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RESUMO 

 

O mercado livre de energia elétrica é o ambiente pelo qual geradores e 
consumidores podem realizar livremente operações de compra e venda de energia 
elétrica. Vinte anos após sua regulamentação, em razão de barreiras ao ingresso de 
pequenos e médios consumidores, é responsável por apenas 33% do consumo 
nacional, sendo basicamente um mercado atacadista. A existência de arcabouço 
legal admitindo a abertura mais ampla do mercado de eletricidade permitiria um 
melhor desenvolvimento da comercialização varejista no Brasil, de modo que 
futuramente todos os consumidores possam ser livres para a escolha de seus 
fornecedores de energia. Com a modernização do setor elétrico brasileiro e a 
inserção na matriz energética de novas tecnologias de geração, é necessário um 
mecanismo de precificação justo, o qual reconheça aos agentes geradores os 
benefícios agregados através de suas operações ao Sistema Interligado Nacional. 
Neste contexto, o comercializador energia elétrica possui um papel de destaque pois 
é responsável por intermediar as transações entre produtores e consumidores, 
administrar riscos, proporcionar segurança, transparência e liquidez ao setor elétrico. 
A partir de comparações realizadas entre os modelos de comercialização atacadista 
e varejista, bem como entre as duas formas de precificação de energia 
semana/patamar e horária sombra, avaliam-se os impactos da modernização do 
setor elétrico brasileiro quanto aos modos de atuação de um agente de 
comercialização de energia elétrica. Os principais resultados alcançados foram: a 
identificação e o entendimento do modo de utilização de energia elétrica por parte de 
potenciais consumidores varejistas nos segmentos indústria e comércio, a 
verificação do comportamento dos preços de liquidação das diferenças ao longo dos 
períodos de comercialização, a constatação dos impactos negativos dos preços em 
bases horárias nas operações do agente de comercialização, a apuração dos 
resultados das contabilizações energéticas para os mercados de atacado e varejo, 
além dos custos incrementais destas duas formas de atuação apurados sob a figura 
do comercializador de energia. 
 

Palavras-chave: Setor Elétrico Brasileiro; Mercado livre de energia elétrica;  
Precificação horária; Comercialização varejista. 

  



ABSTRACT 

 

The free electricity market is the environment through which generators and 
consumers can freely carry out electricity purchase and sale operations. Twenty 
years after its regulation, due to barriers to the entry of small and medium 
consumers, it is responsible for only 33% of national consumption, being basically a 
wholesale market. The existence of a legal framework admitting the wider opening of 
the electricity market would allow a better development of retail sales in Brazil, so 
that in the future all consumers can be free to choose their energy suppliers. With the 
modernization of the Brazilian electric sector and the insertion of new generation 
technologies in the energy matrix, a fair pricing mechanism is needed, which 
recognizes the added benefits of generating agents through its operations to the 
National Interconnected System. In this context, the power trader has a prominent 
role as it is responsible for intermediating transactions between producers and 
consumers, managing risks, providing security, transparency and liquidity to the 
electricity sector. Based on comparisons between the wholesaler and retailer 
commercialization models, as well as between the two forms of energy pricing 
week/level and shadow hourly, the impacts of the modernization of the Brazilian 
Electric Sector are evaluated in terms of the ways in which a trading agent. The main 
results achieved were: the identification and understanding of the use of electric 
energy by potential retail consumers in the industry and commerce segments, the 
verification of the behavior of the prices for the settlement of differences over the 
trading periods, the verification of negative impacts of prices on an hourly basis on 
the operations of the trading agent, the determination of the results of energy 
accounting for the wholesale and retail markets, in addition to the incremental costs 
of these two forms of performance determined under the figure of the power trader. 
 

Keywords: Brazilian Electricity Sector; Free electricity market; Hourly pricing; Retail 
market. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 
 

No Brasil, o Ambiente de Contratação Livre (ACL), ou mercado livre de 

energia elétrica, foi regulamentado a partir da Lei nº 9.074 de 07 de julho de 1995, 

permitindo aos grandes consumidores a opção de escolha do próprio fornecedor de 

energia elétrica. Até então, todo o consumo nacional pertencia ao Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), ou simplesmente mercado cativo. 

Mais de duas décadas após a celebração do primeiro contrato de compra e 

venda de energia no ACL, em 1998, é possível observar a grande evolução deste 

mercado, bem como os benefícios trazidos aos consumidores que aderiram a esta 

modalidade de contratação de energia elétrica. Ainda desconhecido de uma parcela 

importante da sociedade, o mercado livre de energia é responsável por 33% do 

consumo nacional e cerca de R$ 83 bilhões em economia de custos aos 

consumidores livres.  

A Figura 1 e a Figura 2 apresentam, respectivamente, a participação do 

consumo de energia livre no Brasil e um histórico dos benefícios financeiros 

auferidos por seus participantes, além da comparação dos preços de energia elétrica 

entre os ambientes de contratação. 

 

FIGURA 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

FONTE: Adaptado de EPE (2019) 
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FIGURA 2 - ECONOMIA NO MERCADO LIVRE 

 

FONTE: Adaptado de ABRACEEL (2018) 

 

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) se encontra em um momento importante de 

sua história. Diante da revolução tecnológica mundial nos campos de geração, 

transmissão, distribuição e consumo, são necessárias reformas no atual modelo 

para que o setor possa se desenvolver corretamente e repassar os benefícios 

trazidos pela tecnologia a toda sociedade. 

Em um novo modelo setorial, os consumidores deixariam de exercer um 

papel passivo (apenas pagando a fatura da distribuidora) para um papel mais ativo, 

gerando sua própria energia ou parte dela, escolhendo seus fornecedores e 

adotando as melhores estratégias de consumo. Todas essas medidas já são 

realidade em vários países, onde consumidores, pequenos ou intensivos, possuem a 

liberdade de administrar seu próprio consumo de energia elétrica de forma a se 

beneficiarem com isso. 

Neste sentido, o Brasil está atrasado em relação às outras nações, grande 

parte em função de seu arcabouço regulatório, pautado em relações na direção 

produção – consumo, geração com predominância hidráulica e térmica, vasto 

sistema de transmissão e uma enorme massa de consumidores cativos, até então 

responsáveis pela expansão do parque gerador nacional. 

Em se tratando de desregulamentação e abertura do mercado livre de 

energia elétrica evidencia-se a importância de um outro player de mercado, o 

“comercializador varejista”. Apelidado de “distribuidor sem fio”, este agente é o 
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responsável por viabilizar a aquisição de energia elétrica aos pequenos e médios 

consumidores, que por hora atuam no ACR, junto às distribuidoras locais. 

O comercializador varejista foi regulamentado, em 2013, pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) como principal alternativa para a abertura do 

mercado de energia elétrica, visto que no atual modelo de comercialização as 

instituições não comportam um crescimento no contingente de consumidores da 

ordem de milhões. O varejista é o responsável por agregar e representar esses 

consumidores perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), de 

tal forma que possam atuar no mercado livre de energia. 

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), utilizado para contabilização 

de montantes pela CCEE, é calculado com base no Custo Marginal de Operação 

(CMO) e representa o custo do Megawatt-hora (MWh) incremental ao sistema 

elétrico. Este preço influencia toda a cadeia de comercialização de contratos de 

energia elétrica tanto de curto quanto de longo prazo. 

De acordo com a CCEE, o PLD é apurado semanalmente de forma ex-ante1 

com diferenciações por regiões elétricas (Sul, Sudeste/Centro-oeste, Norte e 

Nordeste), e patamares de carga (leve, médio e pesado) os quais agregam 

determinadas horas do dia com base em um comportamento pré-determinado da 

carga nacional, como pode ser visto na FIGURA 3. Em suma, para cada semana 

operativa da Câmara de Comercialização existem apenas três preços diferenciados 

responsáveis por valorar as transações de energia entre agentes em um 

determinado submercado. 

 

FIGURA 3 - PREÇOS SEMANAIS NAS DIVERSAS REGIÕES E PATAMARES 

 

FONTE: CCEE (2019) 

 
1 Ex-ante: é um termo originário do Latim, o qual significa “antes do fato”. 
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Visando o aprimoramento do SEB, o Governo Federal, via Ministério de 

Minas e Energia (MME), realizou algumas Consultas Públicas (CP), entre elas a CP 

nº 21 de 05 de outubro de 2016, à respeito da expansão do mercado livre de energia 

elétrica, a CP nº 33 de 05 de julho de 2017, sobre o aprimoramento do marco legal 

do setor elétrico, e a CP nº 42 de 20 de novembro de 2017, que trata das questões 

sobre a implantação do preço horário no mercado de curto prazo, gerando uma 

enormidade de contribuições por parte da sociedade. 

Outro ponto a se ressaltar é a incorporação de novas fontes de geração de 

energia aos sistemas elétricos de potência, principalmente as renováveis, 

representando uma tendência mundial, inclusive no Brasil. A despeito dos inúmeros 

benefícios trazidos por essas fontes à sociedade como um todo, do ponto de vista 

da operação do sistema e da comercialização de energia elétrica se trata de um 

grande desafio. 

Neste sentido, quanto mais diversificado um sistema elétrico em relação às 

fontes de geração, mais complexa é a sua operação. Este é, portanto, um desafio 

atual do Operador Nacional do Sistema (ONS), no que diz respeito às novas 

tecnologias, compostas em grande parte por gerações intermitentes de energia, as 

quais se possui pouco ou nenhum controle. Já no universo da comercialização, o 

reflexo se dá em relação a precificação da energia. É fundamental um mecanismo 

de precificação que acompanhe a evolução do sistema, trazendo para as relações 

comerciais entre os agentes os custos mais adequados possíveis a realidade da 

operação. 

A Portaria MME nº 187 de 04 de abril de 2019, instituiu um Grupo de 

Trabalho (GT) para aprimorar propostas que viabilizassem a modernização do SEB 

fundamentados nos pilares da governança, da transparência e da estabilidade 

jurídico-regulatória. Durante seis meses foram realizadas mais de 140 reuniões com 

instituições setoriais, representantes da sociedade civil, entre outros órgãos e 

entidades especialmente convidados. Foram ouvidos vários especialistas, 

associações, consultorias e grupos de agentes, de forma a se elaborar um 

diagnóstico setorial dividido em grupos temáticos, entre os quais se situam o 

ambiente de mercado de mecanismos de viabilização da expansão do sistema 

elétrico, além do mecanismo de formação de preços. 

Após o término dos trabalhos deste GT, apresentou-se um plano de ação, 

bem como propostas de normas pertinentes à modernização, com medidas de curto, 
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médio e longo prazos. Entre as proposições, destaca-se a Portaria MME nº 403 de 

29 de outubro de 2019, que criou o Comitê de Implementação da Modernização 

(CIM), o qual deverá reportar ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a 

evolução das atividades e ações que deverão ser implementadas para a evolução 

da modernização do setor elétrico. 

A abertura de mercado a todos os consumidores em conjunto com novas 

técnicas de geração de energia certamente trará inúmeros benefícios à sociedade. 

Em um primeiro momento, economia com custos de energia, para, em seguida, se 

auferir ganhos de competitividade, geração de empregos e desenvolvimento 

econômico. Diante disso, fica evidenciada a premente necessidade da 

modernização do setor elétrico para o país como um todo. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar os impactos da modernização do 

setor elétrico brasileiro sob a ótica de um comercializador de energia elétrica, a partir 

da transição de suas operações para a condição varejista e da implementação da 

forma de precificação horária, visando a identificação de novos produtos e 

oportunidades de negócios. 

Este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

• Descrever as características do atual modelo do SEB e suas particularidades 

relacionadas à comercialização de energia elétrica; 

• Analisar a carteira de contratos de compra e venda de um comercializador de 

energia na condição de atacadista; 

• Simular o desempenho desta carteira de contratos na condição de 

comercializador varejista; 

• Aplicar nas simulações as duas formas de precificação: preço 

semana/patamar (atual) e o preço sombra horário (futuro) divulgados pela 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); 

• Analisar os resultados obtidos e identificar os custos a serem incrementados 

no preço de venda de energia no varejo; 

• Avaliar os prós e contras entre as duas modalidades de comercialização. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Frente ao panorama apresentado até aqui, de modernização do setor 

elétrico brasileiro, entende-se necessário avaliar os reflexos de tais mudanças. 

Pretende-se investigar como os agentes irão se posicionar neste novo sistema, 

adaptando seus modos de atuação e minimizando os riscos às suas operações. 

Para um mercado em fase de desregulamentação, a nova forma de atuação 

traz uma série de questões a serem observadas pelos agentes. Um fator essencial é 

o entendimento do real propósito de cada um dos participantes para que 

desenvolvam suas atividades com responsabilidade, sem comprometer o bom 

funcionamento do ambiente de negócios.  

Outro fator importante para a abertura de mercado está na figura do 

comercializador de energia. Este agente de mercado possui livre trânsito para 

negociar contratos de energia com os demais participantes do mercado, tais como 

geradores, consumidores, outros comercializadores e distribuidores (ABRACEEL, 

2014). 

Pode-se dizer que, até o presente momento, as operações de 

comercialização de energia livre no Brasil ocorrem no âmbito do atacado, ou seja, a 

energia produzida pelos geradores chega aos consumidores livres através de 

negociações bilaterais diretas, ou com a intermediação de um comercializador. Para 

tal, é necessário que cada consumidor seja agente da CCEE, com uma série de 

direitos e deveres os quais acabam dificultando à entrada de novos participantes, 

principalmente os pequenos consumidores. 

Em se tratando de precificação de energia, a atual metodologia de apuração 

de preços, estruturada para um sistema predominantemente hidráulico com grande 

capacidade de regularização, não reflete os reais custos de produção de energia 

elétrica no país, ainda mais com a entrada de novas fontes intermitentes de geração, 

as quais deverão aumentar ao longo dos próximos anos. Segundo Chen et. al. 

(2017), preços fixos durante longos períodos de tempo podem ignorar as mudanças 

nas condições do sistema elétrico. A definição de preços que variam em períodos 

curtos de tempo é uma abordagem para a aproximação dos custos de operação do 

sistema em tempo real. 

Neste sentido, está previsto para o ano de 2021 o início do preço horário 

para a contabilização das operações de energia na CCEE. Tal situação representará 
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um novo paradigma para o SEB, fazendo com que os agentes de mercado 

necessitem avaliar novas estratégias de compra e venda. 

Identifica-se, assim, a necessidade de avaliação dos impactos previstos pela 

modernização do setor elétrico do ponto de vista de uma empresa de 

comercialização, visando subsidiar políticas públicas e, também, estratégias de 

investidores. Pretende-se discutir nesta dissertação o posicionamento de um 

comercializador no mercado livre diante de dois fatores chave, a atuação no 

mercado varejista e a utilização dos preços horários de liquidação. 

O desenvolvimento da metodologia a ser aplicada ao presente trabalho se 

dá a partir de uma provocação, recorrente em torno das discussões sobre a 

modernização do setor elétrico brasileiro, a qual pode ser enunciada a partir da 

seguinte indagação: 

 

“– Mas..., quanto isso irá nos custar?” 

 

Sabe-se que quaisquer mudanças que sejam realizadas no SEB, diante de 

sua magnitude, influenciam toda indústria da eletricidade. Neste sentido, o método 

apresentado por esta dissertação discorrerá sobre as formas de operação de um 

comercializador de energia elétrica, com o intuito de encontrar as respostas à 

referida provocação. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, entre os quais a 

introdução, objetivos e a justificativa do presente trabalho são apresentados na 

divisão inicial. O segundo capítulo trata da desregulamentação de mercados de 

eletricidade, apresenta um panorama sobre as instituições envolvidas diretamente 

nos ambientes de comercialização, bem como os mecanismos de formação de 

preços de energia elétrica. 

O terceiro capítulo, a critério do autor em separado à fundamentação teórica, 

versa sobre os comercializadores de energia elétrica, apresentando seus propósitos, 

atividades, formas de atuação no setor elétrico, mercados de atacado e varejo, e por 

fim os tipos de operações realizados por estes agentes. 
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O quarto capítulo apresenta a descrição do método utilizado para alcance 

dos objetivos propostos pelo presente trabalho, ou seja, avaliar sob o ponto de vista 

de um comercializador os impactos da modernização do setor elétrico brasileiro. 

Na quinta divisão desta dissertação são descritos e analisados os resultados 

obtidos a partir da aplicação do método proposto. Por fim, o sexto capítulo encerra 

este trabalho apresentando as conclusões alcançadas, bem como as sugestões 

para futuras pesquisas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 A DESREGULAMENTAÇÃO E OS MERCADOS DE ENERGIA 

 

A desregulamentação de setores de utilidades é uma tendência mundial. O 

sucesso da privatização das companhias aéreas e das telecomunicações motivou a 

reestruturação da indústria de eletricidade através da ideia básica de introdução de 

competitividade e livre acesso à rede elétrica (PRABAVATHI; GNANADASS, 2014). 

Segundo Hogan (2014) os serviços de transmissão e distribuição são monopólios 

naturais e normalmente devem ser regulados. Já a geração e comercialização são 

atividades de caráter competitivo e devem ser desregulamentadas. 

De acordo com Su (2014) após vinte anos de desregulamentação nos EUA 

ainda é pequena a evolução do mercado de energia (em grande parte devido à crise 

na Califórnia nos anos 2000), já que os consumidores menores não têm muita 

escolha. Porém este fato está mudando, com as novas tecnologias os consumidores 

residenciais aumentarão sua participação no mercado de varejo, se tornarão novos 

players revolucionando o sistema. Até o momento a regulação funcionou e vai 

continuar pelos próximos anos, existe ainda muito trabalho e pesquisa a serem 

feitos. Com o sucesso do novo modelo de comercialização a sociedade terá 

inúmeros benefícios. 

Para Moody (2004), um mercado competitivo deve apresentar as seguintes 

estruturas: 

• Grande quantidade de vendedores independentes; 

• Sem barreiras significativas para entrada e saída; 

• Informações de mercado disponíveis a todos os participantes. 

 

Ainda sobre competição, Green (2004) destaca um princípio básico da 

economia onde pessoas e empresas respondem a incentivos, ou seja, quando o 

ambiente muda espera-se que eles mudem seu comportamento. 

Em complemento, observa que companhias dispostas a competir esperam 

aumentar seus ganhos. Quanto maior o tamanho da empresa em relação à sua 

indústria, maior a chance de lucro. Assim, uma forma rápida de ganhar mercado em 

ambientes em desregulamentação são as fusões. Com isso pode ocorrer 

verticalização e concentração. Logo, as autoridades devem estar atentas de forma a 
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permitir que isso não aconteça. Quanto mais integrado e diversificado um mercado 

menor a chance de concentração. Na Europa as fusões entre empresas ocorreram 

entre diferentes países gerando concentração. Com isso os mesmos players 

acabaram dominando o mercado (GREEN, 2004). 

Seguindo a tendência mundial, no Brasil existem aproximadamente 150 mil 

indústrias de perfil de consumo elevado que não fazem parte do mercado livre. 

Estima-se nas regras atuais que se todos os consumidores potenciais fossem livres 

o mercado teria sua participação atual aumentada de 33% para 46%. Caso fossem 

reduzidas barreiras de entrada essa participação poderia alcançar 58% 

(ABRACEEL, 2014). 

A abertura de mercado e a introdução de um ambiente de competição entre 

as empresas passam necessariamente pela figura de um comercializador de 

energia. Segundo ABRACEEL (2014), é responsável por fomentar transações de 

compra e venda, proporcionando liquidez ao mercado. 

 

As empresas de comercialização de energia no Brasil atuam como 
corretoras, intermediando as negociações e os contatos entre vendedores e 
compradores, como representantes de outros agentes ou interessados em 
participar do mercado livre junto à CCEE, providenciando assessoria 
técnica, jurídica, comercial e regulatória, assim como de comercializadoras, 
propriamente dito, organizando processos de aquisição de energia através 
de negociações bilaterais ou por meio de leilões, para posição própria e de 
clientes. Também desempenham o papel de difusoras do mercado livre de 
eletricidade, prospectando o mercado à procura de clientes potencialmente 
livres, qualquer que seja sua demanda. (ABRACEEL, 2014, p.32). 

 

Em relação à comercialização de energia elétrica no Brasil, pode-se dizer 

que até o momento as transações ocorrem na modalidade de atacado. Segundo 

Mayo (2012) o mercado atacadista se caracteriza por agentes com grande potencial 

de negociação. Do ponto de vista da carga, trata-se de um ambiente complexo com 

barreiras regulatórias, restrito apenas aos grandes consumidores. 

Por outro lado, após vinte anos de experiência há um consenso nacional 

sobre os benefícios trazidos aos consumidores pela energia livre. Logo, o próximo 

passo é estender tais vantagens a todos os brasileiros. Para tal, evidencia-se a 

importância de um agente de mercado, o comercializador varejista. 

O varejista é um comercializador que fornece energia aos consumidores 

finais a partir da aquisição por meio do mercado atacadista (MAYO, 2012). Na 

mesma linha Chen et. al. (2017) definem os varejistas como agentes independentes 
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de mercado que compram energia no atacado e atendem os consumidores finais 

com tarifas fixas ou variáveis no tempo. 

Assim, o agente que queira operar no varejo, com a redução gradativa das 

barreiras à entrada de novos participantes, deve estar atento a regulamentação do 

setor principalmente no que diz respeito a forma de precificação de energia elétrica. 

Ainda de acordo com Chen et. al. (2017), as técnicas de precificação devem 

considerar as fontes renováveis, sistemas de armazenamento de energia e 

tecnologia da informação, que sem dúvidas será um desafio aos varejistas. As 

decisões de compra e venda apresentam riscos como em todo mercado volátil e os 

agentes devem otimizar suas carteiras. 

No Brasil os preços de energia são calculados com base em custos 

marginais de operação levando-se em conta apenas três patamares de 

diferenciação de cargas. Sobre este tema Hogan (2014) aborda que se deve definir 

preços diferenciados ao longo dos períodos de forma a se aproximar do custo de 

geração de energia elétrica em tempo real. Preços fixos ignoram as mudanças 

constantes nos sistemas de eletricidade. 

Neste sentido, em conformidade com a CP nº 42 de 20 de novembro de 

2017, que trata sobre a implantação do preço horário no Mercado de Curto Prazo 

(MCP), a CCEE, a partir de abril de 2018, passou a divulgar em paralelo às suas 

atividades normais o “preço sombra”. A iniciativa tem como principal objetivo 

antecipar os eventuais impactos da adoção da precificação horária, sendo este 

preço calculado ex-ante (com base em informações previstas) pelo modelo 

DESSEM, acoplado a outros modelos como NEWAVE e DECOMP. 

Ressalta-se que os valores divulgados na operação sombra não estão 

vigentes, devendo ser utilizados apenas nas análises dos impactos na 

comercialização para sua implementação, prevista para janeiro de 2021. (CCEE, 

2018). 

 

2.2 AS INSTITUIÇÕES 

 

2.2.1 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

 

A CCEE é responsável pela viabilização das atividades de comercialização 

de energia em todo o país, além de promover a evolução do mercado de energia 
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elétrica. Concentra em suas atividades aspectos técnicos, regulatórios e 

operacionais, essenciais às operações de compra e venda de energia no Sistema 

Interligado Nacional. 

Sucessora do Mercado Atacadista de Energia (MAE) a partir de 2004, a 

Câmara de Comercialização agrega geradores de serviço público, produtores 

independentes, importadores, exportadores, distribuidores, consumidores livres e 

especiais em todo o território nacional. 

 

A CCEE atua desde a medição da energia gerada e efetivamente 
consumida até a liquidação financeira dos contratos de compra e de venda 
no mercado de curto prazo. Também promove os leilões de energia, sob 
delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Desta forma, 
a existência do mercado brasileiro de energia elétrica, com garantia de 
fornecimento universal e modicidade tarifária e de preços, não seria possível 
sem a CCEE. (CCEE, 2019). 

 

Todos os meses a Câmara realiza os processos de contabilização e 

liquidação financeira no mercado de curto prazo, através da valoração dos 

montantes de energia elétrica pelo PLD, o qual de forma concomitante é calculado e 

divulgado pela CCEE. Entre outras atribuições da Câmara, podem-se citar: 

• Implantação e divulgação das regras e procedimentos de comercialização; 

• Gestão dos ambientes de comercialização regulado (ACR) e livre (ACL); 

• Manutenção de toda energia gerada e consumida no Sistema Interligado 

Nacional (SIN); 

• Realização de leilões conforme determinação da ANEEL; 

• Apuração de infrações dos agentes participantes; 

• Proporcionar um ambiente favorável a discussões e debates para o 

desenvolvimento do mercado, atuando na intermediação entre os agentes e 

as instituições políticas e regulatórias. 

 

 2.2.1.1 Processos de Contabilização 

 

O processo de contabilização é realizado todos os meses pela CCEE e 

compreende a diferença entre a energia medida e contratada de todos os agentes 

da Câmara a partir da aplicação do PLD. Posteriormente a contabilização, inicia-se o 

processo de liquidação financeira. 
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A contabilização se norteia pelas regras de comercialização, onde são 

apuradas as exposições dos agentes ao MCP, pagamento e/ou recebimento de 

encargos setoriais como o Encargo de Serviço do Sistema (ESS), resultados do 

Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), bem como a consolidação de todos 

os resultados e ajustes financeiros pertinentes aos agentes de mercado. Em 

complemento são calculados os descontos nas Tarifas de Uso dos Sistemas de 

Transmissão (TUST) e Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD), 

atribuídos aos agentes envolvidos na comercialização de energia elétrica 

proveniente de fontes alternativas (incentivadas). 

A Figura 4 demonstra o mecanismo do processo de contabilização mensal 

da CCEE, o qual tem como resultado a apuração de pagamentos e recebimentos 

pertinentes aos agentes de mercado. 

 
FIGURA 4 - CONTABILIZAÇÃO CCEE 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2020) 

 

 

2.2.1.2 Processos de Liquidação Financeira 

 

A liquidação financeira corresponde à etapa seguinte ao processo de 

contabilização. De forma análoga é realizada mensalmente e envolve os 

pagamentos e recebimentos de débitos e créditos apurados pela CCEE durante a 
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contabilização. As operações são liquidadas de forma multilateral onde não há 

contrapartes, ou seja, todos os agentes em posição devedora realizam seus 

pagamentos de tal modo que todos os agentes em posição oposta possam receber 

seus créditos. 

Todas as compensações financeiras são realizadas por uma instituição 

financeira contratada pela CCEE, que recebe os valores devidos em um dia e os 

credita aos agentes no dia seguinte. A Câmara de Comercialização não é 

contraparte dos agentes na liquidação financeira, é responsável apenas pela 

viabilização das compensações financeiras. Diante disso, não são emitidas notas 

fiscais aos agentes e as informações e resultados são divulgados através de 

relatórios mensais. 

A Figura 5 ilustra o processo de liquidação mensal junto ao banco 

custodiante. Ressalta-se que os agentes em posição devedora são obrigados a 

apresentar garantias financeiras. 

 

FIGURA 5 - LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA CCEE 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2020) 

 

2.2.1.3 Garantias Financeiras 

 

De acordo com o disposto na Convenção de Comercialização de Energia 

Elétrica, instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109 de 26 de outubro de 

2004, a constituição de garantias financeiras é condição necessária a adesão e 

operação dos agentes na CCEE. Tem por objetivo dar maior segurança às 

operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização, pois devido ao fato 

da liquidação financeira ocorrer de forma multilateral, casos de inadimplência dos 

agentes podem interferir negativamente no bom funcionamento do mercado de 

energia elétrica. 
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Mensalmente a CCEE apura e informa os agentes a respeito dos montantes 

que cada player de mercado deve aportar, de acordo com suas operações de 

compra e venda de energia elétrica realizadas ao longo do período de 

contabilização, em conformidade com as regras e procedimentos de 

comercialização. 

Quando um agente não realiza o aporte de garantias financeiras, este fica 

sujeito a ajustes nos montantes contratados de energia validados na CCEE, além de 

cobrança de multa equivalente a 2% do valor não aportado. Casos de reincidência 

podem ensejar na abertura do processo de desligamento do agente junto à CCEE. 

Atualmente os agentes da Câmara devem apresentar garantias avulsas, 

normalmente na forma de depósito bancário junto ao agente financeiro liquidante. Já 

os comercializadores varejistas devem apresentar um limite operacional, disposto 

através das Resoluções Normativas ANEEL nº 622 de 19 de agosto de 2014 e nº 

678 de 1º de setembro de 2015, em valor mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais). Este valor é corrigido anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), e publicado no dia 15 de janeiro. Em 2020 o valor do limite 

operacional mínimo ao comercializador varejista representa R$ 1.343.936,00 (um 

milhão, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais). 

 

2.2.1.4 Encargos Setoriais e Tributos 

 

Os encargos setoriais são valores monetários cobrados dos agentes do 

setor elétrico brasileiro com o objetivo de viabilizar políticas públicas. São criados a 

partir de leis aprovadas no Congresso Federal, onde normalmente possuem 

objetivos pré-determinados. 

É muito comum a confusão entre encargos e tributos, ocorre que estes 

últimos não possuem objetivos específicos, ou seja, os valores arrecadados podem 

ser utilizados para financiamento de quaisquer serviços e programas públicos em 

outros setores, ao passo que os encargos setoriais servem para custeio do setor, 

neste caso o elétrico. 

Atualmente os Governos Federal, Estadual e Municipal realizam cobranças 

de tributos nas contas de energia elétrica, entre os quais podem-se citar: o Programa 

de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS), o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a 
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Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP). Somando-se as 

cobranças de encargos setoriais e tributos em alguns estados do Brasil, chega-se a 

valores superiores a 50% do custo total dos consumidores finais com o produto 

energia elétrica. 

No atual modelo do SEB, geralmente os encargos setoriais são suportados 

pelas distribuidoras e repassados aos consumidores finais, de forma que seja 

mantido o equilíbrio econômico-financeiro das concessões de distribuição. Entre os 

encargos presentes no setor elétrico brasileiro, citam-se: 

 

i. Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) 

ii. Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA) 

iii. Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) 

iv. Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) 

v. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

vi. Programa de Eficiência Energética (PEE) 

vii. Contribuição ao Operador Nacional do Sistema (ONS) 

viii. Encargos de Serviços do Sistema (ESS) 

ix. Encargos de Energia de Reserva (EER) 

 

Os encargos setoriais acima mencionados são integrantes a Parcela A das 

tarifas de energia elétrica e por este meio são recolhidas pelas distribuidoras locais 

dos consumidores cativos que atuam no ACR. Já para os consumidores livres ocorre 

uma pequena diferenciação, os encargos mencionados nos itens (i. a vii) continuam 

presentes no faturamento de uso do sistema de distribuição, ao passo que ESS e o 

EER passam a ser pago pelo consumidor livre diretamente pela CCEE no processo 

de liquidação financeira. 

A partir do momento que estes encargos são recolhidos através da Câmara 

de Comercialização, estes passam a ter um peso importante quando se trata de 

precificação de energia, principalmente na modalidade varejo, onde o 

comercializador passa a ser responsável pelas cargas modeladas sob seu perfil, e 

por consequência pelo pagamento dos encargos. Por este motivo tais encargos 

serão melhor detalhados a seguir. 
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2.2.1.4.1 Encargos de Serviço do Sistema 

 

Conforme disposto na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, 

são valores destinados ao pagamento da manutenção, confiabilidade e estabilidade 

do sistema entre os quais podem-se citar: geração despachada fora da ordem de 

mérito econômico, restrições de transmissão de energia entre submercados, reserva 

de potência, regulação de frequência e tensão, além dos serviços ancilares. 

São apurados proporcionalmente à utilização, de todos os agentes com 

medição de consumo registrada na CCEE e pagos aos agentes de geração que 

atendem as solicitações de despacho do ONS de forma a produzirem energia fora 

de ordem de mérito. 

Existem atualmente alguns tipos de encargos de serviços do sistema a 

depender de suas finalidades: 

 

i. Restrição Elétrica: é quando ocorre alguma restrição que impede o 

atendimento de demanda ou afeta a estabilidade do sistema. Tais restrições 

dividem-se em duas situações: “constrained-on”, quando uma usina não está 

programada por ter um custo maior e é chamada a operar pelo ONS. Assim, é 

apurado ESS para custear a geração adicional desta usina. De forma 

contrária, quando um gerador está despachado e o Operador Nacional 

determina sua interrupção, o ESS é utilizado para ressarcir geração não 

realizada pela usina. Esta situação se chama “constrained-off”. 

 

ii. Segurança Energética: são apurados encargos nesta modalidade quando o 

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) determina por intermédio 

do ONS o despacho de usinas fora da ordem de mérito no sentido de 

resguardar a segurança do suprimento no SIN. 

 

iii. Serviços Ancilares: também chamados de “serviços auxiliares” são encargos 

destinados a garantir a qualidade e a segurança de geração no sistema 

elétrico. Entre esses serviços destacam-se o controle de frequência, reserva 

de potência, suporte de reativos, black start, entre outros. 
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iv. Ultrapassagem da CAR: quando o nível dos reservatórios brasileiros está 

muito baixo a ponto de ultrapassar a Curva de Aversão ao Risco (CAR), são 

despachadas termelétricas no sentido de garantir o suprimento de energia 

elétrica no SIN. Diante deste fato, os encargos dever remunerar os geradores 

os quais fora comandado o despacho. 

 

2.2.1.4.2 Encargos de Energia de Reserva 

 

Criado por meio da Resolução Normativa ANEEL nº 337 de 11 de novembro 

de 2008, o Encargo de Energia de Reserva é destinado a custear a contratação de 

energia de reserva, incluindo todos os custos operacionais, como administrativos, 

financeiros e tributários. De forma semelhante ao ESS seus valores são rateados 

entre os usuários do serviço, são eles: distribuidores, consumidores livres e 

especiais, autoprodutores na parcela de energia adquirida, produtores de energia 

com perfil de consumo. 

A energia de reserva é proveniente de usinas especialmente contratadas 

para esta finalidade e visa complementar o total de energia contratada no SIN a 

partir do ambiente regulado. A CCEE é responsável pela representação dos agentes 

de consumo, pela centralização da operação da energia de reserva bem como a 

gestão da Conta de Energia de Reserva (CONER), onde são realizadas as 

apurações dos valores. 

 

2.2.1.5 Contribuições Associativas 

 

Quando se tornam membros da CCEE os agentes de mercado possuem o 

direito a voto nas Assembleias Gerais que são promovidas pela instituição para 

aprovação de contas, eleição de membros da administração e deliberações sobre 

temas de interesse geral. Em linhas gerais, o número de votos de cada agente é 

calculado com base na proporção de energia elétrica comercializada por cada 

participante em período correspondente aos últimos doze meses. 

Como a Câmara não possui fins lucrativos, os agentes associados são 

responsáveis pelo custeio da instituição. Neste sentido é uma obrigação de todos o 

pagamento mensal da contribuição associativa, a qual representa o rateio do 

orçamento anual da CCEE entre seus agentes. Já os custos com algumas atividades 
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relacionadas ao Ambiente Regulado são segregados e rateados apenas aos 

participantes desse segmento. 

 

2.2.2 Operador Nacional do Sistema Elétrico 

 

É o órgão que coordena e controla a operação das instalações de geração e 

transmissão de energia elétrica no SIN. Fiscalizado e regulado pela ANEEL, é 

também responsável pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do país. 

De forma semelhante a CCEE, o ONS é uma pessoa jurídica sem fins 

lucrativos sob a forma de sociedade civil. Composto por associados e participantes 

entre eles empresas de geração, transmissão, distribuição, consumidores livres, 

importadores e exportadores de e energia. Outros participantes são o MME e 

representantes dos conselhos de consumidores. 

O Operador Nacional realiza uma série de ações e estudos para coordenar 

diferentes fontes de geração de energia junto às redes de transmissão, com o 

objetivo de garantir a segurança do suprimento em todo território nacional. Entre as 

atribuições do ONS podem-se citar: 

• Otimização da operação do sistema eletroenergético, visando o menor custo, 

observando padrões técnicos e os critérios de confiabilidade estabelecidos 

nos procedimentos de rede, aprovados pela ANEEL; 

• Garantir a todos os agentes o livre acesso às redes de transmissão de forma 

não discriminatória; 

• Contribuir para que a expansão do sistema interligado ocorra pelo menor 

custo e com as melhores condições possíveis para a operação futura. 

 

2.3 O PLD – PREÇO DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS 

 

O Preço de Liquidação das Diferenças é utilizado pela CCEE durante o 

processo mensal de contabilização o qual envolve toda a energia gerada e 

consumida no SIN. É considerado o preço base da comercialização de energia 

elétrica e tem o poder de influenciar nas atividades de todos os participantes da 

indústria de eletricidade tanto no curto quanto longo prazo. 

Atualmente é apurado semanalmente de forma ex-ante pela Câmara de 

Comercialização, com base no CMO, limitado por um valor piso e um valor teto. A 
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CCEE utiliza os mesmos modelos que o ONS para a programação do despacho do 

sistema, porém desconsiderando as restrições de transmissão internas aos 

submercados, bem como as usinas em período de testes. Os preços são 

diferenciados entre as quatro regiões elétricas nacionais (SE/CO, SUL, N e NE) e 

também para períodos do dia, os chamados patamares de carga (leve, médio e 

pesado). Assim, conforme ilustrado pela Figura 6, para cada semana operativa da 

CCEE em um determinado submercado, existem apenas três preços diferenciados, 

com a finalidade de liquidar as diferenças de contratos entre os agentes. 

 

FIGURA 6 - PATAMARES DE CARGA 

 

FONTE: CCEE (2019) 

 

Diante das peculiaridades do SEB com a preponderância de usinas 

hidrelétricas, o preço de liquidação das diferenças é calculado a partir de modelos 

matemáticos que visam o equilíbrio ótimo entre o uso da água e o benefício de seu 

armazenamento no futuro através da economia com o uso de combustíveis fósseis. 

Informações como condições hidrológicas, carga do sistema, preços de 

combustíveis, custo do déficit, entre outras são utilizadas como entradas dos 

modelos NEWAVE, DECOMP e DESSEM, responsáveis pela minimização dos 
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custos operativos do sistema, e após seus processamentos retornam os custos 

marginais de operação. 

Esta metodologia retrata uma característica importante do SEB, onde no 

início das operações do MAE, precursor da CCEE, durante a década de 90, quando 

se definiu a forma de cálculo do preço de liquidação de diferenças o país possuía 

uma matriz energética composta de 95% de hidrelétricas com reservatórios de 

acumulação. Este fato representava ao Brasil muita tranquilidade em relação a 

segurança de suprimento (energia e potência, além de flexibilidade operativa), onde 

se tinha uma capacidade de regularização plurianual em caso de ocorrência 

estiagem extrema. 

Em relação à precificação de energia elétrica, diante de toda essa 

regularização no controle dos reservatórios, os custos de geração de energia tinham 

poucas variações ao longo de espaços curtos de tempo, como horas, dias e até 

semanas. Assim, foi convencionado que o preço de liquidação seria apurado por 

semana/patamar, pois esta forma mais simplificada apresentava menores custos de 

processamento, onde não havia uma necessidade de granularidade maior nos 

preços. 

A crise energética ocorrida no Brasil no início dos anos 2000 trouxe à matriz 

energética nacional muitos investimentos em geração térmica principalmente a 

combustíveis fósseis, visando o aumento da segurança do sistema em períodos de 

chuvas desfavoráveis. O despacho dessas usinas quando comandadas pelo ONS 

traz ao sistema elétrico um aumento de custos, o qual é capturado pelo PLD, de 

forma a remunerar esses geradores disponíveis a operar. 

Outro ponto importante verificado ao longo da evolução do setor elétrico foi 

em relação às questões ambientais. Diante das dificuldades de licenciamentos, os 

novos projetos de geração de energia elétrica passaram a não contar mais com 

reservatórios de regularização, que antes eram responsáveis por trazer segurança 

adicional ao sistema. Isto fez com que grande parte da geração nova que passou a 

integrar o SIN fosse proveniente de fontes intermitentes, entre elas hidrelétricas a fio 

d’água, eólicas e solares. Segundo o ONS através do Plano da Operação Energética 

(PEN) 2019 – 2023, em 2020 a capacidade de regularização das usinas do SIN é de 

apenas 5,4 meses. 

É inegável que a atual metodologia de precificação no SEB não reflete mais 

os reais custos para a produção do “MWh incremental ao sistema”, conceito básico 
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do custo marginal de operação. Assim é mais do que necessário uma revisão da 

forma de precificação nacional para que todos os participantes do mercado tenham 

seus atributos reconhecidos nos preços de energia elétrica, sejam eles benéficos ou 

não a operação econômica de cada player. Caso contrário, é possível que em um 

futuro próximo não se tenham determinadas fontes de geração na matriz nacional, 

em razão da perda de competitividade em relação a outras. 

 

2.3.1 Modelos de Precificação 

 

O principal objetivo do Operador Nacional em um sistema hidrotérmico como 

o brasileiro é determinar a política de operação que encontre o valor da água 

armazenada nos reservatórios de forma a determinar quais geradores serão 

despachados visando à minimização do custo de operação do sistema ao longo de 

um determinado período de tempo, considerando um mecanismo de aversão a risco. 

Este valor é formado pelo custo de combustível de usinas térmicas, bem como 

custos de déficit de suprimento de energia. 

A decisão sobre a utilização da água armazenada nos reservatórios está 

ligada a grandes incertezas como afluências futuras e condições do sistema. Em 

sistemas como o interligado nacional dois aspectos são determinantes na 

precificação, o nível de armazenamento e a tendência de chuvas para os próximos 

períodos. Outro ponto importante é a existência de interligações entre regiões 

elétricas que permite intercâmbio de energia e o consequente aumento de 

confiabilidade no fornecimento. 

O operador deve apurar o valor da geração hídrica em detrimento da térmica 

a qual poderia ser substituída futuramente. Para obtenção de maiores vantagens o 

ONS deve operar o sistema de forma integrada otimizando a geração de todas as 

fontes para que se alcance o custo mínimo operativo. Como se tratam de problemas 

de otimização, no Brasil as soluções são obtidas a partir dos modelos NEWAVE, 

DECOMP e DESSEM (longo/médio, curto e curtíssimo prazo). A seguir serão 

apresentadas descrições desses programas. 
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2.3.1.1 NEWAVE 

 

O NEWAVE é um modelo de otimização desenvolvido pelo Centro de 

Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), para planejamento e operação de sistemas 

hidrotérmicos para horizontes de médio e longo prazo, a chamada “política de 

operação”. Considera também em suas programações, de forma determinística, as 

fontes intermitentes de geração de energia como Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs), eólicas, solares, entre outras. 

Tem por objetivo a apurar as estratégias de despacho térmico e hidráulico as 

quais minimizam o custo de operação do sistema para todo o horizonte de 

planejamento, que atualmente no Brasil é de cinco anos. Diante disso, e com base 

no grande número de combinações de cenários de hidrologia e armazenamento, o 

processo de otimização se torna inviável do ponto de vista de processamento de 

dados. Assim, de forma a reduzir tal esforço computacional, o parque gerador 

hidráulico nacional é representado de forma agregada sob a forma de reservatórios 

equivalentes. 

A Figura 7 representa de forma esquemática os reservatórios equivalentes 

do SIN. Interessante destacar que para efeito da operação do sistema a usina de 

Itaipu é considerada como integrante do subsistema sudeste, mesmo estando 

fisicamente na região sul do país. 

 

FIGURA 7 - RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA 

 

FONTE: CEPEL (2019) 

 



39 

 

O processamento do modelo NEWAVE resulta nas funções de custo futuro, 

as quais servem como entrada para os modelos de curto prazo, retratando o impacto 

da utilização da água acumulada nos reservatórios. Até esta etapa a carga e o custo 

do déficit são representados através de patamares de carga, bem como os limites de 

interligação entre os subsistemas. 

Além de ser empregado na definição de estratégias corporativas de 
empresas e agentes, o modelo NEWAVE é utilizado nas seguintes 
atividades oficiais do Setor Elétrico Brasileiro: Plano Decenal de Expansão 
de Energia (PDE); Programa Mensal de Operação (PMO) e Plano da 
Operação Energética (PEN); Comercialização – Cálculo do Preço de 
Liquidação de Diferenças (PLD); definição e cálculo da Garantia Física e da 
Energia Assegurada de Empreendimentos de Geração; e elaboração de 
diretrizes para os Leilões de Energia. (CEPEL, 2019) 

 

2.3.1.2 DECOMP 

 

Também desenvolvido pelo CEPEL, o DECOMP é um modelo de otimização 

para aplicação no planejamento e operação de sistemas hidrotérmicos de curto 

prazo a partir das funções resultantes do processamento do modelo NEWAVE. Tem 

como atribuição determinar as metas individuais de geração de cada usina do 

sistema hidrotérmico nacional, minimizando o custo total da operação ao longo do 

horizonte de planejamento, neste caso doze meses. Outros produtos do modelo 

DECOMP são os CMOs para cada estágio, subsistema e patamares de carga. 

Neste modelo as usinas hidráulicas e térmicas são representadas 

individualmente por subsistemas, já com um maior detalhamento. O processamento 

do DECOMP resulta nas funções de custo futuro para cada nó da árvore de cenários 

ao longo dos doze meses de planejamento. O primeiro mês é representado em base 

semanal e ao final da primeira semana é determinada a função de custo futuro que 

será utilizada para o modelo DESSEM. A Figura 8Erro! Fonte de referência não e

ncontrada. na sequência apresenta o encadeamento dos modelos de precificação. 

 

FIGURA 8 - ACOPLAMENTO NEWAVE E DECOMP 

 

FONTE: CCEE (2019) 
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2.3.1.3 DESSEM 

 

De forma análoga aos modelos NEWAVE e DECOMP o DESSEM é 

desenvolvido pelo CEPEL e visa minimizar o custo total de operação do Sistema 

Interligado. 

 

Por meio da resolução de problemas de otimização, o DESSEM pode 
diminuir o uso de geração térmica e operar o sistema de maneira mais 
eficiente, contribuindo para a redução dos custos operativos e dos riscos de 
déficit. (CCEE, 2019). 

 

O DESSEM trabalha em um período de curtíssimo prazo, ou seja, a 

programação da operação em sistemas hidrotérmicos em intervalos de até meia-

hora e horizonte de até duas semanas. São consideradas as perdas referentes as 

redes elétricas, restrições de segurança e inflexibilidades de geração nos contratos 

de usinas termelétricas. É o responsável pela programação diária da operação e 

está em fase de validação pelo ONS e CCEE, para uso a partir de 2020 para o 

planejamento e operação e 2021 para a precificação horária no Brasil. 

A Figura 9 ilustra de forma simplificada o encadeamento dos modelos 

matemáticos utilizados nos cálculos do CMO, pelo ONS e PLD, pela CCEE. 

 

FIGURA 9 - CADEIA DE MODELOS MATEMÁTICOS 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2019) 

 

2.3.2 Custo do Déficit 

 

De forma simplificada o custo do déficit pode ser entendido como o custo de 

insuficiência estrutural na oferta de energia elétrica. É um parâmetro de grande 

curtíssimo prazo

mais incertezas e menos detalhes

menos incertezas e mais detalhes

horizonte 5 anos, etapas mensais

horizonte 1 a 6 meses, etapas semanais

horizonte 1 semana, etapas de meia hora

NEWAVE

DECOMP

DESSEM

médio/longo prazo

curto prazo
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relevância nos estudos de planejamento da expansão, bem como nos modelos 

matemáticos de programação da operação do sistema elétrico, além do cálculo do 

PLD. 

É atualizado anualmente pela CCEE de acordo com o disposto na 

Resolução Normativa ANEEL nº 795 de 5 de dezembro de 2017, nos meses de 

dezembro. Para o ano de 2020 o custo do déficit representa o valor de R$ 5.249,34 

(cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) por 

Megawatt-hora. 

 

2.3.3 Limites mínimo e máximo do PLD 

 

Até o final de 2019 os limites mínimo e máximo do PLD são definidos pela 

Resolução Normativa ANEEL nº 633 de 25 de novembro de 2014, com vigência 

entre a primeira e a última semana operativa de cada ano. 

O PLD mínimo é calculado com base no maior valor entre a Receita Anual 

de Geração (RAG) das usinas hidrelétricas em regime de cotas, conforme 

estabelecido na Lei nº 12.783 de 11 de janeiro de 2013, e as estimativas de custos 

de geração de Itaipu para o ano seguinte, fornecidas pela usina a ANEEL para fins 

de reajustes ou revisões tarifárias. 

Por outro lado, o PLD máximo é apurado com base no Custo Variável 

Unitário (CVU) mais elevado de uma termelétrica a gás natural relevante para o 

sistema e contratada por meio do ambiente regulado. Esta definição se dá no 

Programa Mensal de Operação (PMO) do ONS referente ao mês de dezembro, e 

sua aplicação se dá para o ano seguinte. Para o ano de 2019, os limites mínimo e 

máximo do PLD foram, R$ 42,35 / MWh e R$ 513,89 / MWh respectivamente. 

A partir de 2020 os critérios e procedimentos para o cálculo dos limites 

mínimo e máximo do PLD passam a ser descritos pela Resolução Normativa ANEEL 

nº 858 de 1º de outubro de 2019. De acordo com o referido documento, passam a 

existir dois limites máximos do PLD, um limite máximo estrutural 

(PLDmax_estrutural) e um limite máximo horário (PLDmax_horário). 

O PLDmax_estrutural corresponde ao nível de proteção ao risco de 95% da 

função densidade de probabilidade da renda inframarginal, obtida do deck de 

revisão ordinária de garantia física das usinas hidrelétricas. O PLDmax_horário deve 
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ser calculado com base na média ponderada, pela potência instalada, dos CVUs das 

termelétricas a óleo diesel disponíveis no deck do PMO de setembro de 2019. 

A vigência dos limites máximos do PLD se dará da seguinte forma: 

PLDmax_estrutural a partir de 01/01/2020 e o PLDmax_horário a partir de 

01/01/2021 (previsão de implementação do preço horário para o mercado de curto 

prazo). Os valores serão atualizados anualmente em dezembro pela ANEEL, com 

data base de setembro de 2019, de acordo com o que se segue: 

• PLDmax_estrutural – R$ 556,58 / MWh 

• PLDmax_horário – R$ 1.141,85 / MWh 

Caso após o início de vigência do PLDmax_horário a média dos PLDs 

horários for superior ao PLDmax_estrutural, a CCEE deverá ajustar a série de PLDs 

horários até que a média de seus valores seja igual ao PLDmax_estrutural. 

O valor mínimo do PLD será verificado anualmente pela ANEEL 

considerando o maior valor entre a Tarifa de Energia de Otimização (TEO) de Itaipu 

e a TEO das outras usinas hidrelétricas do sistema interligado. No caso de Itaipu as 

informações deverão ser fornecidas pela própria empresa além de considerar a 

cessão de energia do Paraguai, o pagamento de royalties e os custos 

administrativos pagos a Eletrobrás. 

 

2.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Em relação à literatura de pesquisa para este trabalho, observa-se que por 

se tratar do setor elétrico brasileiro, o qual possui suas características e 

particularidades, boa parte do material de estudo foi composta por publicações 

nacionais, bem como a legislação e regulamentação do SEB. Por outro lado, foram 

avaliadas publicações internacionais de temáticas semelhantes, como a composição 

de mercados de eletricidade em outros países, experiências com a 

desregulamentação, competição entre agentes de mercado, além de formas de 

precificação de energia elétrica. 

Sobre o futuro da regulação do setor elétrico brasileiro, David (2018) em sua 

tese, trata da temática com base em três pilares, economia, meio ambiente e 

sociedade e promove sugestões quanto a reformas no SEB, visando o 

aprimoramento da regulação no sentido de atender a evolução tecnológica e o 

desenvolvimento sustentável. 
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Já Moreira (2016), sugere aprimoramentos no modelo de comercialização de 

energia elétrica no Brasil, através da análise dos processos de reestruturação dos 

setores elétricos de outros países a partir dos anos 90 e ressalta em suas 

recomendações a atenção às particularidades do SEB, para que se tenha eficiência 

e segurança atraindo investimentos na expansão, bem como a correta sinalização 

de preços para o comportamento adequado da demanda. 

 Com base no desenvolvimento da competitividade como forma de se garantir 

preços e serviços adequados, Prandini (2014), investiga ações para estímulo a 

concorrência no mercado livre brasileiro e apresenta estratégias para a competição 

no atacado e no varejo, e preços que reflitam os reais custos marginais de operação. 

Ele aborda também a resposta a demanda com a ampliação gradativa do mercado 

de varejo e os efeitos na oferta para que sejam atendidas as necessidades dos 

consumidores. 

 Na mesma linha de análise, sob o ponto de vista da carga nacional, Soares 

(2017), trata do comportamento inelástico da demanda em relação aos preços de 

curto prazo, não existindo um mecanismo pelo qual consumidores possam ofertar 

preços pelos quais estariam dispostos a reduzir seu consumo de eletricidade. Ele 

apresenta os benefícios ao sistema elétrico desta medida (resposta a demanda) e 

simulações com a cadeia de formação de preços, resultando em reduções de 25% 

no CMO, bem como 16% no despacho termelétrico. 

Ainda sobre precificação de energia elétrica, Andrade (2017) discute os 

direcionadores de preços em contratos futuros de compra e venda de energia para 

as fontes convencional e incentivada, e ainda ressalta a importância do 

conhecimento sobre os mecanismos de influência na precificação aos agentes de 

mercado, de forma que possam se beneficiar, agregando redução de custos com o 

insumo energia elétrica. 

Já no universo da comercialização, Ribeiro (2015) avalia os riscos de 

mercado enfrentados pelos agentes em suas negociações, com o aumento 

significativo das fontes intermitentes de geração no país. Ele apresenta 

possibilidades de estruturação de mecanismos de hedge e a composição ideal de 

fontes na carteira de um comercializador, visando minimizar exposições aos preços 

de liquidação. 

Por sua vez, Schor (2016) discorre sobre a desverticalização do setor 

elétrico brasileiro, com pano de fundo nas experiências de sucesso e fracasso de 
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outros países na abertura de seus mercados de energia, as quais passam 

necessariamente pela figura do comercializador de varejista, ressaltando o parecer 

favorável da ANEEL quanto a esta modalidade de comercialização para a abertura 

do mercado de energia brasileiro. 

Ao fim, após as análises dos trabalhos correlatos sobre o SEB, nota-se a 

especial atenção dos autores quanto as peculiaridades do setor. Por mais que sejam 

observados casos de sucesso nas implementações de medidas de modernização 

em outros países, deve-se analisar os efeitos das propostas em relação à realidade 

brasileira. Outro aspecto a ser destacado é o consenso sobre a desregulamentação 

e abertura de mercado, porém, de forma segura, consistente, e com respeito a 

regulamentação vigente, para que não se repitam os erros cometidos em momentos 

anteriores. 
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3 COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

A critério do autor, foi destinado um capítulo da presente dissertação para 

tratar com mais profundidade sobre a atividade de comercialização de energia 

elétrica no Brasil. Ao longo da pesquisa, notou-se que os trabalhos relacionados ao 

SEB normalmente versam de forma profunda sobre temas como geração, 

transmissão, distribuição de energia elétrica, ao passo que quando tratam de 

comercialização não se aplica a mesma ênfase. 

Diante disso, o presente capítulo irá abordar com maiores detalhes às 

atividades desempenhadas e as formas de operação dos comercializadores de 

energia elétrica no setor elétrico brasileiro. As informações a seguir apresentadas 

baseiam-se fundamentalmente na legislação do SEB, e nas experiências do autor 

mediante atuação de 14 anos na comercialização de energia elétrica. 

 

3.1 COMERCIALIZADORES DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Os comercializadores de energia passaram a existir no SEB a partir da Lei 

nº 9.648, de 27 de maio de 1998, em continuidade às reformas realizadas na década 

de 90, onde foi criada a figura do consumidor livre. Necessitam autorização do poder 

concedente para realizar suas atividades de compra e venda no SIN, e em caso de 

descumprimento de obrigações, tal autorização pode ser revogada. 

Entre suas atribuições estão o livre trânsito entre os produtores e 

consumidores, redução dos custos de transação entre os agentes de mercado, 

atendimento às necessidades de compra e de venda de energia de geradores, 

distribuidores, consumidores e outros comercializadores. Fomentam as transações 

no mercado de energia, proporcionam liquidez, facilitam as operações e difundem o 

ACL, na busca por novos consumidores e prospecções de negócios. 

Os comercializadores são participantes da CCEE, onde se submetem à 

Convenção de Comercialização, bem como as Regras e Procedimentos de 

Comercialização. No atual modelo do setor elétrico podem participar de ambos os 

ambientes ACR – através dos leilões de energia existente ou ajuste, ou ACL – 

mercado livre de energia elétrica, como compradores e vendedores. No Brasil 

atualmente a comercialização ocorre no ambiente de atacado, barreira a entrada de 

novos consumidores. 
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A articulação das operações de compra e venda de energia elétrica, não é 

uma atividade essencial à indústria de energia elétrica, porém traz um grande 

benefício aos agentes do setor, como geradores e consumidores. Os 

comercializadores possuem conhecimento das aprofundado do funcionamento do 

mercado de eletricidade, auxiliando aqueles participantes não tão habituados com os 

mecanismos de comercialização. 

Um comercializador pode atuar de diferentes formas em relação a 

determinadas situações, entre elas podem-se citar: Comercializador propriamente 

dito, comprando e vendendo energia administrando riscos de perdas e ganhos 

advindos de sua atividade, oscilações de preços, quantidades, entre outras; 

Intermediário, como o próprio nome já diz intermediando alguma operação entre dois 

ou mais agentes sem vínculo a alguma das partes; Representante ou gestor, quando 

defende o interesse de alguma parte envolvida em atividade de comercialização. 

 

3.1.1 Comercializador Puro 

 

É o agente de mercado o que atua diretamente na compra e venda de 

energia elétrica, realizando operações com geradores, consumidores, outros 

comercializadores e em alguns casos distribuidores. Por mais que muitos 

enxerguem os comercializadores como atravessadores na indústria de eletricidade, 

estes agentes de mercado possuem uma importante atribuição, ou seja, são 

responsáveis por assumir os riscos inerentes às operações de comercialização de 

energia, os quais geradores bem como consumidores não estão dispostos a correr. 

Na maioria dos casos os geradores de energia elétrica se preocupam em 

produzir energia elétrica da maneira mais eficiente possível, maximizando sua 

geração independente da forma de entrega, de modo que possam atender 

necessidades contratuais de venda de energia, bem como cumprir com as 

obrigações financeiras dos projetos de geração. Por outro lado, os consumidores 

necessitam receber energia de forma customizada, visando o atendimento de suas 

variações de consumo ao longo do tempo, para que consigam desenvolver suas 

atividades produtivas com qualidade, e principalmente estabilidade de custos da 

matéria prima. 

Neste sentido evidencia-se o papel social do comercializador, ou seja, 

adquirir o insumo de forma bruta, proveniente dos geradores e atuar de modo a 
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customizar os produtos que serão entregues aos consumidores, considerando 

importantes condições como preços, prazos, sazonalização, flexibilidades, 

modulação, entre outras. Todos os riscos atrelados a esta atividade são 

internalizados na figura do comercializador. 

Considerando energia elétrica como um produto “perecível”, o qual tem 

prazo de validade onde não é possível seu armazenamento em grandes 

quantidades e também o fato de apresentar preços extremamente voláteis, que 

oscilam muito ao longo do tempo, tanto a compra quanto a venda de energia são 

atividades de alto risco e envolvem valores financeiros muito elevados. 

Em se tratando da importância do produto energia e dos altos valores 

envolvidos, é essencial que os comercializadores tenham muita responsabilidade em 

seus negócios, pois atuações indevidas podem impactar outros agentes e até 

mesmo o mercado como um todo. Cabe a ANEEL regular e fiscalizar as atividades 

de todos os agentes de mercado mediante delegação à CCEE do cumprimento do 

disposto nas regras e procedimentos de comercialização, bem como aplicação de 

penalidades quando necessário. 

Com o passar dos anos e o amadurecimento do mercado após algumas 

experiências desagradáveis2 relacionadas gestão de riscos de portfólio de 

comercializadores, verifica-se um maior zelo dos agentes no que diz respeito a 

compra e venda de energia elétrica. Há uma busca constante por parte dos 

reguladores por maior segurança nas operações e redução de riscos. Cabe ressaltar 

que no Brasil as adversidades oriundas da comercialização representam apenas 

prejuízos monetários, pois contratos de energia são instrumentos financeiros 

firmados entre compradores e vendedores. A entrega física do insumo, energia 

elétrica, ocorre através do Sistema Interligado Nacional, mediante operação e 

coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. 

 

3.1.1.1 Comercializações no Atacado 

 

Desde os primórdios do setor elétrico brasileiro até os dias atuais, pode-se 

dizer que a comercialização de energia elétrica se dá no âmbito do atacado, ou seja, 

a energia produzida pelos geradores chega ao segmento de consumo a partir de 

 
2 https://www.canalenergia.com.br/noticias/53089191/abenaias-silva-da-vega-energy-admite-erro-de-
estrategia-mas-quer-reduzir-impacto-no-mercado 
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negociações diretas com grandes consumidores livres, através de 

comercializadores, ou mesmo distribuidores no ambiente regulado. 

A Figura 10 representa o modelo de comercialização no atacado, onde 

atualmente é realizada a maioria das negociações de energia elétrica. Os 

consumidores cativos que não possuem acesso a este mercado integram a carga 

das distribuidoras no ambiente regulado. 

 

FIGURA 10 - AGENTES DA CCEE (MODELO DE ATACADO) 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2019) 

 

Para a participação no mercado atacadista além dos requisitos regulatórios é 

necessário que o player, seja agente da CCEE, com uma série de direitos e deveres 

os quais acabam se tornando uma barreira à entrada de novos participantes, 

principalmente os pequenos consumidores. Por mais que tenha evoluído 

significativamente nos últimos anos, o processo de adesão a Câmara de 

Comercialização é burocrático, exige o pagamento de um emolumento associativo, 

apresentação de documentos societários do candidato, termos específicos da 

CCEE, certidões negativas, abertura de conta corrente junto ao banco custodiante, 

além da adequação física do sistema de medição do futuro agente aos padrões 

exigentes de qualidade da Câmara. 

Todas as entregas do processo necessitam de validação da CCEE e 

envolvem normalmente o candidato a agente, seu representante, a distribuidora 

local, o banco custodiante e a empresa de engenharia responsável pela adequação 

do Sistema de Medição para Faturamento (SMF). Ao final, após a aprovação de 
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todas as etapas, o candidato a agente é liberado pelo Conselho de Administração da 

CCEE (CAD), a iniciar suas atividades no mercado de energia. 

Após vencidas as etapas pré-operacionais, o agente deve atuar no setor de 

acordo com o estabelecido na Convenção de Comercialização, respeitando o 

disposto nas regras e procedimentos de comercialização. Entre as rotinas 

operacionais mensais dos agentes podem-se citar: 

• Manutenção de seu cadastro atualizado e operacional na CCEE; 

• Acompanhamento das medições de geração ou consumo; 

• Gestão dos contratos de compra e venda; 

• Faturamentos de energia elétrica no ACL; 

• Recolhimento de tributos e contribuições fiscais; 

• Necessidade de constituição de garantias financeiras perante às contrapartes, 

quando necessário; 

• Pagamento da contribuição associativa; 

• Registro e validação dos contratos de compra e venda de energia no sistema 

de contabilização; 

• Aporte de garantias financeiras, quando necessário, visando respaldar as 

operações no MCP; 

• Pagamento referente ao uso do sistema de distribuição ou transmissão; 

• Pagamento ou recebimento dos valores resultantes do processo de 

contabilização; 

• Pagamento de encargos setoriais inerentes à atividade de comercialização de 

energia; 

• Pagamento de penalidades, quando apuradas pela CCEE. 

 

Todas essas atividades exigem do participante do mercado de 

comercialização uma estrutura adequada para que possam ocorrer na normalidade, 

seja ela interna ou externa na figura de um gestor ou representante CCEE. 

Naturalmente a forma atual de funcionamento do mercado atrelada a barreiras 

regulatórias acabam inibindo o ingresso de novos participantes no ambiente de 

comercialização. 

Ao final de 2019 a Câmara de Comercialização concentra mais de 9.010 

agentes entre eles geradores, comercializadores, distribuidores, e sua grande 
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maioria, consumidores livres e especiais. Segundo informações da CCEE do total de 

agentes de mercado, menos de 10% se relaciona diretamente com a entidade. 

Mesmo assim é ponto comum nas discussões setoriais que a estrutura da CCEE já 

está praticamente saturada, e tendo em vista o desejo de abertura de mercado a 

todos os consumidores, não há outra alternativa a não ser através da 

comercialização varejista. 

 

3.1.1.2 Comercialização no Varejo 

 

Como mencionado anteriormente, em se tratando de abertura de mercado 

de energia elétrica evidencia-se a importância de um novo player de mercado, o 

comercializador varejista. Este agente de comercialização é responsável por 

viabilizar negociações de energia entre pequenos e médios consumidores e 

geradores. Atualmente os pequenos consumidores não possuem a possibilidade de 

escolher o seu fornecedor de energia, realizam a contratação de energia e uso do 

sistema junto às distribuidoras locais, no ACR. 

A Figura 11 demonstra o modelo de comercialização no varejo, onde é 

possível verificar cargas de consumidores anteriormente cativos, sob representação 

de um comercializador varejista no ambiente livre. 

 

FIGURA 11 - AGENTES DA CCEE (MODELO DE VAREJO) 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2019) 
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O comercializador varejista foi regulamentado através da Resolução 

Normativa ANEEL nº 570 de 23 de julho de 2013, como uma aposta da agência 

reguladora e da CCEE para a abertura gradativa e natural do mercado de 

comercialização de energia, sem grandes interferências nas atuais estruturas das 

instituições, já robustas. Basicamente o comercializador varejista é um agente da 

Câmara de Comercialização, o qual representa ativos de geração e consumo 

modelados sob o seu perfil de comercialização. A esses geradores e consumidores 

é facultado não aderir à CCEE. 

A representação exercida constitui atividade econômica explorada por conta 

e risco, logo cabe ao comercializador varejista o balanceamento energético dos 

pontos modelados sob seu perfil, como a aquisição de energia dos geradores e 

suprimento dos consumidores de modo atender os requisitos regulamentares de 

comercialização. Todo o relacionamento operacional é concentrado na figura do 

varejista, o qual se responsabiliza por seus representados desde as migrações, 

operações, e obrigações financeiras na CCEE. 

Atualmente para atuar no mercado livre na condição de representado o 

consumidor deverá atender os requisitos de elegibilidade estabelecidos nos artigos. 

15 e 16 da Lei nº 9.074 de 07 de julho de 1995 e art. 26 da Lei nº 9.247 de 26 de 

dezembro de 1996, especialmente quanto aos montantes de uso do sistema 

contratados. Diante disso, apenas os consumidores potenciais livres continuam com 

a prerrogativa de escolha do fornecedor de energia. 

Espera-se, porém, que se abram em um futuro próximo oportunidades de 

migração aos agentes com pequena demanda os quais não possuem um 

conhecimento mais especializado sobre o setor como forma de redução de 

complexidades ao ambiente de comercialização. 

 

3.1.1.2.1 Contrato para Comercialização Varejista 

 

A celebração do contrato para comercialização varejista entre representante 

e representado é uma condição necessária para a modelagem de unidade geradora 

ou consumidora junto à CCEE. Este instrumento contempla os principais direitos e 

obrigações referentes à comercialização de energia elétrica no SIN, em nome e 

conta do representante.  
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Por outro lado, as avenças comerciais livremente ajustadas entre as partes, 

como montantes, flexibilidades, preços, descontos, mora, garantias, fontes, 

penalidades, entre outras, podem ser firmadas, de forma acessória, através de 

acordo bilateral complementar sendo vedada a sobreposição ao contrato principal. 

Diferentemente das negociações realizadas no atacado, o contrato para 

comercialização varejista deve ser apresentado à Câmara de Comercialização e 

possui vigência por prazo indeterminado até sua extinção. Caso uma parte queira 

encerrar a relação comercial, deverá fazê-lo por meio de denúncia, respeitando o 

prazo mínimo de noventa dias. 

Outro aspecto importante é a resolução contratual por inadimplemento, a 

qual se opera mediante notificação da parte adimplente à CCEE com antecedência 

mínima de trinta dias da data de término do contrato pretendida. Por mais que 

pareça simples o encerramento contratual por inadimplência, o § 5º do Art. 9º, do 

CAPÍTULO IV da Resolução Normativa ANEEL nº 570 de 23 de julho de 2013, versa 

o seguinte: 

 
O agente até então representante de cargas de consumidores permanece 
por elas responsável até a execução da suspensão do fornecimento de 
todas as unidades consumidoras, salvo se efetivadas as opções previstas 
no § 3º no curso do procedimento para desligamento. (ANEEL, 2013) 

 

Diante do ante exposto, verifica-se que a responsabilização do 

comercializador pelas cargas de consumidores até a suspensão do fornecimento 

(desligamento físico), imputa riscos imensuráveis ao varejista. Logo, entende-se que 

este fato é um dos principais impeditivos ao desenvolvimento desta modalidade de 

comercialização no Brasil. Frente a ingerência sobre os impactos de tais 

responsabilidades, os comercializadores preferem não avançar neste tipo de 

negociação, e por sua vez, permanecem operando no mercado atacadista. 

 

3.1.2 Intermediário 

 

É o agente que atua no “meio de campo” na unificação de interesses de 

pontas vendedoras e compradoras. Normalmente não possui vínculo com as partes 

interessadas e é remunerado quando há sucesso nas negociações, por um valor fixo 

ou variável livremente negociado no momento da operação. 
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Pode-se dizer que esta modalidade de operação por parte de 

comercializadores vem perdendo espaço nos últimos anos, pois com o 

amadurecimento dos mercados e acesso à informação a todos os agentes, a 

assimetria que antes facilitava os negócios hoje não se verifica mais. No início dos 

anos 2000 eram comuns operações de intermediação entre comercializadores, pois 

estes detinham um conhecimento maior sobre o funcionamento do mercado e regras 

de comercialização, bem como acesso aos geradores e consumidores livres através 

dos trabalhos iniciais de prospecção. 

Com o passar dos anos nota-se a queda de representatividade no volume 

das operações de intermediação entre agentes de comercialização. Além do acesso 

à informação por parte dos participantes de mercado, como já mencionado, outros 

pontos que evidenciam tal situação são: 

• A criação do balcão de operações, que passa a ser um grande ente 

intermediário do mercado, articulando operações entre compradores e 

vendedores mediante uma remuneração pré-estabelecida. 

• Com o acesso à informação, a atividade de intermediação deixou de ser 

exclusividade de comercializadores e passou a ser realizada por outros 

participantes da indústria da eletricidade, entre eles: gestores, consultorias e 

até mesmo pessoas físicas independentes, porém com importante 

relacionamento comercial. 

• Compliance. Este é um ponto importante verificado nos últimos anos. Com o 

amadurecimento do mercado grande parte dos agentes passou a realizar 

suas operações de compra e venda pautadas em mecanismos de segurança 

e compliance. Diante disso, questões relacionadas a intermediários e 

pagamentos de comissões passaram a não mais fazer parte dos mecanismos 

de negócios dos grandes players do setor elétrico brasileiro. 

 

3.1.3 Gestor ou Representante 

 

É o agente que atua no sentido de viabilizar a comercialização de energia 

elétrica defendendo os interesses de uma parte envolvida no negócio seja ela 

vendedora (geradores) ou compradora (consumidores). As regras de 

comercialização permitem que geradores e consumidores os quais não tenham 
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interesse em atuar diretamente junto a CCEE sejam representados por agentes de 

comercialização. 

Atualmente para participar da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica é necessário se tornar agente da mesma, o que enseja uma série de direitos 

e obrigações a serem atendidas pelo proponente interessado, durante todo o 

período de atuação na CCEE. Ocorre que grande parte dos agentes de geração e 

consumo não possui infraestrutura técnica nem pessoal para o gerenciamento de 

suas obrigações perante a Câmara, e acabam recorrendo a terceiros de sua 

confiança para que os representem e realizem todas as atividades pertinentes a 

comercialização de energia. 

Nos primeiros anos de existência do mercado livre, na tentativa de viabilizar 

as operações de compra e venda de energia, a partir da prospecção de 

consumidores potenciais livres e produtores independentes de energia, os 

comercializadores por possuírem maior conhecimento sobre o funcionamento das 

regras de comercialização passaram a realizar os serviços de representação de 

outros agentes na CCEE. Caso contrário, dificilmente se teria sucesso na expansão 

do mercado livre de energia. 

Assim, com o passar dos anos pôde-se notar no setor elétrico uma 

segregação quanto ao tipo de atividade realizada por comercializadores. De um 

lado, empresas oriundas de grupos públicos ou privados intensivos em geração de 

energia elétrica passaram a atuar fortemente na comercialização (compra e venda), 

e de outro, empresas sem tanto poderio financeiro, porém com vasto conhecimento 

de mercado passaram trabalhar junto a viabilização das operações de energia, seja 

na intermediação de negócios, operações de curto prazo, ou mesmo representação 

de agentes na Câmara. 

Outro ponto verificado com o crescimento do mercado de energia elétrica e a 

difusão de informações sobre os mecanismos de comercialização de energia, foi o 

surgimento de consultorias independentes especializadas na prestação de serviços 

relacionados a compra e venda de energia elétrica. Estas empresas, formadas em 

muitos casos por profissionais com vasta experiência no setor elétrico, passaram a 

auxiliar tanto geradores, quanto consumidores, nas tratativas relacionadas à 

contratação de energia. 

Diante deste fato, a partir de 2015 a Câmara de Comercialização autorizou o 

cadastro de consultorias especializadas, para que estas empresas possam realizar a 
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gestão de seus clientes com maior tranquilidade, pois até então apenas 

comercializadores poderiam realizar este tipo de atividade. Importante ressaltar que 

consultorias não são agentes da CCEE, ou seja, são simplesmente cadastrados 

junto à Câmara de modo a facilitar o acesso às informações de seus clientes e 

realizar os serviços de gestão e representação em nome de outros agentes 

mediante autorização dos mesmos. 

Como já mencionado anteriormente, a evolução do mercado de energia 

elétrica a partir das experiências anteriores acompanhou uma preocupação 

importante dos seus participantes no que diz respeito a segurança das operações e 

compliance. Neste sentido, passa-se a observar uma cautela maior dos agentes 

quanto às atividades do gestor e do comercializador de energia, os quais até então 

na grande maioria dos casos figuravam na mesma pessoa. 

Alegando questões de conflito de interesses, muitos agentes tanto geradores 

quanto consumidores passaram a segregar seus contratos de gestão e 

representação, dos contratos de compra e venda de energia, ou seja, a empresa 

responsável pela defesa dos interesses do cliente perante o mercado e a CCEE não 

deve possuir vínculo com o fornecedor ou comprador do insumo. 

Este fato evidencia uma tendência para o futuro do mercado, onde os 

agentes que atuam no segmento atacadista de energia, normalmente grandes 

consumidores e geradores, sejam respaldados por empresas independentes 

desvinculadas a comercialização, em razão da importância estratégica do produto 

energia elétrica, ao passo que os pequenos e médios consumidores sejam 

atendidos através de comercializadores varejistas, a exemplo do que hoje já ocorre 

no ACR. 

 

3.2 OPERAÇÕES REALIZADAS POR COMERCIALIZADORES 

 

Como mencionado anteriormente, existem várias possibilidades de 

comercialização de energia elétrica, pois em se tratando de mercado livre os 

agentes são livres para realizarem seus contratos da melhor forma que lhes convier. 

Muitos comercializadores puros trabalham apenas no atacado comprando e 

vendendo energia entre geradores e outros comercializadores, visando o 

fechamento de posições contratuais. Estes agentes dificilmente atendem os 

consumidores finais. 
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Via de regra, o atendimento de um consumidor final por um comercializador 

é uma atividade que exige responsabilidade e capacidade de administração de 

riscos de mercado. Através de boas práticas de comercialização deve-se garantir o 

suprimento do consumidor durante toda a vigência do contrato firmado. 

Para efeito desta pesquisa serão concentrados os esforços nas atividades 

de comercialização que envolvem o atendimento de consumidores finais de energia 

elétrica. Este é o tipo mais tradicional do negócio, ou seja, o comercializador adquire 

contratos de energia no atacado e revende contratos customizados aos 

consumidores finais em um mercado de varejo internalizando riscos associados ao 

mercado de energia. 

 

3.2.1 Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica 

 

Um contrato de compra e venda de energia é um instrumento que visa 

estabelecer os termos e condições relacionados a uma negociação bilateral de 

energia elétrica. É de extrema importância em razão das quantidades associadas ao 

insumo, bem como da volatilidade dos preços de energia. Em linhas gerais, pode-se 

dizer que um contrato de compra e venda de energia é um termo de 

compartilhamento de riscos de variação de preços de curto prazo em um horizonte 

de tempo pré-determinado. 

Em relação aos tipos de contratos, podem se citar três formas de 

negociação, longo prazo, curto prazo e cessão de energia elétrica. 

 

3.2.1.1 Contratos de longo prazo – com garantias financeiras 

 

Como o nome já diz, são aquelas negociações com duração superior a seis 

meses e que podem se estender por vários anos. Celebrados entre os agentes 

visando proteção à flutuação de preços de curto prazo e estabilidade de custos com 

energia elétrica, pois os preços já são definidos no momento da negociação. A 

negociação de longo prazo é o tipo de contratação mais comum realizada pelos 

agentes sejam eles geradores, distribuidores, comercializadores e consumidores 

finais. 

Geram relacionamento entre as partes durante toda a vigência do contrato a 

partir das obrigações de pagamento e registro eletrônico do insumo, bem como 
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apresentam instrumentos de garantias financeiras os quais devem ser mantidos 

válidos durante todo o contrato. Uma alternativa a ser observada pelos agentes no 

momento da realização de contratos de longo prazo é a avaliação do risco de 

contraparte, ou seja, análise criteriosa do possível vendedor ou comprador, de forma 

a se mitigar problemas futuros no decorrer do contrato. 

 

3.2.1.2 Contratos de curto prazo – registro contra pagamento 

 

São os contratos com vigência entre um e seis meses normalmente 

realizados para fechamento de posições mensais, sejam elas sobras ou déficits 

referentes aos contratos de longo prazo, junto a Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica. A principal característica dessas negociações é que não há 

apresentação de garantias financeiras por parte do comprador, em razão do 

pequeno prazo do contrato. 

Assim o fato garantidor da entrega de energia é o seu pagamento, ou seja, o 

vendedor apenas efetua a entrega da energia contratada perante a CCEE, mediante 

a verificação do pagamento efetuado pelo comprador em data específica. Caso o 

pagamento não ocorra no prazo estipulado, o comprador não receberá o insumo e 

ficará exposto ao PLD na contabilização mensal da Câmara. 

 

3.2.1.3 Contratos de cessão de energia elétrica 

 

Uma cessão de energia elétrica nada mais é do que a venda de energia 

elétrica por parte de um consumidor. Esta possibilidade de negociação de montantes 

se deu através da Portaria MME nº 185 de 04 de junho de 2013, onde até então 

consumidores apenas podiam liquidar suas exposições positivas na CCEE. A cessão 

de energia é um pleito antigo dos agentes do setor, pois é um instrumento 

importante para a gestão de contratos de compra por parte dos consumidores e 

pode ser tanto de longo quando de curto prazo. 

Os contratos de cessão necessariamente devem possuir um contrato de 

compra de origem, além respeitar duas condições básicas as quais os diferenciam 

dos contratos simples de venda, são elas: quantidade cedida e prazo de vigência 

iguais ou inferiores aos contratos de origem. A Câmara de Comercialização é 
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responsável pela validação dessas operações mensalmente antes do início da 

contabilização. 

 

3.2.2 Características dos Contratos de Energia Elétrica 

 

Por mais que as negociações de compra e venda sejam livres entre os 

agentes, os contratos que regem essas operações bilaterais são em boa parte 

padronizados, com características comuns entre si, que visam facilitar as operações 

de energia. Entre essas características destacam-se: 

 

i. Prazo de vigência: É o período de duração da relação comercial dada através 

do contrato de compra e venda de energia. Como dito anteriormente, 

negociações de energia elétrica possuem os mais variados prazos de 

vigência, os quais podem ser de curto prazo (alguns meses) ou mesmo longo 

prazo (vários anos). 

 

ii. Quantidades: são os montantes de energia elétrica objetos da negociação 

entre vendedores e compradores. Normalmente são dadas em MW médios 

(MWm), podem ser fixas ao longo do prazo de vigência ou mesmo variáveis 

(escalonadas) a depender das necessidades do comprador expressadas no 

momento da contratação. 

 

iii. Fonte de geração: é o tipo da energia elétrica a qual está sendo negociada 

entre os agentes de mercado. Este é um ponto importantíssimo a ser 

observado, pois nem todos os agentes de mercado podem adquirir energia 

elétrica proveniente de qualquer fonte de geração, ou seja, existem restrições 

entre os players de mercado que determinam quais fontes de energia devem 

ser comercializadas, dentro de suas particularidades. Entre as fontes de 

energia podem-se se citar: 

 

• Energia incentivada especial 

• Energia incentivada não especial 

• Energia convencional especial 

• Energia convencional não especial 
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iv. Preços: são os valores monetários atrelados ao custo da energia elétrica, 

acordados entre vendedores e compradores no momento da negociação. O 

preço de energia elétrica é um dos fatores determinantes no fechamento de 

um contrato de compra e venda. Naturalmente os preços de energia seguem 

os valores de mercado de curto e longo prazo e podem ser fixos ou 

escalonados, de acordo com a característica de cada negociação. 

Em outras palavras o preço de energia é o valor pré-determinado, pelo qual o 

vendedor aceita negociar seu recurso ao longo de um período de tempo, e 

pelo outro lado, o valor que o comprador está disposto a pagar de forma que 

tenha seus requisitos de energia atendidos. Em se tratando de precificação de 

energia, cada player de mercado possui seus mecanismos e metodologias 

para realização da atividade. Na sequência deste trabalho tais mecanismos 

serão detalhados com maior ênfase. 

 

v. Reajustes: são aplicáveis aos contratos de longo prazo, como forma de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do instrumento negocial 

firmado entre as partes. Via de regra, os preços de energia elétrica são 

corrigidos a cada doze meses, a partir de uma data base específica 

(normalmente a data do fechamento da negociação), por um índice que reflita 

o comportamento da inflação nacional. Os índices mais comuns são o IPCA, 

apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice 

Geral de Preços do Mercado (IGP-M), apurado pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Existem outras formas de reajuste de preços de energia elétrica a 

partir de outros índices econômicos, como o dólar, combustíveis, entre outros, 

porém são para operações específicas não sendo muito comuns ao mercado. 

 

vi. Modulação: é a forma de registro de um contrato de compra e venda de 

energia elétrica junto à CCEE ao longo das horas do dia. Existem duas 

formas comuns de entrega de energia em um contrato, são elas a flat e 

modulada. 

 

• Entrega flat - quando a energia elétrica é entregue ao comprador de forma 

plana, ou seja, o montante total associado a um determinado período de 

comercialização é dividido pelo número de horas totais desse período, e este 
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valor resultante é inserido no sistema de contabilização da CCEE. A principal 

característica dessa modalidade de entrega é que os riscos de variação de 

preços na contabilização da CCEE (MCP - Mercado de Curto Prazo) são 

assumidos pelos agentes: vendedores, no caso de geradores que vendem 

contratos flat e compradores, no caso de consumidores que compram 

contratos flat. Isto ocorre, pois, a geração de energia elétrica, bem como o 

seu consumo é variável ao longo das horas do dia. 

 

• Entrega modulada - quando a energia elétrica é entregue ao comprador de 

forma discretizada ao longo das horas do dia, com base em uma curva de 

geração (geradores) ou curva de consumo (consumidores). De forma oposta 

ao registro flat, os riscos de variação de preços no Mercado de Curto Prazo 

da CCEE são assumidos pelos agentes: vendedores, no caso de venda de 

contratos modulados a consumidores e compradores no caso de aquisição de 

energia elétrica de geradores. 

 

Um ponto importante em relação às questões que envolvem a modulação de 

contratos de energia elétrica é que gerenciamento de riscos de variação de 

preços e comercialização de energia não é atividade principal de geradores, 

muito menos consumidores. Assim, entende-se que os contratos de venda 

modulados com base na geração são importantes alternativas aos geradores, 

bem como os contratos de compra modulados com base na carga são as 

melhores possibilidades aos consumidores finais. Por sua vez a 

administração de riscos de preços de mercado e exposições financeiras são 

as atividades naturais dos comercializadores, como já mencionado. 

 

vii. Flexibilidades mensais: são dispositivos acordados entre as partes no 

momento da contratação que permitem a variação dos montantes contratuais 

ao longo dos meses de entrega de energia. Os percentuais de flexibilidades 

são livremente pactuados entre vendedores e compradores, porém como 

representam riscos aos vendedores, acabam entrando na precificação do 

produto. Assim sendo, um contrato muito flexível normalmente possui um 

preço diferenciado o qual contempla tal situação. 
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Os padrões mais comuns de flexibilidades mensais encontrados no mercado 

são em torno de +/-5%, +/-10% e +/-15%, relacionados ao montante mensal 

de energia elétrica contratada e exercidas com base nas medições 

verificadas. Porém é possível encontrar contratos mais flexíveis como +/-30% 

ou até mesmo 100% de flexibilidades, o que representa total tranquilidade ao 

comprador. 

 

viii. Sazonalização: é muito comum de se verificar entre geradores e 

consumidores padrões de produção e consumo os quais variam ao longo dos 

meses do ano. Diante disso, a sazonalidade é um dispositivo presente nos 

contratos de energia elétrica o qual permite ao gerador ou comprador, 

dependendo do caso, discretizar ao longo dos meses do ano os montantes 

mensais contratados de acordo com um percentual pré-estabelecido no 

momento da negociação. 

Diferentemente da flexibilidade, a curva de sazonalização deve ser realizada 

pelo interessado, para todo o ano contratual, respeitando o percentual 

previamente acordado, de forma que a totalidade da quantidade anual de 

energia elétrica seja mantida. O informe da sazonalização pelo agente deve 

ser feita sempre no ano anterior ao ano de entrega, normalmente entre os 

meses de outubro e novembro. Após aceita pela contraparte não é mais 

possível alterar a sazonalização. 

 

ix. Garantias financeiras: são instrumentos financeiros que objetivam garantir o 

pagamento da energia elétrica por parte do comprador ao vendedor. Como a 

entrega física do produto energia é independente de sua entrega contratual e 

os pagamentos ocorrem ex-post3, convencionou-se entre os agentes de 

mercado a apresentação de garantias financeiras como obrigação contratual 

em negociações de energia elétrica. 

Exigíveis principalmente em contratos de longo prazo, as garantias 

financeiras são dispositivos financeiros entre os quais podem-se citar: carta 

de fiança bancária, seguro garantia, CDB caucionado, depósito em dinheiro, 

entre outros meios que apresentem liquidez no caso de execução. O valor 

 
3 Ex-post: é um termo originário do Latim, o qual significa “após o fato”. 
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das garantias varia entre um a três meses de fornecimento de energia 

elétrica, alinhados no momento da negociação e devem permanecer válidas 

durante toda a vigência do contrato, sendo o comprador responsável por isso, 

sob pena de descumprimento de obrigação contratual. 

 

x. Pagamento: é a data na qual o comprador realizará o pagamento pelo insumo 

contratado. As datas de pagamento podem ser negociadas entre as 

contrapartes de um contrato, porém normalmente estão ligadas a datas de 

registros e validações de operações junto à Câmara de Comercialização. No 

caso de contratos de curto prazo, os quais não há apresentação de garantias 

financeiras, a data de pagamento deve ser anterior à data de registro e 

validação do contrato na CCEE. Desta forma, caso não ocorra o pagamento 

ao fornecedor na data correta, o comprador ficará sem o devido registro e 

exposto na contabilização financeira semanal. 

Por outro lado, contratos de longo prazo que tenham garantias apresentadas 

e válidas podem apresentar datas de pagamentos diversas. Neste caso em 

caso de atraso o registro é realizado normalmente e o comprador estará 

sujeito a multa por atraso e encargos moratórios. Caso o pagamento não seja 

efetuado e o comprador se torne inadimplente, o vendedor estará respaldado 

a realizar a execução da garantia financeira. 

 

xi. Multa rescisória: é um ponto crítico em um contrato de compra e venda de 

energia elétrica, principalmente em função da grande volatilidade dos preços 

de mercado, sejam de curto ou longo prazos. Como falado anteriormente um 

contrato é um instrumento de compartilhamento de riscos entre vendedor e 

comprador. Diante disso, ao longo do prazo de vigência de um instrumento 

contratual podem ocorrer períodos de preços mais favoráveis comercialmente 

para alguma das partes seja ela vendedora ou compradora. 

Caso a barreira de saída seja pequena, pode ser viável uma parte rescindir o 

contrato, deixando a contraparte exposta aos preços de mercado, muito 

provavelmente desfavoráveis. Para que isto não ocorra, os valores 

indenizatórios em contratos de compra e venda de energia elétrica são 

extremamente altos, de forma a desencorajar esses tipos de comportamentos 

por parte dos agentes. Usualmente as multas rescisórias são equivalentes a 
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trinta por cento do saldo remanescente dos contratos e ainda acrescidas de 

energia de reposição, de forma que a parte afetada não sofra prejuízos com o 

término da relação contratual. Assim, pode-se dizer que as multas rescisórias 

em contratos de energia são instrumentos de proteção mútua das partes 

envolvidas e feitas para não serem executadas. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 
 

4.1 MATERIAIS 
 

Para realização das atividades propostas pelo método foram utilizados os 

seguintes materiais: 

 

• Dados de medição de consumidores, totalizando 158 pontos individuais de 

apuração, coletados através do Sistema de Coleta de Dados de Energia 

(SCDE) da CCEE, a partir dos relatórios medidas consolidadas e origem de 

dados da coleta, para o período compreendido entre 01/01/2019 a 

31/12/2019; 

• Conceitos comerciais aplicados aos contratos de compra e venda de energia 

elétrica, largamente utilizadas no ACL, como sazonalização, flexibilização, 

modulação, perdas na rede básica e encargos setoriais; 

• Software as a service “SETE”, versão 13.03, para projeção de tarifas de 

energia elétrica fornecido pela empresa TR Soluções; 

• Relatórios de operações mensais disponibilizados pela CCEE aos agentes, 

Balanço Energético (BEG001), Sumário da Contabilização (SUM001), 

Garantias Financeiras (GFN003), Consolidação das Medições (MED001), 

Liquidação Financeira (LFN002), Energia de Reserva (RES005), Encargos 

(ENC003), Contribuição Associativa (VCA001); 

• PLDs – Preços de Liquidação das Diferenças, e “PLD Sombra” ambos 

divulgados pela CCEE, para o período compreendido entre 01/01/2019 a 

31/12/2019; 

• Ferramentas computacionais como Microsoft Excel e Visual Basic.  

 

4.2 MÉTODO 
 

Visando facilitar a descrição do método ilustrado na Figura 12, o fluxograma 

foi divido em quatro etapas, as quais serão detalhadas na sequência, ao longo do 

desenvolvimento desta dissertação. 
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FIGURA 12 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

4.2.1 Etapa 1 – Identificação e classificação dos consumidores 

 

Inicialmente foi realizado o levantamento dos consumidores livres em uma 

carteira diversificada de clientes de uma comercializadora de energia elétrica. Os 

consumidores foram escolhidos a partir do critério de potencial atendimento da 

condição de varejista, com base nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 07 de julho 

de 1995, no parágrafo 5º do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
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na Resolução ANEEL nº 570 de 23 de julho de 2013, bem como nas regras vigentes 

de comercialização. 

Para efeito deste estudo foram consideradas as unidades consumidoras 

enquadradas em média tensão de fornecimento (entre 2,3 kV e 25 kV), normalmente 

conectados em 13,8 kV ou 23 kV junto às distribuidoras locais (subgrupo A4), com 

montantes de uso dos sistemas de distribuição inferiores a 5.000 Quilowatts (kW). 

Esta é uma premissa do autor, tendo em vista os objetivos do presente trabalho. Não 

significa que grandes consumidores enquadrados em alta tensão não possam ser 

representados por comercializadores varejistas, ocorre que nestes casos a 

eletricidade tem grande impacto no custeio desses players, onde normalmente 

acabam optando por se tornarem agentes da CCEE administrado individualmente 

suas necessidades. 

De acordo com o anuário estatístico de energia elétrica da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE, 2019), ao final de 2018, 52,1% do consumo de energia 

elétrica nacional provém de instalações em alta tensão. Deste total, 47,2% se 

enquadra como subgrupo A4, ou seja, trata-se de um mercado de aproximadamente 

24,6% do consumo nacional ou algo em torno de 13.000 MW médios. Os gráficos 

ilustrados pela Figura 13 apresentam a proporção de consumidores em potencial 

atendimento à condição de varejo, em uma primeira etapa de abertura de mercado. 

 

FIGURA 13 - CONSUMO NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

  

FONTE: Adaptado de EPE (2020) 

 

Outra premissa adotada nesta etapa foi a separação dos consumidores em 

dois grupos de análise, indústria e comércio. Tal separação é relevante para os 

estudos, pois tais segmentos apresentam características distintas quanto ao modo 

de utilização de energia elétrica, principalmente no que diz respeito às variações de 

consumo ao longo das horas do dia, semanas e meses. Em se tratando de 
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comercialização varejista e precificação horária, entender o mecanismo de utilização 

do insumo por parte dos consumidores é extremamente importante. 

Os Gráficos 1, 2 e 3 exemplificam a comparação entres padrões de 

consumo de energia elétrica identificados a partir da segregação entre consumidores 

industriais e comerciais ao longo das horas do dia, dos dias da semana e por fim, 

dos meses do ano. 

 

GRÁFICO 1 - PADRÕES DE CONSUMO HORÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA 

  

FONTE: O autor (2020) 
 
 

GRÁFICO 2 - PADRÕES DE CONSUMO DIÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA 

  

FONTE: O autor (2020) 
 
 

GRÁFICO 3 - PADRÕES DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
FONTE: O autor (2020) 
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Com base no mesmo anuário estatístico anteriormente citado, a EPE 

informa que indústria e comércio representam 35,7% e 18,7% do consumo de 

energia elétrica do país respectivamente. Considerando apenas os consumidores 

que atuam no ambiente de contratação livre (33,5% da carga nacional), verificam se 

as seguintes proporções: indústria 86,4% e comércio 10,7%. Diante disso é possível 

concluir que grande parte da indústria nacional eletrointensiva já se encontra no 

mercado livre, ao passo que existe um importante contingente de consumidores de 

menor porte, potenciais a migração, a partir da redução das barreiras de entrada a 

este mercado (5,7 milhões no comércio e 512 mil indústrias). 

Os gráficos da Figura 14 apresentam respectivamente a participação atual 

do consumo industrial e comercial no mercado livre e também o potencial desses 

segmentos no mercado cativo (103.598 GWh, ou 21,8% do consumo de energia 

elétrica nacional). 

 

FIGURA 14 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CONSUMO DE ENERGIA 

  

FONTE: Adaptado de EPE (2020) 

 

4.2.2 Etapa 2 – Levantamento e tratamento dos dados 

 

A etapa seguinte foi a obtenção dos dados de medição dos consumidores 

selecionados. Estes dados são oficiais e provenientes do SCDE, da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica. É importante ressaltar a manutenção do sigilo 

das informações e a não identificação dos agentes de mercado participantes deste 

estudo. 

A partir do acesso ao SCDE, através do módulo “Análise”, submódulo 

“Gráficos” foram exportados os dados de medição em base horária, Quilowatts-hora 
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(kWh), ao longo do período de 01/01/2019 à 31/12/2019, para cada consumidor 

selecionado. Para este horizonte, cada um dos 158 pontos de consumo apurados 

apresenta 8.760 registros, os quais totalizam 1.384.000 medições horárias. 

A análise de doze meses torna possível a identificação de padrões de 

consumo e principalmente a sazonalidade da carteira. A Tabela 1 apresenta as 

características dos consumidores selecionados e o número de pontos de medição 

utilizados para a realização dos estudos. 

 

TABELA 1 - PONTOS DE CONSUMO POR GÊNERO 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

De posse dos arquivos eletrônicos exportados do SCDE em formato “csv” 

(valores separados por vírgulas) foi realizado o tratamento dos dados, que consiste 

no agrupamento das medições de cada ponto de medição horária em uma única 

medição consolidada com 8.760 horas para o horizonte de estudo. Em outras 

palavras, foram somadas as medições de todos os pontos, respeitando seus 

respectivos dias e horas de consumo em comum. 

A Tabela 2 apresenta de forma simplificada o modo de agrupamento dos 

dados de medição por dia e hora de consumo, considerando seis pontos de medição 

distintos. No exemplo foram considerados o dia “01/01/2019”, e sua hora “1” 

correspondente. 

Alimentos 9 Clubes 3

Automóveis 7 Hospitais 4

Bebidas 2 Hotéis 8

Madeira 7 Shoppins Centers 11

Metalurgia 13 Supermercados 55

Minerais 2 --- ---

Outros 10 --- ---

Papel e Celulose 5 --- ---

Plásticos 10 --- ---

Química 1 --- ---

Têxtil 8 --- ---

Vidro 3 --- ---

Total 77 Total 81

Gênero

INDÚSTRIA

nº Pontos 

de Medição
Gênero

COMÉRCIO

nº Pontos 

de Medição
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TABELA 2 - CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES HORÁRIAS 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

Diante do grande volume de dados considerados para realização dos 

cálculos e ordenamento das informações, foram utilizadas planilhas eletrônicas e 

aplicações de programação em Visual Basic. Na sequência deste processo foi 

composta a massa de dados de consumo sob representação da comercializadora, a 

qual deve ser lastreada por contratos de compra de energia elétrica, adquiridos no 

âmbito do atacado. 

A seguir, a Tabela 3 e Tabela 4 apresentam, respectivamente, os resultados 

obtidos da consolidação das medições para os 158 pontos de consumo avaliados na 

indústria e comércio (77 industriais e 81 comerciais). Realizando-se a conversão dos 

valores totais encontrados de kWh para MWh e na sequência a divisão pelo número 

de períodos de comercialização (8.760 horas), chega-se ao consumo total da 

carteira em MWm (Megawatts médios, notação largamente utilizada para 

comercialização de energia elétrica). 

 

TABELA 3 - INDÚSTRIA - CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Módulo de Análise: Origem de Dados da Coleta

Período Solicitado de 01/01/2019 até 31/12/2019

Agente Ponto / Grupo Data Hora Ativa C (kWh) Qualidade Origem

1 PRXXXXENTR101 (L) 01/01/2019 1 160,200           Completo COLETA DIÁRIA

2 SCXXXXENTR101 (L) 01/01/2019 1 13,104             Completo COLETA DIÁRIA

3 MTXXXXENTR-01 (L) 01/01/2019 1 1.353,000       Completo COLETA DIÁRIA

4 RSXXXXENTR101 (L) 01/01/2019 1 37,800             Completo COLETA DIÁRIA

5 PRXXXXENTR101 (L) 01/01/2019 1 418,680           Completo COLETA DIÁRIA

6 SPXXXXENTR101 (L) 01/01/2019 1 44,265             Completo COLETA DIÁRIA

Total Σ 01/01/2019 1 2.027,049       

Total consumido na "Hora 1" da Data 
01/01/2019, para 6 Pontos de medição.

Agente Ponto / Grupo Data Hora Ativa C (kWh) Qualidade Origem

INDUSTRIA TODOS 01/01/2019 0 19.952             Completo COLETA DIÁRIA

INDUSTRIA TODOS 01/01/2019 1 20.757             Completo COLETA DIÁRIA

...

...

...

...

...

...

...

INDUSTRIA TODOS 31/12/2019 22 19.754             Completo COLETA DIÁRIA

INDUSTRIA TODOS 31/12/2019 23 19.810             Completo COLETA DIÁRIA

650.381.316   (kWh)

650.381           (MWh)

74,244             (MWm)

Total Σ (77) 2019 8.760
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TABELA 4 - COMÉRCIO - CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Por fim encontra-se o volume total da carteira de clientes da 

comercializadora, 74,244 MWm de consumidores industriais e 22,031 MWm de 

consumidores comerciais, totalizando 96,275 MWm. Em se tratando de 

consumidores de pequeno e médio porte, entende-se que a carteira da 

comercializadora possui um tamanho razoável, em torno de dez vezes o montante 

mínimo de energia necessário a um comercializador para que possa ser autorizado a 

atuar no varejo. Como ordem de grandeza, com o consumo desta carteira seria 

possível o atendimento de aproximadamente 442 mil residências médias brasileiras4. 

Em paralelo às atividades relacionadas aos dados de medição, foram 

realizadas as coletas dos preços de liquidação das diferenças, divulgados ao 

mercado pela CCEE. Foram apurados os seguintes preços para o ano de 2019, 

horizonte da pesquisa: 

• PLD semana/patamar, vigente para as contabilizações dos anos de 2019 e 

2020; 

• PLD horário sombra, divulgado paralelamente pela CCEE ao mercado para 

realização de estudos e validações na chamada “operação sombra”. A 

precificação em base horária entrará em vigor no Brasil a partir de 1º de 

janeiro de 2021. 

Como os preços são disponibilizados em diferentes formatos pela Câmara 

de Comercialização, foi necessário realizar um tratamento preliminar dos dados de 

forma a ordenar esses preços em bases horárias, visando adequação à metodologia 

de cálculo a ser aplicada nas simulações. Para esta atividade foram utilizadas 

planilhas eletrônicas e programação em Visual Basic. 

 
4 Segundo o Anuário Estatístico EPE (2019), uma residência consome em média 159 kWh por mês. 

Agente Ponto / Grupo Data Hora Ativa C (kWh) Qualidade Origem

COMERCIO TODOS 01/01/2019 0 13.796             Completo COLETA DIÁRIA

COMERCIO TODOS 01/01/2019 1 13.532             Completo COLETA DIÁRIA

...

...

...

...

...

...

...

COMERCIO TODOS 31/12/2019 22 16.409             Completo COLETA DIÁRIA

COMERCIO TODOS 31/12/2019 23 15.856             Completo COLETA DIÁRIA

192.992.869   (kWh)

192.993           (MWh)

22,031             (MWm)

Total Σ (81) 2019 8.760
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A Tabela 5 e a Tabela 6 ilustram, respectivamente, as formas de 

disponibilização dos preços ao mercado pela CCEE por PLD semana/patamar e PLD 

horário sombra. 

TABELA 5 - DIVULGAÇÃO PLD SEMANA/PATAMAR 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2019) 
 
 

TABELA 6 - DIVULGAÇÃO PLD HORÁRIO SOMBRA 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2019) 

 

Por mais que os preços de liquidação sejam calculados e divulgados para as 

quatro regiões elétricas nacionais, os chamados submercados (sul, sudeste/centro-

oeste, norte e nordeste), foram utilizados nas simulações deste trabalho os PLDs 

referentes ao submercado sudeste/centro-oeste. Tal critério, norteia-se a partir da 

relevância referida região para o setor elétrico brasileiro tanto do ponto de vista da 

geração, bem como do consumo, com grande influência sobre os mecanismos de 

precificação de energia nos demais submercados. Em média a região 

sudeste/centro-oeste é responsável por cerca de 70% da energia gerada e 

consumida no país. 

Após a coleta, organização e tratamento dos preços de liquidação das 

diferenças, chegou-se ao ordenamento ilustrado pela Tabela 7. 

 

Pesada Media Leve

140,00 139,23 134,02

Pesada Media Leve

141,12 140,15 136,91

...

...

...

Pesada Media Leve

294,99 294,02 287,17

SUDESTE / CENTRO-OESTE

Semana 1 - Período: 28/12/2019 a 03/01/2020

Semana 2 - Período: 05/01/2019 a 11/01/2019

Semana 1 - Período: 29/12/2018 a 04/01/2019

01/01/2019 02/01/2019 ... 31/12/2019

Hora Submercado Sem rede Sem rede ... Sem rede

0 SUDESTE 124,01 132,94 ... 293,97

1 SUDESTE 123,91 128,97 ... 291,52

2 SUDESTE 123,78 127,88 ... 290,76

...

...

...

...

...

21 SUDESTE 140,2 141,38 ... 294,05

22 SUDESTE 140,14 141,19 ... 292,29

23 SUDESTE 139,87 140,97 ... 290,19



73 

 

TABELA 7 - PLD (SEMANA/PATAMAR X HORÁRIO SOMBRA) 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

O passo seguinte foi a definição da forma de atendimento às cargas de 

consumo por parte da comercializadora. Adotou-se uma premissa de atendimento de 

100% da necessidade dos clientes da empresa de comercialização, ou seja, 

mensalmente toda carteira de consumo foi lastreada por contratos de compra de 

energia elétrica realizados no âmbito do atacado e registrados na CCEE com 

modulação flat (montantes iguais para todas as horas do período). Não foram 

utilizados pelo comercializador médias móveis para administração do lastro de 

venda. Esta medida é relevante, pois permite identificar o impacto das diferentes 

formas de precificação na contabilização de cada mês objeto de análise. 

A Tabela 8 exemplifica a premissa de atendimento à carga adotada. Na 

sequência o Gráfico 4 ilustra graficamente tal situação para o mês de janeiro de 

2019, considerando os consumidores industriais. Ressalta-se na ilustração que as 

áreas cobertas pelas curvas de consumo e contrato são as mesmas, onde 

demonstra-se que o requisito de carga foi completamente atendido pelo recurso de 

contrato, independente da forma de entrega (modulação) da energia na CCEE. 

 

TABELA 8 - PREMISSA DE ATENDIMENTO À CARGA (JANEIRO/2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

DIA HORA PLD (S/P)* PLD (HS)**

01/01/2019 0 134,02 124,01

01/01/2019 1 134,02 123,91

...

...

...

...

31/12/2019 22 294,02 292,29

31/12/2019 23 294,02 290,19

* PLD semana/patamar (sudeste/centro-oeste)

** PLD horário sombra (sudeste/centro-oeste)

DIA HORA CONSUMO CONTRATO

01/01/2019 0 19.952          72.156

01/01/2019 1 20.757          72.156

...

...

...

...

31/01/2019 22 89.840          72.156

31/01/2019 23 85.995          72.156

Total mês (kWh) 53.684.284 53.684.284 

IN
D

U
ST

R
IA

Registro flat, igual 
para todas as horas 

do mês.

Lastro mensal , 100%. Integralmente 
coberto por contratos.
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GRÁFICO 4 - PREMISSA DE ATENDIMENTO À CARGA (JANEIRO/2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 
 
 

4.2.3 Etapa 3 – Simulações e Contabilizações Mensais 

 

De posse dos dados de medição, preços de liquidação e premissa contratual 

de atendimento, iniciaram-se as simulações a partir da determinação do Balanço 

Energético (BEN) do comercializador de energia. O BEN de um agente corresponde 

à diferença entre a energia verificada total consolidada de ativos de geração e 

consumo, e a posição contratual líquida apurada por submercado e período de 

comercialização, calculada conforme a equação (1). 

  

𝑁𝐸𝑇𝑎, 𝑠, 𝑗 = (𝑇𝐺𝐺𝑎, 𝑠, 𝑗 + 𝑀𝑅𝐸𝑎, 𝑠, 𝑗 − 𝑇𝐺𝐺𝐶𝑎, 𝑠, 𝑗) − (𝑇𝑅𝐶𝑎, 𝑠, 𝑗)
− (𝑃𝐶𝐿𝑎, 𝑠, 𝑗) 

(1) 

 

FONTE: CCEE – Regras de Comercialização (2020) 
 

onde: 

𝑁𝐸𝑇𝑎, 𝑠, 𝑗 é o Balanço Energético do perfil de agente “𝑎” no submercado “𝑠” 

para o período de comercialização “𝑗”.  

𝑇𝐺𝐺𝑎, 𝑠, 𝑗 é a Geração Total do perfil do agente “𝑎” no submercado “𝑠” para o 

período de comercialização “𝑗”. 

𝑀𝑅𝐸𝑎, 𝑠, 𝑗 representa a consolidação do resultado do MRE do perfil do agente 

“𝑎” no submercado “𝑠” para o período de comercialização “𝑗”.  

𝑇𝐺𝐺𝐶𝑎, 𝑠, 𝑗  é o Consumo de Geração Total do perfil do agente “𝑎” no 

submercado “𝑠” para o período de comercialização “𝑗”.  
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𝑇𝑅𝐶𝑎, 𝑠, 𝑗 é o Consumo Total do perfil do agente “𝑎” no submercado “𝑠” para o 

período de comercialização “𝑗”. 

 

𝑃𝐶𝐿𝑎, 𝑠, 𝑗 é a Posição Contratual Líquida por perfil do agente “𝑎” no 

submercado “𝑠” para o período de comercialização “𝑗”. 

 

A Figura 15 apresenta de forma esquemática o mecanismo de cálculo do 

balanço energético dos agentes da Câmara de Comercialização. O balanço 

apresentado no exemplo refere-se ao período de comercialização “Y” (uma hora) de 

um determinado dia “X”. 

 
 

FIGURA 15 - CÁLCULO DO BALANÇO ENERGÉTICO 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2019) 

 

Tendo em vista o propósito do presente trabalho e a premissa de 

atendimento adotada (consumo lastreado 100% por contratos de compra de energia 

elétrica), não existem pontos de geração de energia modelados sob o perfil do 

comercializador, logo, o balanço energético deste agente foi apurado das seguintes 

formas: 
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• Comercializador atuante no atacado 

 

Neste caso, o balanço energético do comercializador atuante no atacado é 

igual a sua posição contratual líquida, ou seja, a diferença entre contratos de 

compra e contratos de venda de energia elétrica, conforme representado na 

equação (2). 

 

𝑁𝐸𝑇𝑎, 𝑠, 𝑗 = 𝑃𝐶𝐿𝑎, 𝑠, 𝑗 (2) 
 

onde: 

𝑁𝐸𝑇𝑎, 𝑠, 𝑗 é o Balanço Energético do perfil de agente “a” no submercado 

“s” para o período de comercialização “j” 

𝑃𝐶𝐿𝑎, 𝑠, 𝑗 é a Posição Contratual Líquida por perfil do agente “𝑎” no 

submercado “𝑠” para o período de comercialização “𝑗”. 

 

• Comercializador atuante no varejo 

 

Com o comercializador atuante no varejo, o balanço energético do 

comercializador atuante no varejo é igual a diferença entre o consumo total 

modelado sob seu perfil e seus contratos de compra de energia elétrica 

conforme representado na equação (3). 

 

𝑁𝐸𝑇𝑎, 𝑠, 𝑗 = (𝑇𝑅𝐶𝑎, 𝑠, 𝑗) − (𝑃𝐶𝐿𝑎, 𝑠, 𝑗) (3) 
 

onde: 

𝑁𝐸𝑇𝑎, 𝑠, 𝑗 é o Balanço Energético do perfil de agente “a” no submercado 

“s” para o período de comercialização “j” 

𝑇𝑅𝐶𝑎, 𝑠, 𝑗 é o Consumo Total do perfil do agente “𝑎” no submercado “𝑠” 

para o período de comercialização “𝑗”. 

𝑃𝐶𝐿𝑎, 𝑠, 𝑗 é a Posição Contratual Líquida por perfil do agente “𝑎” no 

submercado “𝑠” para o período de comercialização “𝑗”. 
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Em seguida, foram realizadas as contabilizações da carteira da 

comercializadora. As apurações se deram para cada período de comercialização 

(uma hora), onde foram calculados os balanços energéticos. 

As diferenças positivas ou negativas foram multiplicadas pelos respectivos 

PLDs dos períodos de comercialização, chegando-se a um resultado credor ou 

devedor. Este mecanismo foi repetido sucessivamente para todas as horas de cada 

um dos doze meses de análise, e a totalização dos resultados se deu forma mensal, 

como feito pela Câmara de Comercialização. 

A Tabela 9 e a Tabela 10 ilustram, respectivamente, a metodologia de 

cálculo utilizada na simulação das contabilizações do PLD semanal/patamar e PLD 

horário sombra. Como exemplo, são apresentadas as apurações realizadas para o 

mês de janeiro de 2019, considerando o segmento indústria, bem como as duas 

formas de precificação, semana/patamar e horário sombra. A segunda linha da 

Tabela 9, em destaque, detalha a o cálculo do BEN para o respectivo período de 

comercialização (hora “1” do dia 01/01/2019), através da diferença entre o consumo 

verificado e a quantidade contratada. O valor encontrado no BEN é multiplicado pelo 

PLD do período, chegando-se ao resultado da contabilização. Neste exemplo, como 

houve sobra de contrato, esta sobra foi liquidada (“vendida”) na CCEE, gerando um 

crédito de R$ 6.888,56 para o comercializador. 

 

TABELA 9 - CONTABILIZAÇÃO JANEIRO/2019 – PLD SEMANA/PATAMAR 

 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

JANEIRO HORA CONSUMO CONTRATO NET/BEN PLD (S/P)* CONTAB DEF

(DIA) (nº) (MWh) (MWh) (MWh) (R$/MWh) (R$) (C/D)

01/01/2019 0 19,952          72,156          52,205-   134,02      6.996,46-    CREDITO

01/01/2019 1 20,757          72,156          51,399-   134,02      6.888,56-    CREDITO

...

...

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

...

31/01/2019 22 89,840          72,156          17,683   339,93      6.011,12    DEBITO

31/01/2019 23 85,995          72,156          13,838   339,93      4.704,07    DEBITO

Total Σ 744 53.684,284 53.684,064 -          192,10      309.66,44 DEBITO

* PLD semana/patamar (sudeste/centro-oeste)

IN
D

U
ST
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IA
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TABELA 10 - CONTABILIZAÇÃO JANEIRO/2019 – PLD HORÁRIO SOMBRA 

 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Considerando a separação da carteira entre indústria e comércio, foram 

simuladas, com base na metodologia anteriormente descrita, as contabilizações 

mensais dos seguintes cenários:  

 

A. ATACADO 

 A.1 PLD semana/patamar e modulação flat 

A.2 PLD semana/patamar e modulação curva de carga 

B. VAREJO 

B.1 PLD semana/patamar e modulação curva de carga 

B.2 PLD horário sombra e modulação curva de carga 

A. ATACADO 

 

A.1 PLD semana/patamar e modulação flat 

 

Esta é a forma mais simplificada e usual para atendimento de uma carga por 

parte de um comercializador. Através da modulação flat os riscos da contabilização 

mensal são repassados ao consumidor final, não gerando nenhum tipo de 

repercussão financeira ao vendedor no mercado de curto prazo da CCEE. É uma 

forma muito comum de comercialização de energia elétrica entre agentes, em razão 

da simplicidade no gerenciamento das incertezas de mercado, pois estas são 

transferidas integralmente aos compradores. 

Os Gráficos 5 e 6 exemplificam graficamente a forma de contratação de 

energia por parte de um consumidor através de modulação flat, indicando o perfil de 

consumo e a forma contratual, respectivamente. Observa-se que as áreas cobertas 

JANEIRO HORA CONSUMO CONTRATO NET/BEN PLD (HS)** CONTAB DEF

(DIA) (nº) (MWh) (MWh) (MWh) (R$/MWh) (R$) (C/D)

01/01/2019 0 19,952          72,156          52,205-   124,01      6.473,89-    CREDITO

01/01/2019 1 20,757          72,156          51,399-   123,91      6.368,91-    CREDITO

...

...

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

...

31/01/2019 22 89,840          72,156          17,683   174,89      3.092,65    DEBITO

31/01/2019 23 85,995          72,156          13,838   174,37      2.412,99    DEBITO

Total Σ 744 53.684,284 53.684,064 -          176,11      62.616,18 DEBITO

** PLD horário sombra (sudeste/centro-oeste)
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pelas curvas de consumo e contrato de compra são as mesmas, onde demonstra-se 

que o requisito de carga foi completamente atendido pelo recurso de contrato. 

 

GRÁFICO 5 - CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE ENERGIA 

  

FONTE: O autor (2020) 
 
 

GRÁFICO 6 - EXPOSIÇÕES E RISCOS DO CONSUMDOR 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

De forma complementar, o Gráfico 7 e o Gráfico 8 representam graficamente 

a posição do comercializador que realiza a venda de energia ao consumidor final 

através da modulação flat. Novamente observa-se que recurso (contrato de compra) 

e requisito (contrato venda) são iguais, logo, a necessidade de lastro mensal está 

100% atendida. 
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GRÁFICO 7 - COMPRA E VENDA DE ENERGIA 

  

FONTE: O autor (2020) 

 

GRÁFICO 8 - EXPOSIÇÕES E RISCOS DO COMERCIALIZADOR 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Diante dos fatos anteriormente expostos para o cenário avaliado (mercado de 

atacado e modulação flat), é possível verificar que os riscos do comercializador na 

contabilização mensal da Câmara de Comercialização são nulos, ou seja, 

independentemente da oscilação dos preços de liquidação e da carga dos 

consumidores ao longo do mês, o resultado a liquidar do agente de comercialização 

ao final da apuração mensal será igual a zero. 
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A.2 PLD semana/patamar e modulação curva de carga 

 

Para este tipo de atendimento, o comercializador assume os desvios de 

medição dos consumidores em sua carteira no mercado de curto prazo da Câmara 

de Comercialização. Como representa riscos à operação dos comercializadores, é 

reduzido número de agentes que atendem consumidores finais deste modo. 

Normalmente são grandes fornecedores de energia elétrica que possuem 

portfólios robustos de compra e venda de tal forma que possam acomodar as 

oscilações no consumo de seus clientes, juntamente com as variações dos PLDs 

nos horizontes mensais de contabilização. 

O Gráfico 9 e a Gráfico 10 representam graficamente a forma de contratação 

de energia por parte de um consumidor através de modulação da curva de carga. 

Observa-se que as áreas cobertas pelas curvas de consumo e contrato de compra 

são as mesmas, onde se demonstra que o requisito de carga foi completamente 

atendido pelo recurso de contrato, porém neste caso, a entrega da energia se deu 

hora a hora, seguindo a curva de carga do consumidor. 

 

GRÁFICO 9 - CONSUMO E CONTRATAÇÃO DE ENERGIA 

  

FONTE: O autor (2020) 
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GRÁFICO 10 - EXPOSIÇÕES E RISCOS DO CONSUMIDOR 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

De forma complementar, o Gráfico 11 e o Gráfico 12 representam 

graficamente a posição do comercializador que realiza a venda de energia ao 

consumidor final através da modulação curva de carga. Novamente observa-se que 

recurso (contrato de compra) e requisito (contrato venda) são iguais, logo, a 

necessidade de lastro mensal está 100% atendida. Neste caso, porém, as diferenças 

verificadas entre compra e venda são exposições do comercializador na 

contabilização da CCEE. 

 

GRÁFICO 11 - COMPRA E VENDA DE ENERGIA 

  

FONTE: O autor (2020) 
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GRÁFICO 12 - EXPOSIÇÕES E RISCOS DO COMERCIALIZADOR 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Ao final, com base nas explanações anteriores, é possível notar as 

diferenças entre as formas de modulação flat e curva de carga para e venda de 

energia elétrica. A partir do momento que o comercializador se compromete em 

atender um consumidor a partir de sua curva de carga, este está internalizando 

riscos às suas operações. 

Os riscos gerenciados pelo comercializador neste cenário de análise são: a 

oscilação de consumo de seus clientes ao longo dos meses, bem como as variações 

dos preços de liquidação das diferenças para as semanas e patamares de carga. 

Por ora, nos cenários até aqui abordados, referentes a comercialização no 

atacado, é permitido aos agentes negociarem bilateralmente as modalidades de 

entrega de energia da forma que melhor lhes convier, seja assumindo os riscos do 

mercado de curto prazo ou repassando-os às contrapartes. É evidente que esta 

possibilidade de escolha incorre em reflexos no preço do produto energia elétrica no 

momento da contratação. 

Por outro lado, quando um comercializador opta por atuar no mercado de 

varejo, este passa a ser o responsável pelas cargas modeladas sob seu perfil na 

CCEE, o que significa em outras palavras, que o atendimento à curva de carga de 

seus clientes consumidores se torna obrigatório. 

Logo, este comercializador deve estar apto a administrar corretamente suas 

necessidades de compra e venda, utilizando-se de boas práticas de 

comercialização, sem imputar riscos a si, seus clientes e também ao mercado. A 
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seguir serão abordados cenários referentes a comercialização de energia elétrica no 

mercado de varejo. 

 

B. VAREJO 

 

B.1 PLD semana/patamar e modulação curva de carga 

 

Esta forma de atendimento é semelhante ao cenário A.2 e retorna o mesmo 

resultado no processo de contabilização mensal. A diferença é que no varejo as 

cargas são modeladas sob o perfil do comercializador e se tornam requisitos a 

serem cobertos por recursos provenientes de contratos de compra de energia 

elétrica. 

Assim, o comercializador varejista passa a ser responsável não só pelas 

oscilações de consumo de seus clientes, mas também pelas repercussões 

financeiras que estas cargas apresentam junto à CCEE, tais como: encargos 

setoriais, garantias financeiras, contribuições associativas, rateios de inadimplência, 

entre outras. 

A Tabela 11 lista as obrigações mensais dos agentes junto à Câmara de 

Comercialização e, na sequência, a Figura 16 apresenta de forma esquemática a 

transferência dessas mesmas obrigações ao comercializador que passa a atuar no 

varejo. Neste caso, o consumidor varejista não é agente nem possui vínculo com a 

CCEE, é apenas um ponto de consumo sob responsabilidade do comercializador. 

 

TABELA 11 - OBRIGAÇÕES MENSAIS CCEE 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

 

 

Contribuição associativa mensal da CCEE

Rateio de inadimplências dos agentes da CCEE

Eventuais repercussões financeiras de mercado CCEE

AGENTES DA CCEE - OBRIGAÇÕES MENSAIS

Mercado de Curto Prazo (MCP) - contabilização mensal

Eventuais necessidades de apote de garantias financeiras

Encargos de Serviços do Sistema (ESS)

Encargo de Energia de Reserva (EER)
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FIGURA 16 - OBRIGAÇÕES CCEE – ATACADO E VAREJO 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

Pode-se se dizer que esta situação é semelhante à de uma distribuidora 

atuante no ambiente regulado. Para efeito da contabilização mensal o agente de 

distribuição é visto como uma carga única de consumo pela Câmara de 

Comercialização, para qual são apurados os resultados mensais e consolidados na 

figura deste “grande consumidor”. 

Periodicamente as distribuidoras realizam as revisões e os reajustes 

tarifários de modo que as receitas advindas de seus consumidores cativos estejam 

em concordância com seus custos operacionais. Observa-se que no caso das 

distribuidoras as tarifas são estabelecidas para períodos de doze meses 

consecutivos mediante homologação da ANEEL. 

Por outro lado, no ACL, os comercializadores varejistas são livres para 

negociar energia elétrica bilateralmente com seus clientes. Cabe a estes agentes 

gerenciarem suas carteiras, promoverem mecanismos de precificação adequados 

para que possam ofertar produtos com condições favoráveis e assim concorrer com 

outros agentes de mercado em busca de oportunidades e novos negócios. 

Diante do acima exposto e com base nas informações apresentadas 

anteriormente pela Tabela 11, serão bordados a seguir os métodos utilizados para 

simulação dos valores referentes às obrigações mensais do comercializador 

varejista, junto a Câmara de Comercialização. 

 

• Mercado de Curto Prazo (MCP) – contabilização mensal: o processo de 

apuração do resultado do MCP já foi demonstrado anteriormente no início da 
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Etapa 3. Ressalta-se apenas a utilização dos PLDs semana/patamar ou 

horário/sombra a depender do cenário escolhido para as simulações. 

 

• Encargos de Serviços do Sistema (ESS): conforme já definido anteriormente 

nesta dissertação, os ESS são calculados proporcionalmente à participação 

dos agentes na CCEE com medição de consumo. É muito difícil se realizar 

previsões a respeito da cobrança de encargos setoriais por intermédio da 

CCEE, pois estes variam conforme a evolução da geração e consumo do SIN 

e da operação deste pelo Operador Nacional no Sistema. 

Logo, como as simulações deste trabalho contemplam o ano de 2019, para 

efeito de apuração dos ESS de responsabilidade do comercializador varejista 

foram utilizados os valores verificados ao longo deste período, no 

submercado sudeste/centro-oeste, os quais resultaram em R$ 1,44 / MWh, e 

extrapolados para a carga administrada pelo agente de comercialização. 

 

• Encargo de Energia de Reserva (EER): o EER também é apurado 

proporcionalmente ao consumo dos agentes na CCEE. De forma análoga aos 

ESS, sua previsão é bastante complexa, pois envolve a geração de energia 

das usinas vendedoras no Leilão de Energia de Reserva (LER), a liquidação 

desta energia ao PLD e ainda a administração dos valores da Conta de 

Energia de Reserva (CONER) a critério da ANEEL e CCEE. 

Isto posto, o método de verificação do EER para este estudo foi similar ao do 

ESS, ou seja, levantamento dos valores verificados ao longo do ano de 2019, 

onde chegou-se ao valor de R$ 2,27 / MWh, em seguida extrapolação para o 

consumo sob o perfil da comercializadora. 

 

• Perdas e PROINFA: as perdas na rede básica ocorrem entre a geração de 

energia elétrica nas usinas até o limite dos sistemas de distribuição. São 

apuradas mensalmente pela CCEE, a partir da diferença entre a energia 

gerada e a efetivamente entregue às distribuidoras. O custo dessas perdas 

nos sistemas de transmissão é dividido em partes iguais entre geradores e 

consumidores. 

Já o PROINFA, criado a partir da Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002, tem o 

objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas renováveis na 
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matriz energética nacional. Mediante pagamento de seu custeio, através de 

encargo cobrado na TUSD ou TUST, os consumidores livres ou cativos são 

contemplados com uma cota mensal de energia elétrica, a qual pode ser 

utilizada como recurso de lastro. 

Para aplicação na presente metodologia, foi considerado que a cota 

PROINFA destinada aos consumidores livres é equivalente ao valor médio de 

perdas na rede básica, ou seja, a diferença entre os valores apurados 

(recurso menos requisito) é nula. 

 

• Contribuição associativa mensal da CCEE: diferentemente dos encargos 

setoriais apurados mensalmente pela Câmara de Comercialização, a 

contribuição associativa possui uma forma de cálculo, que pode facilmente 

ser empregada em simulações. O orçamento da CCEE é rateado com base 

na participação dos agentes em 100.000 votos disponíveis, sendo 5.000 votos 

uniformes e 95.000 votos proporcionais a energia comercializada pelos 

agentes nos doze meses anteriores. 

A Tabela 12 apresenta a apuração dos custos do comercializador varejista a 

título de contribuição associativa mensal. Para o ano de 2019 totalizou-se em 

R$ 0,09 / MWh o valor unitário da contribuição. 

 

TABELA 12 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA CCEE 2019 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

• Rateio de inadimplência dos agentes da CCEE: sabe-se que a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica é uma associação civil sem fins 

Contribuição Associativa Mensal - CCEE jan/19 fev/19 ... nov/19 dez/19

A - Total de Agentes com direito a votos no Mês 7.451 7.566 ... 8.604 8.604

B - Votos Uniformes de cada Agente (5.000 / A) 0,67105087 0,66085118 ... 0,58112506 0,58112506

C - Total de Votos Uniformes do Agente 0,67105087 0,66085118 ... 0,58112506 0,58112506

D - Energia para Rateio Proporcional (Total CCEE) (MWh) 1.853.393.766,07 1.871.174.223,57 ... 1.906.105.117,31 1.906.105.117,31

E - Energia para Rateio Proporcional do Agente (MWh) 867.344,85 837.404,73 ... 853.321,72 753.035,15

F - Votos Proporcionais do Agente [(E / D) x 95.000] 44,45777357 42,51525519 ... 42,52942938 37,53116149

G - Total de Votos do Agente (C + F) 45,12882443 43,17610637 ... 43,11055444 38,11228655

H - Percentual de Contribuição (G / 100.000) (%) 0,04512882% 0,04317611% ... 0,04311055% 0,03811229%

I - Valor da Contribuição Mensal à CCEE [(H x J) / 100] - R$ 6.521,73 6.239,54 ... 6.230,07 5.507,75

J - Valor do Orçamento Mensal à CCEE - R$ 14.451.372,36R$  14.451.372,36R$  ... 14.451.372,36R$  14.451.372,36R$  

Comercializador Varejista Mensal [I / (E / 12)] - R$ / MWh 0,09 0,09 ... 0,09 0,09
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lucrativos, responsável, entre outras atividades, pela contabilização e 

liquidação financeira das operações mensais referentes ao MCP. Diante 

disso, as inadimplências de mercado verificadas nos processos da CCEE são 

rateadas proporcionalmente entre seus agentes. 

Tendo em vista o propósito do presente trabalho, os impactos da 

inadimplência dos agentes de mercado nas operações da CCEE foram 

desprezados. Considerou-se o pleno funcionamento dos ambientes de 

comercialização de energia elétrica. 

 

• Eventuais necessidades de aporte de garantias financeiras: sempre que um 

agente fica em posição devedora na CCEE ao final do processo de 

contabilização mensal, este representa um “risco” para os demais players de 

mercado caso não liquide integralmente suas obrigações. De forma a mitigar 

este risco de inadimplência, a Câmara de Comercialização solicita ao agente 

devedor o aporte de garantias financeiras de modo a garantir a 

disponibilidade do recurso na data liquidação. A não apresentação de 

garantias financeiras pelo agente, ocasiona a redução dos montantes de 

energia comercializados, bem como descumprimento de obrigação no âmbito 

da CCEE. 

Para efeito deste trabalho, não foram considerados custos de garantias 

financeiras para o comercializador varejista na CCEE. Partiu-se da premissa 

que o agente realizou seus aportes corretamente e os valores foram 

liquidados normalmente. 

 

• Eventuais repercussões financeiras de mercado CCEE: o funcionamento da 

Câmara de Comercialização é complexo e envolve um grande número de 

operações, controles, recálculos, cobranças e em muitos casos ações 

judiciais. De forma análoga ao rateio de inadimplência, eventuais 

repercussões financeiras inerentes as atividades da CCEE tanto a créditos ou 

a débitos são proporcionalizadas aos agentes de mercado. 

Assim, como tais impactos são eventuais e difíceis de se prever, a 

metodologia deste trabalho não considerou tais repercussões financeiras em 

suas simulações. 

 



89 

 

B.2 PLD horário sombra e modulação curva de carga 

 

Por último, chega-se ao cenário esperado a partir da abertura de mercado, 

da evolução da comercialização varejista, bem como da aplicação da precificação 

horária no Brasil. Trata-se da apuração do resultado do comercializador quanto ao 

atendimento de sua carteira no âmbito do varejo através do PLD horário sombra, 

disponível no momento para a realização de simulações por parte dos agentes. 

É possível dizer que este cenário é a consolidação de tudo o que foi visto até 

o presente momento. Em um ambiente de varejo o comercializador responde 

perante à CCEE pela energia elétrica concentrada sob seu perfil, atende seus 

clientes a partir de suas curvas de consumo, e a contabilização mensal é realizada 

com preços de liquidação em bases horárias. 

Neste tipo de situação o comercializador está sujeito às oscilações de 

consumo de sua carteira de clientes ao longo do tempo (horas, dias, meses e anos), 

bem como às variações horárias dos PLDs ao longo dos períodos de 

comercialização. Cabe a este player de mercado o gerenciamento de todos os riscos 

atrelados a sua atuação como comercializador, tanto na compra de energia elétrica 

no atacado, quanto na venda a seus clientes no varejo. 

Em paralelo as atividades anteriormente descritas, o comercializador 

varejista, deve também administrar corretamente suas obrigações perante à CCEE, 

ANEEL e demais agentes de mercado. Entre as obrigações, podem-se citar: manter 

vigente sua autorização de comercializador junto a ANEEL, cumprir com os 

compromissos na CCEE (liquidações, encargos setoriais e contribuições), além de 

operar de forma segura, sem imputar grandes riscos às atividades de outros 

participantes do mercado livre de energia elétrica. 

Ao fim, cabe ao comercializador varejista com base em suas estratégias e 

por conta e risco, promover metodologias de custeio e precificação de energia que 

lhe permitam comprar energia em condições favoráveis no mercado de atacado e se 

tornar um vendedor competitivo no mercado varejista, maximizando assim seus 

resultados e cumprindo com sua função social no fomento ao mercado livre de 

energia elétrica. A Figura 17 ilustra de forma simplificada o processo de 

comercialização de energia elétrica no atacado e no varejo e as diferentes situações 

enfrentadas pelo agente comercializador. 
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FIGURA 17 - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ATACADO E VAREJO 

 

FONTE – O autor (2020) 
 
 

4.2.4 Etapa 4 – Comparações e Resultados 

 

Após as simulações, os resultados obtidos foram organizados de forma a 

tornar possível a comparação entre os cenários A.1, A.2, B.1 e B.2. Inicialmente os 

cômputos mensais da comercializadora foram totalizados para o período objeto de 

análise deste trabalho, o ano de 2019. Em seguida, os totais em R$ (reais) 

anualizados foram divididos pela quantidade total de energia negociada pelo agente 

de comercialização ao longo dos doze meses 843.369 MWh (96,275 MWm). Desta 

forma os resultados finais do comercializador em R$ / MWh (reais por Megawatt-

hora) foram organizados em uma tabela para melhor análise e avaliações. 

Esta metodologia norteou-se na obtenção de todos os elementos que 

compreendem o processo de custeio de uma comercializadora operando no atacado 

e no varejo. De posse de cada componente de custo em R$ / MWh foi possível 

identificar qual o valor a ser acrescido ao preço de compra de energia elétrica no 

âmbito do atacado, para que seja realizada a venda aos consumidores finais no 
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Procedimentos
Regulação
Política
Pandemias
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mercado livre de energia (atacado ou varejo). A Tabela 13 apresenta os resultados 

encontrados e as comparações entre os cenários utilizados nas simulações. Tais 

informações serão exploradas com maior profundidade no capítulo seguinte, 

destinado a análise dos resultados. 

 

TABELA 13 - CUSTOS COMERCIALIZAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

É importante observar que este trabalho não considera a compra de energia 

por parte do comercializador, pois quando se trata de contratação cada agente 

possui suas estratégias, formas de atuação no mercado e administração de suas 

necessidades. 

  

Indústria Comércio Indústria Comércio Indústria Comércio Indústria Comércio

Mercado de Curto Prazo (MCP) - contabilização mensal 0,00 0,00 0,71 0,98 0,71 0,98 2,25 2,16

Aporte de garantias financeiras - CCEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos de Serviços do Sistema (ESS) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,44 1,44 1,44

Encargo de Energia de Reserva (EER) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27 2,27 2,27

Contribuição associativa mensal da CCEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09

Rateio de inadimplências dos agentes da CCEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Repercussões financeiras de mercado -CCEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguro Garantia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60

Remuneração Serviços Comercializador 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Total (R$ / MWh) - INCREMENTO DE PREÇO 0,00 0,00 0,71 0,98 8,11 8,38 9,65 9,56

ATACADO VAREJO
CUSTOS DO COMERCIALIZADOR PARA O ANO DE 2019 

(R$ / MWh)
A.1 A.2 B.1 B.2
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

5.1 O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

5.1.1 Consumo de Energia Elétrica na Indústria 

 
Como mencionado anteriormente para a aplicação do método proposto 

neste trabalho foram considerados os dados de medição da carteira do 

comercializador, PLDs semana/patamar, PLDs horários sombra, bem como 

informações e resultados da CCEE para um horizonte de doze meses, 

especificamente o ano de 2019. 

Inicialmente foram selecionados consumidores do segmento indústria 

considerando os parâmetros mencionados na metodologia, de variadas atividades 

produtivas, tamanhos e consumo de energia. Com o intuito de se observar padrões 

de utilização, as medições foram consolidadas em três formatos distintos, são eles: 

horas do dia, dias da semana e meses do ano. Todas as formas utilizaram os 

mesmos dados e totalizaram 650.381,316 MWh ou 74,244 MW médios para os 77 

pontos de medição no ano de análise. 

Os gráficos 13, 14 e 15 retratam o consumo de energia elétrica para o 

segmento industrial a partir da consolidação entre os períodos de comercialização 

(horas, dias e meses). 

 

GRÁFICO 13 - INDÚSTRIA – HORAS DO DIA (2019) 

 
FONTE: O autor (2020) 
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GRÁFICO 14 - INDÚSTRIA – DIAS DA SEMANA (2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

GRÁFICO 15 - INDÚSTRIA – MESES DO ANO (2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

A partir da análise dos gráficos é possível verificar características marcantes 

no consumo de energia industrial. No Gráfico 13, utilização ao longo das horas do 

dia, nota-se que há uma concentração maior de carga entre 6 e 17 horas, e 

reduções durante a madrugada e principalmente no horário de ponta5. Tais fatos se 

 
5 Também chamado de horário de pico, é o período composto por três horas diárias consecutivas, 
normalmente entre 18 e 21 horas, definidas pelas distribuidoras a partir da exigência de carga de 
seus sistemas elétricos, com exceção feita aos sábados, domingos e feriados. 
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justificam por se tratar de indústrias de pequeno e médio porte (potencial varejo), as 

quais operam normalmente em dois turnos diários e reduzem o consumo no horário 

de ponta em função dos custos mais elevados de uso do sistema de distribuição 

neste período. 

Na sequência, o Gráfico 14 ilustra a utilização de energia elétrica pelas 

indústrias ao longo dos dias da semana. Verifica-se que estes agentes consomem 

mais durante os dias úteis (segunda a sexta-feira), com reduções significativas de 

carga aos sábados e domingos. 

Por fim, o Gráfico 15 retrata a sazonalidade da carteira no segmento 

industrial. A exceção do mês de dezembro, geralmente influenciado por férias 

coletivas e festas de final de ano, a carteira apresenta um comportamento de carga 

linear, ou seja, constante ao longo dos demais meses do ano. Este é um aspecto 

interessante para o comercializador no que diz respeito à contratação de energia no 

atacado, pois uma sazonalização grande acaba influenciando negativamente os 

preços de aquisição. 

 

5.1.2 Consumo de Energia Elétrica no Comércio 

 

De forma análoga às indústrias, foram selecionados diversos consumidores 

do segmento comércio entre supermercados, hotéis, shoppings centers, hospitais e 

clubes sociais recreativos, totalizando após consolidação dos 81 pontos de medição 

192.992,869 MWh ou 22,031 MW médios para o ano de 2019. 

Os Gráficos 16, 17 e 18 apresentam o consumo de energia elétrica para o 

segmento comercial após a consolidação entre os períodos de comercialização 

(horas, dias e meses). 
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GRÁFICO 16 - COMÉRCIO – HORAS DO DIA (2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

GRÁFICO 17 - COMÉRCIO – DIAS DA SEMANA (2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

GRÁFICO 18 - COMÉRCIO – MESES DO ANO (2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 
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Através da observação dos gráficos é possível identificar o comportamento 

do consumo de energia comercial. No Gráfico 16, utilização ao longo das horas do 

dia, a concentração de carga se dá entre 9 e 21 horas, com grande redução durante 

a madrugada. Diferentemente da pequena e média indústria, o comércio avança no 

horário de ponta, em razão da atividade de atendimento ao público. Nestes 

estabelecimentos o consumo de energia é bastante influenciado por sistemas de 

refrigeração e iluminação. 

Na sequência, o Gráfico 17 ilustra a utilização de energia elétrica pelo 

comércio ao longo dos dias da semana. Verifica-se que estes agentes consomem 

mais aos finais de semana (quinta-feira a sábado), com quedas na carga aos 

domingos (horário reduzido de funcionamento) e segundas-feiras. 

Por último, o Gráfico 18 retrata a sazonalidade da carteira no segmento 

comercial. De forma contrária à indústria, o comércio apresenta uma sazonalidade 

marcante, ou seja, consumo reduzido entre os meses de maio a setembro e 

aumento na carga entre outubro e abril. Este fato pode ser explicado por dois 

motivos: o clima, que possui impacto direto na utilização de refrigeração bem como o 

movimento nesses estabelecimentos que tende a ser maior durante os meses de 

calor. 

Do ponto de vista da comercialização de energia, a administração de uma 

carga sazonal, exige um pouco mais do gestor, no sentido que grandes variações de 

consumo podem ocasionar exposições na carteira, e por sua vez, resultados 

inesperados devido à grande volatilidade dos preços de mercado. Assim, uma 

massa de consumo sazonal, representa maior risco às atividades do 

comercializador. 

 

5.1.3 Consolidação da Carteira – Indústria e Comércio 

 

Após verificação do comportamento segmentado das cargas industriais e 

comerciais, com o intuito de se analisar a carteira do comercializador de forma 

consolidada, foi realizada a unificação de todas as medições de consumo. Assim, ao 

termino das apurações, chegou-se aos gráficos ilustrados pelo Gráfico 19, Gráfico 

20 e Gráfico 21. 
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GRÁFICO 19 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO – HORAS DO DIA (2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

GRÁFICO 20 - INDÚSTRIA E COMÉRICIO – DIAS DA SEMANA (2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

GRÁFICO 21 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO – MESES DO ANO (2019) 

 

FONTE: O autor (2020) 
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A partir da observação dos gráficos nota-se o comportamento da carteira da 

comercializadora, composta de cargas de consumo industrial (77%) e comercial 

(23%). Estas proporções influenciam no perfil da carteira, em razão do maior peso 

das indústrias na quantidade de energia elétrica necessária para atendimento. 

No Gráfico 19, nota-se a concentração de consumo entre 7 e 18 horas, 

durante o patamar de carga pesado, e uma atenuação no início da noite (horário de 

ponta). Do ponto de vista do comercializador de energia, consumo acima da média 

durante o patamar pesado acarreta exposições a débito no mercado de curto prazo 

da CCEE, ou seja, maiores custos de atendimento. 

Em relação aos dias da semana, no Gráfico 20 são mantidas as 

características de consumo de indústria e comércio, com maior utilização de energia 

durante os dias úteis e reduções de consumo aos sábados e domingos. 

O Gráfico 21 retrata a sazonalidade da carteira de comercialização de 

energia como um todo. Neste sentido, pode-se dizer que o consumo da indústria e 

do comércio são complementares, pois em momentos que ocorrem quedas na 

produção industrial verificam-se aumentos na atividade comercial. Como exemplo 

citam-se os meses de dezembro e janeiro, nos quais a redução industrial é 

compensada pela elevação de consumo comercial. 

Para o comercializador de energia elétrica a complementariedade entre os 

segmentos de consumo é benéfica, pois atenua a curva de carga da carteira 

deixando-a mais linear. Isto representa menores exposições à volatilidade de preços 

de mercado, e por sua vez redução nos riscos gerenciados pelo agente de 

comercialização. 

Ao final foi realizada uma comparação ente a curva de consumo da carteira 

do comercializador e a curva de carga do SIN ao longo do ano de análise. Através 

do Gráfico 22 é possível observar semelhanças entre a amostra representada pela 

carteira e o consumo de energia nacional. 
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GRÁFICO 22 - CONSUMO CARTEIRA E CARGA NACIONAL 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Nota-se que as discrepâncias ocorrem nos meses de janeiro e dezembro, 

em razão do peso do consumo industrial sob a representação do comercializador. 

Nestes meses a carga nacional sofre maior influência do consumo comercial e 

residencial. 

 

5.2 OS PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS 
 

Após o levantamento e o ordenamento dos preços de liquidação das 

diferenças, conforme metodologia descrita anteriormente, foram realizadas algumas 

análises entres os PLDs semana/patamar e horário sombra, referentes ao ano de 

2019. Importante destacar que as ponderações feitas acerca dos preços foram no 

sentido de comparar os valores divulgados pela CCEE e não questionar a 

metodologia de apuração dos mesmos a partir dos modelos computacionais 

NEWAVE, DECOMP e DESSEM. 

Inicialmente foram analisados os preços médios mensais através das duas 

formas de precificação, semana/patamar e horário sombra. A análise dos preços 

médios é importante para o comercializador, pois é com base nestes históricos e 

projeções que são tomadas decisões relacionadas à administração do lastro e 

sazonalidade da carteira de compra e venda de energia. A Tabela 14TABELA 14 

apresenta as variações entre os PLDs médios mensais para o ano de 2019. 
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TABELA 14 - VARIAÇÕES ENTRE OS PREÇOS MÉDIOS DE LIQUIDAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

A partir da Tabela 14 é possível identificar que as maiores variações entre os 

preços médios ocorreram durante os meses de outubro e novembro. O Gráfico 

comparativo 23, na sequência, ilustra tal situação. Pode-se notar que os PLDs 

semana/patamar e horário sombra mantiveram um distanciamento entre R$ 100,00 e 

R$ 120,00 / MWh durante praticamente todas as horas dos meses de apuração. 

Este fato ocasionou importante impacto nas contabilizações da comercializadora, 

como será tratado posteriormente. 

 

GRÁFICO 23 - PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO OUTUBRO E NOVEMBRO (2019) 

  

FONTE: O autor (2020) 

 

Por outro lado, meses como fevereiro e julho, não ocorreram diferenças 

significativas entre os preços semana/patamar e horário sombra. Nota-se que os 

MÊS PLD (S/P) PLD (HS) VAR.

jan/19 192,10      176,11      -8%

fev/19 443,66      442,84      0%

mar/19 234,49      215,22      -8%

abr/19 180,41      173,97      -4%

mai/19 135,17      118,70      -12%

jun/19 78,52         71,28         -9%

jul/19 185,52      186,06      0%

ago/19 237,29      240,08      1%

set/19 219,57      256,73      17%

out/19 273,89      380,67      39%

nov/19 317,28      438,29      38%

dez/19 227,30      237,80      5%
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preços convergiram durante todo o horizonte de análise. Esta situação pode ser 

verificada no gráfico comparativo 24. 

 

GRÁFICO 24 - PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO FEVEREIRO E JULHO (2019) 

  

FONTE: O autor (2020) 

 

Em sequência aos preços médios mensais, foram analisados os 

comportamentos dos preços hora a hora. As variações de preços de liquidação ao 

longo das horas dos dias são críticas para o comercializador, porque representam 

interferências diretas nos valores das contabilizações mensais da CCEE no âmbito 

do mercado de curto prazo. 

Neste sentido, os meses de março e maio foram os períodos os quais 

ocorreram as maiores variações de preços entre as horas dos dias. Em ambos os 

casos, por diversas vezes o PLD horário sombra atingiu o piso regulatório, 

normalmente ocasionado por vertimento (valor da água nos reservatórios igual a 

zero), ao passo que o PLD semana/patamar se manteve constante.  O Gráfico 

comparativo 25 demonstra tal situação. 

 

GRÁFICO 25 - PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO MARÇO E MAIO (2019) 

  

FONTE: O autor (2020) 
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É interessante observar que para os meses de março e maio os preços 

médios mensais semana/patamar e horário sombra não tiveram grandes diferenças, 

8% e 12% respectivamente. Porém as variações horárias entre os PLDs nestes 

meses trouxeram importantes diferenças na contabilização do comercializador, 

conforme será visto oportunamente. O Gráfico 26 exemplifica o comportamento dos 

preços no dia 5 de maio de 2019 (domingo), onde é possível notar a discrepância 

entre os valores de liquidação ao longo das horas do dia. 

 

GRÁFICO 26 - PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO (05/05/2019) 

 

FONTE: Adaptado de CCEE (2019) 

 

5.3 CONSUMO VERSUS PREÇOS DE LIQUIDAÇÃO DAS DIFERENÇAS 
 

Diante dos resultados obtidos através da análise do consumo da carteira da 

comercializadora, bem como das avaliações entre os preços de liquidação das 

diferenças, foi possível realizar algumas comparações entre a amostra de carga 

verificada dos consumidores apurados e os PLDs (semana/patamar e horário 

sombra) para o ano de 2019. O objetivo deste procedimento foi tentar encontrar 

algumas correlações entre carga e preços de liquidação. 

O Gráfico 27 contempla o consumo mensal dos clientes do comercializador 

e também os PLDs médios ao longo de 2019. 
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GRÁFICO 27 - CONSUMO MENSAL VERSUS PLD 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

A partir do gráfico anterior, é possível observar que mesmo com os maiores 

preços de liquidação ocorrendo nos meses de maior consumo, a carga não é 

determinante no mecanismo de cálculo do PLD. Nota-se que as oscilações dos 

preços foram muito mais intensas que as variações na utilização de energia elétrica. 

De acordo com a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e 

Programas Computacionais do Setor Elétrico (CPAMP) as características atuais de 

geração e operação do sistema hidrotérmico brasileiro apontam os níveis de 

armazenamento dos reservatórios e a Energia Natural Afluente (ENA)6, como fatores 

preponderantes no mecanismo de apuração dos preços de liquidação das 

diferenças.  

Ao se realizar projeções de preços para médio e longo prazos, tais fatores 

devem ser analisados com maior ênfase em detrimento às variações de carga. Na 

sequência o Gráfico 28 ilustra o comportamento dos PLDs em relação à ENA e a 

Energia Armazenada (EAR), durante o ano de 2019. Quanto maior o volume de 

geração hidráulica, menor o custo do MWh incremental ao sistema elétrico. 

 

 

 

 
6 É a energia gerada a partir da vazão de água de uma determinada bacia ou rio para o reservatório 
de uma usina hidrelétrica. 
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GRÁFICO 28 - ARMAZENAMENTO VERSUS PLD 

 

FONTE: Adaptado de ONS (2019) 

 

Por outro lado, quando a análise consumo versus PLD é realizada de forma 

discretizada ao logo das horas do dia7, encontra-se um comportamento interessante, 

o qual pode ser visto no Gráfico 29. 

 

GRÁFICO 29 - CONSUMO HORÁRIO VERSUS PLD 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Ao se comparar o consumo totalizado por horas do dia com as respectivas 

médias dos PLDs semana/patamar e horário sombra, nota-se que ambos os preços 

seguem a evolução da carga, ou seja, valores menores durante a madrugada, mais 

 
7 Dia médio, apurado com base nas médias de consumo da carteira para cada um dos 24 períodos de 
comercialização. 
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elevados ao longo do horário comercial, um acréscimo durante o horário de ponta e 

atenuações nas três últimas horas do dia. 

Outro aspecto possível de verificar é que o PLD horário sombra manteve um 

distanciamento médio de R$ 17,00 / MWh do PLD semana/patamar, com mínimos 

próximos aos R$ 11,00 / MWh durante a madrugada e máximos por volta de R$ 

21,00 / MWh no horário de ponta. Considerando que o preço semana/patamar, 

possui apenas três variações ao longo do dia (leve, médio e pesado), constata-se o 

comportamento mais sensível do PLD horário sombra às variações de 

comportamento do sistema interligado nacional. 

 

5.4 RESULTADOS DAS CONTABILIZAÇÕES 
 

A partir das análises de consumo da carteira de comercialização, bem como 

dos preços de liquidação de diferenças em suas duas formas de aplicação, 

semana/patamar e horário sombra, chega-se ao momento de avaliar os resultados 

encontrados através das simulações das contabilizações mensais para o ano de 

2019. Tendo em vista a utilização dos mesmos dados de consumo, ressalta-se que 

os resultados se deram apenas em função da variação dos PLDs. 

 

5.4.1 Contabilizações na indústria  

 

Após a realização em separado das contabilizações mensais para os 

consumidores industriais, foram alcançados os seguintes resultados apresentados 

na Tabela 15. 

TABELA 15 - CONTABILIZAÇÕES MENSAIS – INDÚSTRIA 

 

FONTE: O autor (2020) 

MWh MWm PLD (S/P) PLD (HS) CONTAB. (S/P) CONTAB. (HS)

jan/19 1 53.684,284 72,156 192,10R$ 176,11R$ 309.616,44R$  62.616,18R$       

fev/19 2 53.677,897 79,878 443,82R$ 442,84R$ 29.827,81R$    49.162,78R$       

mar/19 3 57.440,244 77,205 234,67R$ 215,22R$ 65.257,31R$    365.663,30R$     

abr/19 4 56.503,416 78,477 180,49R$ 173,97R$ 97.809,08R$    244.867,40R$     

mai/19 5 58.261,226 78,308 135,18R$ 118,70R$ 39.024,74R$    281.505,68R$     

jun/19 6 51.744,392 71,867 78,47R$    71,28R$    140.577,69-R$  25.748,83-R$       

jul/19 7 54.999,168 73,924 185,44R$ 186,06R$ 12.607,48-R$    6.388,30R$          

ago/19 8 55.568,665 74,689 237,35R$ 240,08R$ 39.885,53R$    36.413,48R$       

set/19 9 52.980,352 73,584 219,51R$ 256,73R$ 12.253,89R$    7.046,32R$          

out/19 10 57.146,729 76,810 273,80R$ 380,67R$ 5.905,71-R$      46.204,41R$       

nov/19 11 53.872,849 74,823 317,25R$ 438,29R$ 58.996,40R$    182.665,73R$     

dez/19 12 44.502,093 59,815 227,30R$ 237,80R$ 30.717,73-R$    205.526,44R$     

650.381,316 74,244 462.862,58R$  1.462.311,20R$  

MÊS

TOTAL
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Os resultados das contabilizações mensais apresentados na Tabela 15 

evidenciam a discrepância entre a utilização dos preços de liquidação em suas duas 

formas, semana/patamar e horário sombra. A exceção dos meses de agosto e 

setembro, todos os meses apresentaram importantes diferenças nas comparações 

dos valores contabilizados. 

As maiores diferenças verificadas na indústria ocorreram nos meses de 

janeiro, março, abril, maio, novembro e dezembro. Apenas em janeiro a diferença foi 

em favor do comercializador, nos demais meses a aplicação do preço horário 

sombra incorreu em aumento de custos para este agente de mercado. O gráfico 30 

ilustra esta situação. 

 

GRÁFICO 30 - INDÚSTRIA – CONTABILIZAÇÃO MENSAL 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Ao final, através da totalização dos resultados mensais para o ano de 2019, 

as contabilizações a partir dos preços semana/patamar e horário sombra 

representaram respectivamente ao comercializador débitos de R$ 462.862,58 e R$ 

1.462.311,20 perante a CCEE, no segmento indústria. A aplicação do preço horário 

no ano de 2019 traria um custo adicional de R$ 999.448,62 para o comercializador 

de energia elétrica. 

Dividindo-se os valores em reais pelo consumo total do segmento indústria 

(74,244 MW médios), chega-se aos custos unitários de contabilização anual de R$ 

0,71 / MWh para o PLD semana/patamar e R$ 2,25 / MWh para o PLD horário 

sombra. 
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5.4.2 Contabilizações no comércio  

 

De forma análoga a indústria, as contabilizações mensais para os 

consumidores comerciais, apresentaram os resultados constantes na Tabela 16. 

 

TABELA 16 - CONTABILIZAÇÕES MENSAIS – COMÉRCIO 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Os resultados das contabilizações mensais apresentados na Tabela 16 

reforçam as distorções entre a utilização dos preços de liquidação em suas duas 

formas, semana/patamar e horário sombra. A exceção dos meses de fevereiro e 

agosto, todos os meses apresentaram importantes diferenças nas comparações dos 

valores contabilizados. 

As maiores diferenças verificadas no comércio ocorreram nos meses de 

maio, outubro, novembro e dezembro. Apenas em janeiro a diferença foi em favor do 

comercializador, nos demais meses a aplicação do preço horário sombra incorreu 

em aumento de custos para este agente de mercado. O Gráfico 31 ilustra esta 

situação. 

 

 

 

 

 

 

MWh MWm PLD (S/P) PLD (HS) CONTAB. (S/P) CONTAB. (HS)

jan/19 1 18.594,453 24,993 192,10R$ 176,11R$ 34.664,66R$    13.799,06R$       

fev/19 2 16.105,830 23,967 443,82R$ 442,84R$ 16.988,38R$    15.382,44R$       

mar/19 3 17.250,178 23,186 234,67R$ 215,22R$ 19.769,33R$    45.435,42R$       

abr/19 4 16.200,045 22,500 180,49R$ 173,97R$ 22.255,21R$    41.314,56R$       

mai/19 5 15.354,832 20,638 135,18R$ 118,70R$ 33.399,64R$    84.477,26R$       

jun/19 6 14.009,809 19,458 78,47R$    71,28R$    275,43-R$          16.697,81R$       

jul/19 7 13.565,773 18,234 185,44R$ 186,06R$ 5.689,97R$      10.231,18R$       

ago/19 8 14.262,481 19,170 237,35R$ 240,08R$ 8.230,10R$      11.051,23R$       

set/19 9 15.079,762 20,944 219,51R$ 256,73R$ 10.961,51R$    22.905,24R$       

out/19 10 17.081,576 22,959 273,80R$ 380,67R$ 15.874,53R$    46.085,23R$       

nov/19 11 17.237,294 23,941 317,25R$ 438,29R$ 8.263,21R$      46.095,24R$       

dez/19 12 18.250,835 24,531 227,30R$ 237,80R$ 13.703,53R$    63.088,01R$       

192.992,869 22,031 189.524,65R$  416.562,69R$     

MÊS

TOTAL
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GRÁFICO 31 - COMÉRCIO – CONTABILIZAÇÃO MENSAL 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Ao final, através da totalização dos resultados mensais para o ano de 2019, 

as contabilizações a partir dos preços semana/patamar e horário sombra 

representaram respectivamente ao comercializador débitos de R$ 189.524,65 e R$ 

416.562,69 perante à CCEE, no segmento comércio. A aplicação do preço horário 

no ano de 2019 traria um custo adicional de R$ 227.038,05 para o comercializador 

de energia elétrica. 

Dividindo-se os valores em reais pelo consumo total do segmento comércio 

(22,031 MW médios), chega-se aos custos unitários de contabilização anual de R$ 

0,98 / MWh para o PLD semana/patamar e R$ 2,16 / MWh para o PLD horário 

sombra. 

 

5.4.3 Contabilizações indústria e comércio – consolidação da carteira 

 

Após verificação do comportamento em separado das contabilizações 

mensais para a indústria e comércio, foi realizada a unificação da carteira do 

comercializador para ambos os segmentos de consumo. Os resultados encontrados 

no processo são apresentados na Tabela 17. 
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TABELA 17 - CONTABILIZAÇÕES MENSAIS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Os resultados consolidados das contabilizações mensais apresentados na 

Tabela 17 ratificam as distorções verificadas anteriormente entre os preços 

semana/patamar e horário sombra. A exceção dos meses de agosto e setembro, os 

demais meses apresentaram importantes diferenças nas comparações dos valores 

contabilizados. 

Em razão da proporção indústria/comércio da carteira, pôde-se notar nos 

resultados consolidados uma tendência em favor da indústria, responsável por 77% 

do consumo total sob representação do comercializador. Logo, as maiores 

diferenças verificadas no ocorreram nos meses de janeiro, março, abril, maio, 

novembro e dezembro.  

Como já visto anteriormente, em relação às exposições financeiras na 

CCEE, apenas em janeiro a foi favorável ao comercializador, para os demais meses 

a aplicação do preço horário sombra incorreu em aumento de custos para este 

agente de mercado. O gráfico 32 ilustra esta situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MWh MWm PLD (S/P) PLD (HS) CONTAB. (S/P) CONTAB. (HS)

jan/19 1 72.278,737 97,149 192,10R$ 176,11R$ 344.281,10R$  76.415,24R$       

fev/19 2 69.783,728 103,845 443,82R$ 442,84R$ 46.816,19R$    64.545,22R$       

mar/19 3 74.690,422 100,390 234,67R$ 215,22R$ 85.026,64R$    411.098,72R$     

abr/19 4 72.703,461 100,977 180,49R$ 173,97R$ 120.064,29R$  286.181,95R$     

mai/19 5 73.616,058 98,946 135,18R$ 118,70R$ 72.424,39R$    365.982,94R$     

jun/19 6 65.754,202 91,325 78,47R$    71,28R$    140.853,12-R$  9.051,02-R$          

jul/19 7 68.564,941 92,157 185,44R$ 186,06R$ 6.917,51-R$      16.619,49R$       

ago/19 8 69.831,146 93,859 237,35R$ 240,08R$ 48.115,62R$    47.464,71R$       

set/19 9 68.060,114 94,528 219,51R$ 256,73R$ 23.215,40R$    29.951,56R$       

out/19 10 74.228,305 99,769 273,80R$ 380,67R$ 9.968,81R$      92.289,64R$       

nov/19 11 71.110,143 98,764 317,25R$ 438,29R$ 67.259,61R$    228.760,97R$     

dez/19 12 62.752,929 84,345 227,30R$ 237,80R$ 17.014,20-R$    268.614,45R$     

843.374,185 96,276 652.387,23R$  1.878.873,89R$  

MÊS

TOTAL
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GRÁFICO 32 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO – CONTABILIZAÇÃO MENSAL 

 

FONTE: O autor (2020) 

 

Ao final, através da totalização dos resultados mensais para o ano de 2019, 

as contabilizações a partir dos preços semana/patamar e horário sombra 

representaram respectivamente ao comercializador débitos de R$ 652.387,23 e R$ 

1.878.873,39 perante à CCEE, na totalidade de sua carteira. A aplicação do preço 

horário no ano de 2019 traria um custo adicional de R$ 1.226.486,66 para o 

comercializador de energia elétrica. 

Dividindo-se os valores em reais pelo consumo total da carteira de 

comercialização (96,276 MW médios), chega-se aos custos unitários de 

contabilização anual de R$ 0,77 / MWh para o PLD semana/patamar e R$ 2,23 / 

MWh para o PLD horário sombra. 

 

5.4.4 Análise mensal das contabilizações – consolidação da carteira 

 

Após a totalização dos resultados obtidos ao longo do ano de 2019, com a 

apuração dos custos unitários da carteira através das duas formas de precificação 

de energia, e em busca de um maior detalhamento dos aspectos que interferem no 

processo, foram analisadas individualmente as contabilizações para cada mês do 

horizonte de estudo. 

O Gráfico comparativo 33 apresenta os principais aspectos observados e 

comentários. 
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GRÁFICO 33 - CONTABILIZAÇÕES MENSAIS 2019 
 

 

 

 

Janeiro: consumo crescente ao longo do mês, onde na 
última semana foi registrada a maior carga do ano. Os 
preços se mantiveram muito próximos, exceto entre os dias 
28 e 31, onde ocorreu um descolamento em torno de R$ 
200,00/ MWh, ocasionando grande diferença entre as 
contabilizações. Único mês do ano em que o resultado da 
contabilização sombra foi inferior a semana/patamar. 
 

Fevereiro: consumo constante ao longo do mês. Preços de 
liquidação muito próximos, ocasionando pequenas 
diferenças nas contabilizações. Em razão de 
armazenamento e chuvas desfavoráveis, este foi o mês que 
apresentou o PLD médio mais alto do ano, R$ 443,66 / 
MWh. 

  

Março: primeira semana de consumo influenciada pelo 
carnaval. Preços muito próximos ao longo do mês, porém 2 
descolamentos importantes nos dias 24 e 31, com o PLD 
horário sombra atingindo o mínimo regulamentar R$ 42,35 / 
MWh. Este fato resultou importantes diferenças nas 
contabilizações semana/patamar e horária sombra. 

Abril: muito semelhante ao mês de março, hidrologia já um 
pouco mais favorável e descolamentos entre os preços de 
liquidação aos finais de semana e feriados, levando o PLD 
sombra ao piso regulamentar em alguns momentos. 
Novamente este fato acarretou grandes impactos ao 
comercializador em relação a contabilização com preços 
semana/patamar. 
 

  

Maio: mês de transição entre cenários de preços elevados 
para preços mais baixos. Durante vários momentos o PLD 
horário sombra descolou do preço semana/patamar 
atingindo o mínimo regulamentar. Foi o mês do ano onde 
ocorreu a maior diferença em reais nos valores 
contabilizados na carteira do comercializador, R$ 
293.558,56 (405%).  

Junho: consumo levemente decrescente ao longo das 
semanas, devido a sazonalidade da carga. Preços mínimos 
durante grande parte do mês. PLD horário sombra mais 
volátil ao longo da segunda quinzena e um descolamento 
importante entre os dias 22 e 23. Pequena diferença entre 
os PLDs médios mensais. 
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Julho: estabilidade no consumo ao longo das semanas. 
Cenários hidrológicos mais estáveis, com reflexo nos preços 
de liquidação, os quais se mantiveram juntos durante o mês 
de análise. 

Agosto: comportamento semelhante ao mês de julho, 
continuidade na carga com previsibilidade. Mês no qual 
ocorreu a menor variação entre os PLDs e também a menor 
diferença nos resultados de contabilização mensal. 
 

  

Setembro: consumo sem grandes variações, porém 
cenários hidrológicos não muito previsíveis para a 
continuidade do período seco. Descolamento constante 
entre os preços semana/patamar e horário sombra com um 
distanciamento maior a partir do dia 28. 

Outubro: penúltimo mês do período seco, dúvidas quanto as 
condições para entrada do período úmido. PLD horário 
sombra manteve um descolamento aproximado entre R$ 
90,00 e R$ 100,00 durante todos os períodos de apuração, 
ocasionando importante impacto ao comercializador na 
contabilização. 
 

  

Novembro: comportamento de carga e preços semelhantes 
ao mês de outubro, porém o “gap” entre as formas de 
precificação atingiu valores próximos a R$ 150,00, 
representando maiores custos ao comercializador na CCEE. 

Dezembro: consumo de energia decrescente ao longo das 
semanas, com menor carga do ano verificada no feriado de 
Natal. Preços muito próximos durante os períodos, porém 
alguns descolamentos onde o PLD horário sombra atingiu o 
piso regulamentar, refletindo em um impacto importante na 
contabilização mensal. Na última semana, já com as 
previsões de atraso nas chuvas de janeiro, os preços 
tiveram um salto de aproximadamente R$100,00 para o 
início de 2020. 
 

FONTE: O autor (2020) 
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5.5 ANÁLISE DOS CUSTOS ADICIONAIS 
 

Em continuidade aos trabalhos para determinação dos custos do 

comercializador de energia elétrica quanto ao atendimento de consumidores na 

modalidade varejo, foram identificadas algumas questões as quais merecem maiores 

esclarecimentos, conforme será tratado a seguir. 

 

5.5.1 Encargos setoriais (ESS e EER) 

 

Como visto anteriormente, tanto o Encargo de Serviço do Sistema, quanto o 

Encargo de Energia de Reserva são apurados e cobrados dos consumidores livres, 

pela Câmara de Comercialização, na proporção do consumo verificado destes 

agentes nos últimos doze meses. 

Ao passo que o comercializador varejista passa a internalizar cargas de 

consumidores perante a CCEE, estas rubricas passam a ser de responsabilidade do 

agente de comercialização. Logo, de forma semelhante ao ocorrido com as 

distribuidoras no ACR, estes custos devem ser repassados aos consumidores finais. 

Diferentemente do ambiente regulado, não há uma regra de repasses no mercado 

livre, onde cabe ao varejista a administração de todas as componentes as quais 

virão formar seu preço final de venda de energia elétrica. 

Durante a aplicação da metodologia deste trabalho foram utilizados os 

valores efetivamente apurados pela CCEE para o ano de 2019. Isto foi possível em 

razão dos valores contabilizados já estarem disponíveis aos agentes. Assim, ao 

longo dos doze meses de análise os encargos totais verificados para a carteira de 

comercialização foram: 

 

• Encargo de Serviço do Sistema (ESS): R$ 1,44 / MWh 

• Encargo de Energia de Reserva (EER): R$ 2,27 / MWh 

• Total ESS + EER: R$ 3,71 / MWh 

 

Na prática, como as operações de comercialização de energia elétrica são 

compras e vendas futuras, é necessário que o comercializador esteja preparado 

para lidar com a imprevisibilidade das cobranças de encargos setoriais realizadas 

pela CCEE. Assim, entende-se que o agente varejista deve incluir em sua 
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metodologia de custeio uma previsão de gastos para as coberturas de ESS e EER, 

de forma semelhante ao que é realizado pelas distribuidoras no ACR. 

Como forma de ilustrar tal raciocínio, foram levantados os valores utilizados 

a título de cobertura de encargos setoriais para algumas empresas de distribuição, 

com base nos processos de homologação tarifária para o ano de 2019. A Tabela 18 

apresenta as informações encontradas. 

 

TABELA 18 - ENCARGOS SETORIAIS DISTRIBUIÇÃO (2019) 

 

FONTE: Adaptado de ANEEL (2020) 

 

A partir da análise da Tabela 18 é possível verificar uma diferença 

significativa entre os valores previstos a título de ESS e EER pelas distribuidoras e o 

efetivamente realizado na carteira do comercializador para o ano de 2019. Neste 

caso, anualmente, após a verificação do realizado, as distribuidoras devem 

providenciar as devidas compensações nas tarifas de energia elétrica a entrarem em 

vigor no próximo ciclo tarifário. 

Observa-se, que o ano de 2019 foi um ano de relativa previsibilidade no que 

diz respeito aos cenários de operação do sistema. A exceção do primeiro trimestre, 

não foram necessários despachos térmicos em demasia fora da ordem de mérito, os 

quais acabam aumentando a necessidade de cobrança de encargos de serviço do 

sistema. 

 

DISTRIBUIDORA ESS + EER (R$/MWh)

COPEL 11,79

CPFL PAULISTA 11,27

CEMIG 13,01

ENEL SÃO PAULO 9,94

LIGHT 14,22

ENEL RIO DE JANEIRO 15,30

CPFL PIRATININGA 10,83

ENERGISA MATO GROSSO 10,56

CELESC 13,17

EDP BANDEIRANTE 10,91

MÉDIA 12,10
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5.5.2 Seguro garantia 

 

Como forma de proteção do comercializador varejista a eventuais riscos de 

crédito de seus clientes consumidores, foi considerado nos estudos a contratação de 

um seguro garantia. O valor da cobertura foi estimado com base em um capital a ser 

segurado de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), equivalentes a três 

meses de fornecimento de energia da carteira, conforme a seguir. 

 

• Capital assegurado: (96,276 MWm x 730 horas x 3 meses x R$ 235,00) 

= R$ 49.548.443,40 

 

O valor cobrado pela seguradora corresponde a 1% (um por cento) do 

capital assegurado, ou seja, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Dividindo-se o 

valor do seguro pela quantidade de energia comercializada na carteira chega-se ao 

custo unitário da cobertura. 

 

• Custo unitário da cobertura: (R$ 500.000,00 / (96,276 MWm x 8.760 horas)) 

= R$ 0,59 / MWh. Para efeito dos estudos foi considerado o valor de R$ 0,60 / 

MWh. 

 

5.5.3 Remuneração dos serviços do comercializador 

 

Para a realização de todas as atividades inerentes a comercialização de 

energia elétrica no âmbito do mercado de varejo foi considerado o valor de R$ 3,00 / 

MWh a título de remuneração do comercializador. Este valor contempla custos 

operacionais e despesas administrativas do agente varejista. 

Ressalta-se que este adicional não inclui a margem de lucro do 

comercializador com a compra e venda de energia elétrica. Para efeito deste 

trabalho, considerou-se que o preço de venda de energia através do qual serão 

incrementados os demais custos de comercialização, já apresenta a devida margem 

de lucro do agente comercializador. 
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5.5.4 Considerações finais 

 

ATACADO 

 

A.1 PLD semana/patamar e modulação flat 

 

Este é o cenário mais simples de comercialização de energia elétrica no 

atacado e sem sombra de dúvidas o mais utilizado, por não trazer riscos ao agente 

de comercialização. A partir do registro flat, os custos inerentes ao mercado de curto 

prazo são transferidos ao comprador de energia, no caso o consumidor. Logo, não 

existem adicionais a serem incluídos ao preço de venda de energia. 

 

A.2 PLD semana/patamar e modulação curva de carga 

 

O atendimento de consumidores finais através da modulação horária é uma 

forma de comercialização menos comum no ambiente de atacado. Poucos são os 

fornecedores dispostos a incorporar as exposições de consumo de seus clientes, 

normalmente empresas de grande porte financeiro oriundas de grupos de geração. 

No caso da carteira de comercialização avaliada neste estudo, o 

atendimento de um consumidor industrial em sua curva de carga representou um 

custo de R$ 0,71 / MWh para o comercializador ao longo de 2019, ao passo que um 

consumidor comercial R$ 0,98 / MWh. 

Atualmente a modulação conforme curva de carga é um item comercial 

ainda pouco valorizado no momento da contratação de energia elétrica. 

Normalmente os consumidores concentram suas atenções no preço de venda, e em 

seguida nas flexibilidades mensais. Entende-se, porém, que a partir de 2021 com o 

início da aplicação do PLD em bases horárias, a modulação passe a ser um ponto 

de maior reflexão dos agentes. 

 

A. VAREJO 

 

B.1 PLD semana/patamar e modulação curva de carga 
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As cenarizações realizadas no âmbito do varejo resultaram em custos 

incrementais importantes apurados na figura do comercializador de energia elétrica. 

Este agente passa a internalizar os riscos e as obrigações referentes a carga 

modelada sob seu perfil junto a CCEE. 

O atendimento ao consumo na curva de carga, adicionado aos demais 

custos operacionais da carteira representaram ao comercializador custos de R$ 8,11 

/ MWh para atendimento do segmento industrial, bem como R$ 8,38 / MWh para o 

segmento comercial. Estes valores foram calculados a partir da utilização dos preços 

semana/patamar vigentes até o final de 2020. 

Na prática, através de levantamento feito com alguns comercializadores os 

quais já atuam no varejo, notou-se dois aspectos interessantes. Os valores 

adicionais considerados por estes agentes para atendimento de consumidores 

varejistas variam entre R$ 10,00 e R$ 15,00 / MWh. O segundo ponto verificado 

refere-se ao risco de contraparte, onde os comercializadores não se sentem 

confortáveis em assumir qualquer consumidor sem que antes seja feita uma análise 

criteriosa de risco deste comprador. 

Isto ocorre, pois, a legislação vigente ainda não é clara sobre o desligamento 

de consumidores varejistas inadimplentes e as devidas obrigações de cada parte. 

Este é um dos principais motivos que impedem um desenvolvimento acelerado do 

mercado livre no ambiente varejista, mais de sete anos após sua regulamentação. 

 

B.2 PLD horário sombra e modulação curva de carga 

 

Por último, chega-se ao cenário o qual deve ser o futuro da comercialização 

de energia elétrica para pequenos e médios consumidores, no ambiente de varejo. É 

extremamente difícil de se imaginar alguma possibilidade de abertura de mercado 

livre a níveis residenciais, pela qual não se aplique este modelo de operação entre 

comercializador e consumidores finais. 

Após a consolidação dos números, foram encontrados os seguintes custos 

incrementais: R$ 9,65 / MWh para a indústria e R$ 9,56 / MWh para o comércio. São 

basicamente os mesmos valores verificados no cenário anterior (PLD 

semana/patamar), porém com acréscimos referentes a contabilização do MCP a 

partir da utilização do preço de liquidação das diferenças em base horária. 
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É possível notar para o presente cenário, que o custo de atendimento de um 

consumidor industrial é levemente superior a um consumidor do segmento comércio, 

diferentemente ao verificado no cenário (B.1) anterior. Este fato pode ser explicado 

em razão da distribuição do consumo industrial possuir um peso maior na 

constituição da carga nacional, e por sua vez, um impacto importante na formação 

dos preços. 

Logo, nota-se que a contabilização a partir de preços horários será menos 

favorável aos consumidores industriais em detrimento a atual metodologia. Assim, é 

necessário que os agentes de consumo estejam cientes destes aspectos, de forma 

que possam tomar as melhores decisões tanto no momento da migração ao 

mercado livre, ou mesmo na renovação de contratos de compra e venda de energia 

elétrica já existentes. 

Ao final dos trabalhos retoma-se a tabela 13, apresentada no capítulo 

anterior, Etapa 4 do método, reproduzida como Tabela 19TABELA 19 por 

conveniência, para um maior detalhamento dos resultados encontrados, conforme os 

cenários a seguir. 

 

TABELA 19 - CUSTOS COMERCIALIZAÇÃO  

 

FONTE: O autor (2020) 

  

Indústria Comércio Indústria Comércio Indústria Comércio Indústria Comércio

Mercado de Curto Prazo (MCP) - contabilização mensal 0,00 0,00 0,71 0,98 0,71 0,98 2,25 2,16

Aporte de garantias financeiras - CCEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos de Serviços do Sistema (ESS) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,44 1,44 1,44

Encargo de Energia de Reserva (EER) 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 2,27 2,27 2,27

Contribuição associativa mensal da CCEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09

Rateio de inadimplências dos agentes da CCEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Repercussões financeiras de mercado -CCEE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguro Garantia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60

Remuneração Serviços Comercializador 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Total (R$ / MWh) - INCREMENTO DE PREÇO 0,00 0,00 0,71 0,98 8,11 8,38 9,65 9,56

ATACADO VAREJO
CUSTOS DO COMERCIALIZADOR PARA O ANO DE 2019 

(R$ / MWh)
A.1 A.2 B.1 B.2
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao final dos trabalhos, é possível verificar que as reformas visando a 

modernização do setor elétrico brasileiro representarão grandes mudanças não só 

em relação a indústria da eletricidade, mas em todos os níveis da sociedade. A 

abertura de mercado a níveis de varejo e a liberdade de escolha são importantes 

conquistas, porém incorrerão aos participantes do mercado pontos fundamentais 

para o pleno desenvolvimento do setor, conhecimento e responsabilidade. 

As principais questões tratadas neste trabalho, comercialização varejista e 

precificação horária, são partes integrantes de um contexto de reformas no setor 

elétrico, as quais devem evoluir conjuntamente com outras medidas como a 

separação entre lastro e energia, a solução para a judicialização relacionada ao 

MRE, o fim dos subsídios tarifários, além do suprimento de última instância. Caso 

estes fatores não evoluam em paralelo, a modernização pode perder seu significado. 

A análise da carteira do comercializador, em especial quanto à venda de 

energia elétrica, permitiu verificar que o consumo industrial, em razão de sua maior 

proporção, é determinante na formação de sua curva de carga. Por sua vez, o 

consumo comercial torna-se complementar, pois concentra cargas em períodos 

distintos de comercialização. Logo, quanto mais diversificada a carteira de um 

comercializador entre os segmentos de consumo, mais linear sua curva de carga e 

menor a exposição deste agente nas contabilizações mensais da CCEE. 

Em relação aos preços de liquidação de energia elétrica, quando analisados 

conjuntamente ao consumo nacional, identificou-se que os preços médios mensais 

pouco estão relacionados a sazonalidade da carga e sim com questões referentes a 

hidrologia e armazenamento. Por outro lado, quando se verificam as oscilações dos 

preços entre as horas dos dias, nota-se que estes são influenciados pelo 

comportamento dos consumidores. 

Através da aplicação do método, foi possível identificar como as variações 

de preços entre curtos espaços de tempo podem ser nocivas às apurações dos 

resultados do MCP dos agentes de comercialização. Assim, a partir do início da 

precificação em bases horárias, os comercializadores deverão atentar para o 

entendimento acerca das oscilações de preços entre as horas dos dias, e quais 

fatores as ocasionam. 



120 

 

Ressaltam-se dois fatores com capacidade para tal, as variações no 

consumo e a geração eólica. Como visto na análise dos resultados, reduções no 

consumo de energia em determinados momentos do dia, combinados com 

excedentes de geração eólica, podem por si só provocar alterações nos preços de 

mais de R$ 200,00 / MWh. O contrário também é verdadeiro, carga demandante 

associada a produção eólica abaixo do esperado, pode ensejar despachos térmicos 

adicionais, ocasionando acréscimos importantes nos preços em determinados 

momentos do dia. 

Estas questões, em um futuro próximo, devem fomentar a criação de novos 

negócios, produtos e serviços relacionados a comercialização de energia elétrica. 

Como exemplo, é possível citar mecanismos de proteção dos agentes quanto às 

variações nos preços de energia, os quais podem ser contratos de compra e venda, 

ou mesmo instrumentos financeiros. Outras possibilidades podem surgir a partir de 

sistemas de armazenamento de energia, ou usinas reversíveis, os quais podem 

armazenar energia em determinado momento do dia (preços baixos) para, em 

seguida, injetar no sistema elétrico em um momento favorável (preços elevados). 

A partir das simulações realizadas, pôde-se notar que o atendimento de 

consumidores industriais e comerciais através de suas curvas de carga na atual 

forma de precificação, semana/patamar, representaram ao comercializador custos 

adicionais de R$ 0,71 / MWh e R$ 0,98 / MWh, respectivamente. Após a aplicação 

do preço horário sombra, estes mesmos valores passaram a R$ 2,25 / MWh e R$ 

2,16 / MWh, ou seja, acréscimos de 217% na indústria e 120% no comércio. Tais 

números demonstram os impactos negativos da precificação horária na carteira de 

comercialização, os quais devem ser considerados no preço de venda de energia. 

Via de regra, o comercializador normalmente estará exposto negativamente 

as variações horárias dos preços de liquidação. Isto ocorre naturalmente, em razão 

de oferta e procura, ou seja, os momentos que os consumidores demandam mais 

energia tendem a ter preços mais elevados, ao passo que em momentos de sobras 

de energia os preços são mais baixos. 

Uma possível forma de mitigar esta situação seria atrair um número maior de 

consumidores comerciais para a sua carteira ou promover incentivos para que seus 

consumidores industriais utilizem o insumo em outros momentos do dia. Outra 

alternativa seria em relação a aquisição de energia elétrica, onde o comercializador 
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pode comprar curvas de geração solar, por exemplo, tendo em vista que estas 

usinas geram em horários mais exigidos pelo sistema. 

Em relação a comercialização varejista, destaca-se que não é um ambiente 

para experiências. Devem operar neste mercado empresas de grande porte, 

intensivas em capital, as quais saibam mapear os riscos deste mercado e estejam 

dispostas a corrê-los. A partir das análises, verificou-se que o atendimento de 

consumidores na modalidade varejo eleva em mais de dez vezes os custos 

adicionais do comercializador de energia em relação ao mercado de atacado. Isto 

ocorre em função da internalização das obrigações referentes às cargas modeladas 

sob o perfil do varejista. 

Ainda sobre o varejo, entende-se que o maior entrave para o 

desenvolvimento deste mercado está na regulamentação da atividade de 

comercialização, principalmente no que diz respeito ao tratamento de consumidores 

inadimplentes. Não está claro aos agentes como se dá a interrupção do 

fornecimento de energia, e também quem fica responsável pelo suprimento dos 

consumidores no pós-desligamento do ambiente varejista. 

Após as análises, em relação ao futuro do SEB, pode-se dizer que tanto o 

atacado quanto o varejo serão importantíssimos para o desenvolvimento da 

comercialização de energia elétrica no Brasil e devem continuar existindo, porém, 

devidamente regulamentados e com os players posicionados corretamente. O novo 

modelo de precificação de energia elétrica no Brasil deverá valorizar determinadas 

fontes de geração em detrimento a outras, corrigindo distorções no atual SEB, onde 

as fontes não possuem os benefícios de sua geração reconhecidos no preço de 

venda, e, competem entre si em níveis de igualdade. 

Ao fim, verifica-se que o amadurecimento do mercado de energia brasileiro 

passa inevitavelmente pela figura do comercializador. Espera-se que a 

modernização do setor elétrico ocorra de forma gradual, porém ágil, e dentro dos 

princípios da liberdade econômica, com regras claras, respeito aos contratos e, se 

possível, com mínima interferência governamental. Assim, toda a sociedade poderá 

se beneficiar, gerando progresso e desenvolvimento econômico. 
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6.1 TRABALHOS FUTUROS 
 

Trabalhos futuros poderão ser realizados no sentido de continuidade à 

presente temática, discorrendo sobre os seguintes assuntos: 

O levantamento e a mitigação dos riscos relacionados a comercialização 

varejista, à medida que se resolvam os entraves regulatórios a respeito desta 

modalidade de comercialização de energia. 

A continuidade nas avaliações dos impactos da precificação em bases 

horárias nas operações de comercialização de energia elétrica, a partir de sua 

efetiva aplicação em 2021, para horizontes maiores de aplicação dos preços de 

liquidação. 

Novos produtos e serviços relacionados a comercialização de energia 

elétrica tanto no âmbito do mercado de atacado, quanto do varejo. 

Por fim, a administração do consumo, na forma de resposta à demanda, e 

geração, através dos sistemas de armazenamento ou usinas reversíveis, como 

formas de reduzir exposições nas carteiras de compra e venda dos 

comercializadores de energia elétrica. 
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