas sugestões de ações corretivas, é possível formular as seguintes 

propostas de trabalhos futuros visando analisar a viabilidade e os impactos das 

correções sugeridas: 

• Aplicação de instrumentos de mensuração de riscos como o CFaR, para 

verificação dos impactos que poderiam advir admitindo-se a exposição dos 

consumidores cativos ao mercado de curto prazo, em lugar dos leilões de 

ajuste ou das descontratações por desvios de mercado; 

• Detalhamento do formato e da metodologia de aplicação da estrutura 

tarifária proposta e utilização dos instrumentos de mensuração de riscos para 

analisar os impactos se a mesma fosse aplicada; 

• Formulação de novas estruturas tarifárias assumindo que o consumidor 

cativo tem o direito e é capaz de administrar a sua compra de energia da 

mesma forma que o consumidor livre; 
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• Detalhamento da metodologia de redistribuição de contratos, verificação do 

tempo necessário para sua implantação e mensuração do seu impacto sobre 

os consumidores cativos; 

• Proposições sobre o formato a adotar para que a geração distribuída 

minimize os impactos da exposição ao mercado de curto prazo. 
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ANEXO 1 – Valores do Preço de Liquidações de Difere nças 
 

Preço Médio da CCEE (R$/MWh) 

Submercado 
Mês 

SE/CO S NE N 

09/2008  109,93 109,40 109,91 109,93 

08/2008  102,79 101,21 102,79 102,79 

07/2008  108,42 108,42 108,42 108,42 

06/2008  76,20 76,20 75,34 75,34 

05/2008  34,18 34,19 34,42 27,61 

04/2008  68,80 72,12 71,92 50,97 

03/2008  124,70 127,41 123,24 117,67 

02/2008  200,42 200,65 214,37 200,43 

01/2008  502,45 502,45 497,61 502,45 

12/2007  204,93 204,93 204,93 204,93 

11/2007  185,11 185,11 185,11 185,11 

10/2007  198,13 198,13 197,45 198,13 

09/2007  149,53 149,80 149,11 149,53 

08/2007  39,27 36,13 45,81 44,36 

07/2007  122,59 122,19 118,94 122,87 

06/2007  97,15 59,42 97,19 97,35 

05/2007  59,96 23,48 53,37 53,37 

04/2007  49,36 49,05 28,07 24,25 

03/2007  17,59 17,59 17,59 17,59 

02/2007  17,59 17,59 17,59 17,59 

01/2007  22,62 26,28 17,59 17,59 

12/2006  58,75 59,18 17,58 45,23 

11/2006  80,82 80,82 24,40 80,82 

10/2006  92,42 92,42 46,25 92,42 

09/2006  123,88 123,88 68,56 123,88 

08/2006  104,98 105,19 51,94 104,98 

07/2006  90,90 91,44 30,61 90,90 

06/2006  67,89 70,01 23,44 44,84 

05/2006  51,91 52,51 19,79 16,97 

04/2006  20,87 21,06 16,92 16,92 

03/2006  28,56 42,67 36,10 18,94 

02/2006  58,02 63,63 37,62 29,20 

01/2006  28,64 28,78 19,14 19,14 

12/2005  19,20 19,19 18,40 19,20 

11/2005  35,73 24,17 19,79 35,73 

10/2005  43,12 18,83 18,86 43,12 

09/2005  31,94 29,42 18,40 31,94 

08/2005  34,51 34,51 18,50 34,51 

07/2005  31,74 31,56 18,33 31,74 

06/2005  26,45 24,07 18,33 25,42 

05/2005  43,96 79,35 18,33 20,28 

04/2005  24,88 83,97 18,33 18,87 

03/2005  18,33 26,78 18,33 18,33 

02/2005  18,33 18,99 18,33 18,33 

01/2005  18,33 18,33 18,33 18,33 

12/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

11/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

10/2004  18,75 18,75 18,59 18,75 

09/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

08/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

07/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

06/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

05/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

04/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

03/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

02/2004  18,59 18,59 18,59 18,59 

01/2004  23,68 23,68 294,09 21,48  
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ANEXO 2 – Excertos do processo de reajuste tarifári o 

 
Excertos para exemplificar o risco regulatório 

Balanço para cálculo do preço médio para aplicação de repasse dos custos de 

aquisição de energia existente. 

 

 

Balanço para cálculo do preço médio de repasse dos custos de aquisição. 
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Excertos para exemplificar a interferência do ACL s obre o ACR 

Exemplo de Balanço Energético utilizado para contabilização do reajuste tarifário 

período de referência (abril de 2006 até março de 2007). 
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Contabilização do rateio das sobras verificadas no período de referência. 

 

 

Contratos de energia existente homologados para atendimento aos doze meses 

subseqüentes ao reajuste (abril de 2007 até março de 2008) para contabilização do 

preço médio de repasse para os contratos de energia existente. 
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Valores ponderados dos custos de aquisição de energia dos contratos registrados 

para atendimento ao período subseqüente ao reajuste. 

 

 

 

 

 


