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RESUMO 
 

A pesquisa tem como objetivo identificar e propor instrumentos de derivativos, dentro da 
metodologia de precificação, para utilização nos contratos do setor elétrico brasileiro. 
No Mercado Futuro de commodities, nesse caso energia elétrica na Bolsa de 
Mercadorias e Futuro, fazer com que tanto as operações de compra e venda de energia 
não sofram as oscilações de mercado, isto é, descobrir mecanismos de proteção destes 
ativos. O presente estudo visa mostrar que através de ferramentas do mercado de 
capitais, nesse caso contratos futuros de opções de compra (Call) ou de venda (Put) 
registrados na Bolsa de Mercadorias e Futuro, possam garantir a proteção necessária 
para que compradores e vendedores não tenham perdas com oscilações de preços da 
energia no Preço de Liquidação das Diferenças. E que o presente estudo possa, 
através da utilização de derivativos, traçar estratégias envolvendo hedge (proteção) na 
comercialização da energia elétrica. 
  
Palavras – chave: Derivativos. Metodologia de precificação nos contratos do setor 
elétrico. Commodity. Contratos futuros de opções de compra (CALL) ou de venda 
(PUT).Hedgers. 
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ABSTRACT 

 

The research aims at identify and propose derivative instruments with the pricing 
methodology for use in Brazilian electricity contracts. In the commodity futures market 
power, in this case the Future and Mercantile Exchange, making the buying and selling 
of energy don’t suffer from market fluctuations, to find mechanisms to protect these 
assets. This current study aims to show that using tools of the capital market, in this 
case, future option to buy (call) or sell (put) registered at the Future and Mercantile 
Exchange, to ensure the necessary protection for buyers and sellers don’t have loses 
from the fluctuations of energy prices in the Settlement Price of the Diferences. And that 
this study can through the use of derivatives, plot strategies involving hedger 
(protection) in the trading of electricity. 
 
Key – words: Derivatives. Pricing methodology of electricity contracts. Commodity. 
Future contracts option for to buy (call) or sell (put), hedgers. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O sistema de produção e transmissão de energia elétrica brasileiro é um sistema 

hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas. Dos 

quatro submercados apenas 3,4% da capacidade de produção fica fora do Sistema 

Interligado Nacional (SIN).  

Em termos absolutos, os cinco maiores produtores de energia hidrelétrica no 

mundo são Canadá, China, Brasil, Estados Unidos e Rússia, respectivamente, esses 

países foram responsáveis por quase 50% de toda produção mundial de energia 

elétrica. 

Pouco menos de 60% da capacidade hidrelétrica instalada no Brasil está na 

Bacia do Rio Paraná. Outras Bacias importantes são a do São Francisco e a do 

Tocantins, com 16% e 12%, respectivamente, da capacidade instalada no País. As 

Bacias com menor potência instalada são as do Atlântico Norte/Nordeste e Amazonas, 

que somam apenas 1,5% da capacidade instalada no Brasil. 

Em função da preponderância de usinas hidrelétricas no parque de geração 

brasileiro, são utilizados modelos matemáticos e computacionais para o cálculo do 

Custo Marginal de Operação (CMO), base do Preço de Liquidação das Diferenças 

(PLD), e que tem por objetivo encontrar a solução ótima de equilíbrio entre o benefício 

presente do uso da água e o benefício futuro de seu armazenamento, medido em 

termos da economia esperada dos combustíveis das usinas termoelétricas. A máxima 

utilização da energia hidrelétrica disponível em cada período é a premissa mais 

econômica do ponto de vista imediato, pois minimiza os custos de combustível. No 

entanto essa premissa resulta em maiores riscos de déficits futuros.  

Por sua vez a máxima confiabilidade e estabilidade de fornecimento é obtida 

conservando o nível dos reservatórios o mais elevado possível, o que significa utilizar 

mais geração térmica e, portanto, aumento dos custos de operação. Com base nas 

condições hidrológicas, na demanda de energia, nos preços dos combustíveis, no custo 

do déficit, na entrada de novos projetos e na disponibilidade de equipamentos de 

geração e transmissão, o modelo de precificação do Custo Marginal de Operação 

(CMO) obtém o despacho ótimo por ordem de mérito (o despacho elétrico brasileiro 

nada mais é do que o controle da operação de geração de energia elétrica no Brasil).  
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O comportamento irregular da distribuição de preços de curto prazo de energia 

elétrica no Brasil, assim como a utilização de contratos derivativos no setor elétrico 

constitui uma motivação adicional para adequar técnicas de precificação1 de opções a 

este mercado, caracterizado pela forte dependência hidrológica. 

Esta dependência responsável por tanta volatilidade dos preços, levou o Brasil à 

busca de um modelo, como a compra de energia pelas distribuidoras por meio de 

leilões, para a redução do custo e garantia de subsídios aos consumidores de baixa 

renda.       

Este estudo apresenta uma revisão dos principais autores alusivos ao mercado 

de capitais, disponibilizando informações quanto à existência dos instrumentos de 

derivativos2 de energia elétrica.  

 

1.1 Motivação 

 

Atualmente no mercado de comercialização de energia, os consumidores livres 

quando compram energia total ou parcial das geradoras e das comercializadoras, 

correm o risco de oscilações de preços praticados no mercado de energia, seja pela 

falta de chuvas, demanda e investimento. 

Desta forma, o que levou a motivação na escolha do tema, foi buscar uma forma de 

proteção através de instrumentos de derivativos (opções) para compradores e 

vendedores de energia elétrica, protegendo-os desta oscilação. 

                                                 
1 O termo “precificação” é utilizado como tradução do inglês pricing. Apesar do equivalente em português ser 
“apreçar” e não precificar, usualmente utiliza-se o termo “ precificação” em finanças. 
2 Derivativos são títulos que derivam seu valor de um ativo-objeto.Inicialmente as negociações eram com 
mercadorias ou produtos primários, evolui-se para a negociação com derivativos de ouro e metais preciosos, 
obrigações e títulos governamentais, moedas estrangeiras, petróleo, madeira compensada, suco de laranja, índices de 
ações e outros bens, ativos ou indicadores. A principal vantagem da utilização de derivativos é a montagem de 
estratégias de investimentos flexíveis, como alavancagem de posições, limitações de prejuízos e arbitragens de taxas 
de juros. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar e definir os instrumentos de derivativos na comercialização de energia 

elétrica, utilizando método de precificação através de contratos do setor elétrico 

brasileiro negociado na BM&F Bovespa.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar se existem formas de proteção e especulação no mercado de energia 

elétrica tanto para compradores e vendedores de energia. 

b) Identificar se o MRE (Mecanismo de Realocação de Energia) é considerado 

realmente uma forma de proteção, pois o mesmo tem a finalidade de operacionalizar o 

compartilhamento dos riscos hidrológicos associados ao despacho centralizado e a 

otimização do sistema hidrotérmico pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).  

c) Mostrar as principais alterações que surgiram com a criação da CCEE (Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica). 

d) Analisar os efeitos das transações dos instrumentos de Derivativos de energia 

elétrica. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Como o setor elétrico brasileiro passa por um processo de reestruturação, o intui- 

to da dissertação é empregar derivativos, que nada mais são do que um contrato entre 

duas partes no qual se definem pagamentos futuros baseados no comportamento dos 

preços de um ativo de mercado, no caso energia elétrica, buscando alternativas para 

que os comercializadores de energia, possam ter maior segurança em relação aos 

preços, utilizando um princípio de hedge3, e também demonstrar que possíveis 

                                                 
3 Hedge – quer dizer “cerca” na prática, é uma forma de proteger uma aplicação contra as oscilações do 
mercado 
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arbitradores que ganham com a especulação do ativo possam utilizar estes mesmos 

derivativos para especulação de mercado, contribuindo para uma melhora de liquidez 

no mercado de energia. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos sendo o primeiro composto 

pela presente introdução. O segundo capítulo destaca o referencial histórico da 

BOVESPA, seus mercados e produtos. O terceiro capítulo é composto pelo histórico, 

funções, tipo de operações da BM&F. O quarto capítulo relata sobre a efetiva 

comercialização de energia elétrica, conceito e histórico. O quinto capítulo apresenta 

um fluxograma correspondendo ao estudo de caso e no sexto capítulo a conclusão e 

recomendação do trabalho. 

. 
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2.REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 Bovespa 

  

 A Bovespa Holding é uma empresa com fins lucrativos de capital aberto e listada, 

detendo a totalidade do capital da Bovespa e da CBLC (Companhia Brasileira de 

Liquidação e Custódia), sociedades operacionais por ações de capital fechado. A 

Bovespa e a CBLC detêm participação no patrimônio da Empresa BSM-Bovespa 

Supervisão de Mercado, responsável pela supervisão e fiscalização dos mercados 

administrados pela Bovespa Holding. 

 Maior bolsa de valores da América Latina representa cerca de 75% do volume total 

negociado em ações na região, de acordo com estatísticas da WFE (Word Federation 

Of Exchanges), federação mundial das bolsas. Administra mercado de bolsas de 

valores e de balcão organizado, onde se negociam ações, opções, títulos de renda fixa, 

cotas de fundos, entre outros ativos. 

 O mercado de Valores Mobiliários do Brasil é regulado pelo Conselho Monetário 

Nacional e pela Comissão de Valores Mobiliários, uma autarquia federal independente, 

ligada ao Ministério da Fazenda. 

 Para negociar na Bovespa, os investidores devem escolher uma corretora de 

valores, autorizada a operar em seus mercados. 

 A seguir mostraremos uma breve revisão dos tópicos mais importantes para a 

estruturação desta dissertação. 

  

2.2 Considerações Gerais 

 

 A Bovespa foi fundada em 1890, sofreu reestruturação do mercado de capitais em 

2000, tornando-se a única bolsa para negociação de ações no Brasil. Em 2007 após 

reestruturação societária, deixou de ser uma sociedade civil sem fins lucrativos, 

seguindo a tendência internacional e em outubro de 2007 conclui o processo de 

desmutualização, reorganização societária, abertura de capital e listagem de suas 
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próprias ações. Passou a ser denominada Bolsa de Valores de São Paulo S.A., 

empresa do grupo Bovespa Holding. 

 Em 1999, o Home Broker4, foi lançado como um ambiente de Internet, 

desenvolvido para investidores pessoas físicas, para terem acesso ao mercado de 

ações e de opções. Investidores Institucionais possuem uma conexão automatizada 

institucional permitindo que os mesmos tenham seu próprio terminal denominado mega 

bolsa. 

 Juntamente com a criação do Home Broker surgiu uma sessão noturna chamada 

de After Market5 com a finalidade de ampliar o horário de negociações, entretanto vale 

salientar que suas operações ocorrem no mercado à vista, e os volumes de negociação 

estão sujeitos a limites baseados na liquidez da ação, seu funcionamento ocorre das 

17h30min às 19 horas e no horário de verão das 18h30min às 19h30min. Os preços 

dos negócios durante a sessão noturna não afetam os cálculos do índice da Bovespa 

nem os preços de abertura do dia seguinte. 

 

2.2.1 Mercado e Produtos 

 

 O mercado à vista é onde são negociadas as ações de empresas brasileiras, bem 

como seus derivativos (mercado a termo, de opções e futuro de ações).  

“Ações são títulos negociáveis representando uma fração do capital social de uma 

sociedade anônima”. (Cavalcante, 2009, p.305). As empresas podem emitir dois tipos 

de ações, ordinárias (ON), que asseguram o direito de voto e preferenciais (PN) que 

não concedem o direito de voto ou o restringem. 

 

                                                 
4 Home Broker – sistema oferecido pela Bolsa de valores, mercadorias e futuros de São Paulo (BM&F 
Bovespa) utilizado para conectar usuários ao pregão eletrônico no mercado de capitais. Usado como 
instrumento para negociação no mercado de capitais via internet, ele permite que sejam enviadas ordens 
de compra e venda através do site de uma corretora na internet. 
5 After Market – serviço oferecido aos investidores pela Bolsa de Valores de São Paulo, possibilitando a 
estes que não tem como acompanhar o mercado durante o horário comercial investir na bolsa em horário 
extra. Funciona das 17h30min às 19horas no horário verão das 18h30min às 19h30min, com limite 
máximo de R$ 900.000,00 por CPF e os preços não podem oscilar acima de 2%. 
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2.2.2 Mercado a Termo  

 

 Oferece a possibilidade de compra ou venda de um determinado número de ações 

a um preço fixado, para entrega dentro de prazo definido entre 16 e 999 dias da data do 

negócio. 

  A intermediação do negócio a termo é realizada por uma sociedade corretora 

que executa a operação em pregão. O preço a termo de uma ação resulta da adição, 

ao valor cotado no mercado à vista, de uma parcela correspondente aos juros, que são 

fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. 

 

2.2.3 Tipos de Termos 

a) Contrato a termo de câmbio Forward6 – Um vendedor e um comprador fixam hoje o 

preço de certo ativo que deve ser liquidado em um prazo determinado ou data de 

exercício. Por liquidar deve ser entendido que o comprador paga o combinado ao 

vendedor que por sua vez entrega o ativo negociado. 

b) Contrato a termo de troca de Rentabilidade (Swap) – O termo Swap é utilizado sem 

tradução e no mercado financeiro significa troca de posições entre dois investidores. 

Exemplificando, um investidor deseja trocar a variação do dólar americano pela 

variação do euro. O que leva os investidores a alterar suas posições são as 

expectativas quanto às variações dos papéis no futuro. 

c) Termo Flexível - negociado em um segmento específico do mercado, envolve compra 

e venda de uma determinada quantidade de ações a um preço fixado, para liquidação 

em um prazo futuro determinado a contar da data da operação.  A característica que o 

difere do termo tradicional é que o comprador pode substituir as ações-objeto do 

contrato. O comprador venderá à vista as ações adquiridas a termo, sendo que o 

montante financeiro apurado ficará retido na CBLC (Companhia Brasileira de 

Liquidação e Custódia), sem remuneração. O comprador somente poderá usar estes 

recursos para comprar ações de outras empresas, no mercado à vista, que ficarão 

                                                 
6 Forward – acordo entre duas partes, objetivando transacionar um determinado ativo (ação, obrigação, 
moeda, mercadoria) numa data futura a um preço definido. 
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depositadas como cobertura em substituição às anteriores e passarão a ser as novas 

ações-objeto do contrato.  

A possibilidade de substituição, está prevista no contrato e não é considerada uma 

antecipação de vencimento ocorrendo normalmente na data originalmente pactuada. 

Além disso, as substituições das ações não alteram o valor do compromisso financeiro 

da operação. 

 

2.3 Garantias 

  

 Toda transação a termo requer um depósito de garantia na CBLC – (Companhia 

Brasileira de Liquidação e Custódia), responsável pela liquidação e controle de risco 

das operações realizadas na Bovespa. 

 Essas garantias são prestadas em duas formas, cobertura que dispensa o 

vendedor de prestar outras garantias e margem, onde o valor da margem inicial 

requerida é igual à diferença entre o preço à vista do papel, somado ao montante que 

representa a diferença entre o preço à vista e o menor preço à vista possível no pregão 

seguinte estimando a volatilidade histórica do título. 

 

2.4 Liquidação do contrato e custo de transação 

 

 A liquidação se dá no vencimento do contrato ou antecipadamente se assim o 

comprador desejar, implicando na entrega dos títulos pelo vendedor e o pagamento do 

preço estipulado em contrato pelo comprador. 

 O aplicador incorre nos seguintes custos: taxa de corretagem, registro, liquidação, 

emolumentos e tributação. 

 Permite ao investidor proteger o preço, diversificar riscos, obter recursos e 

alavancagem. 
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2.5 Mercado Futuro 

  

 Tem sua história diretamente vinculada à necessidade de administração do risco 

de alterações dos preços dos ativos, originalmente commodities7 e mais recentemente 

ativos financeiros.  

 O mercado futuro organizado só teve início em 1848, com a criação da Chicago 

Board Of Trade, negociando contratos de milho. Até o princípio da década de 70, os 

negócios com mercadorias representavam a quase totalidade dos negócios realizados 

em mercados futuros organizados. No Brasil iniciou em 1918, negociando contratos de 

algodão, a pioneira nas negociações no mercado futuro de ações no Brasil foi a Bolsa 

de Valores do Rio de Janeiro em 1979, respondendo por 84% do volume total 

movimentado nessa Bolsa.  

 No final da década de 90 e início dos anos 2000 a movimentação de importantes 

Bolsas Internacionais apontam para o ressurgimento desse mercado com a criação de 

uma joint venture visando à implantação de um mercado futuro de ações que 

proporcionasse maior eficiência à negociação de ações, empréstimos de títulos e 

atividades de hedging. Outra iniciativa importante foi a celebração de acordo entre a 

LIFFE – London International Financial Futures Exchange (Bolsa de Futuros Financeiro 

e Opções de Londres) e NASDAQ – National Association of Securities Dealers 

Automated Quotations (Bolsa de Valores eletrônica, constituída por um conjunto de 

corretores conectados por um sistema informatizado), para desenvolver o mercado 

futuro de ações baseadas em ações globais para investidores americanos e europeus. 

 Justamente nesse momento a Bovespa mobilizava-se no sentido de implantar a 

negociação de mercado futuro de ações no Brasil. 

 O mercado futuro de ações da Bovespa, “mercado no qual as liquidações em 

ações se processam a prazos predeterminados e com datas de vencimento 

prefixadas.”(Cavalcante, 2009, p.331)  

 O esperado é que o preço do contrato futuro de uma ação seja equivalente ao 

preço à vista, acrescido de uma fração correspondente à expectativa de taxa de juros 

                                                 
7 Commodity é mercadoria vendida para obtenção de lucro, o termo é muitas vezes usado para descrever 
produtos que podem ser comprados e vendidos numa bolsa de mercadoria, inclusive para entrega futura. 
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entre o momento da negociação do contrato de ações e a respectiva data da 

negociação do contrato.  

 O mercado futuro amplia as oportunidades de maximização de desempenho dos 

investimentos, propiciando, em muitos casos, negociação com custos, facilidade e 

eficiência bastante atrativos quando comparado a outros mercados. 

 

2.5.1 Características 

 

a) Aplicação bastante eficiente, pois não requer desembolso de dinheiro na abertura da 

posição a futuro, apenas um depósito de margem é requerido. Dessa forma, o 

investidor pode aplicar a diferença de dinheiro entre o que desembolsaria se comprasse 

a ação à vista e o que efetivamente desembolsou para constituir as garantias, 

aumentando assim sua rentabilidade. 

b) Elimina o custo do empréstimo de ações para investidores que queiram adotar 

posições vendedoras a descoberto short selling.8 

c) Permite mudar a posição de um ativo para outro, sem os custos de lidar com as 

ações subjacentes no mercado à vista, basta realizar uma operação de natureza oposta 

no próprio mercado futuro e uma operação de abertura de posição no outro papel 

também no mercado futuro. 

d) Permite que os investidores façam operações de hedge de sua posição no mercado 

de opções. 

e) Possibilita arbitragem9 de preços entre o mercado à vista, de opções e futuro sobre 

ações. 

                                                 
8 Short selling – venda a descoberto ou venda curta. Consiste em tomar um ativo de empréstimo e vendê-
lo no mercado na expectativa de recomprá-lo mais tarde a um preço inferior ao da venda e devolvê-lo ao 
proprietário.  
9 Arbitragem – em um mercado financeiro o termo arbitragem designa a compra ou venda de valores 
mobiliários numa determinada praça financeira (espaço ou organização onde são efetuados o encontro 
entre a oferta ou procura de valores mobiliários ou de outros instrumentos financeiros) e sua venda ou 
compra simultânea numa outra praça financeira, obtendo ganhos com as diferenças de cotação entre 
ambas as praças. Teoricamente a arbitragem não deverá incluir qualquer risco ou necessidades de 
capital próprio, embora na prática possa existir algum risco envolvido e seja necessário algum capital 
próprio. É devido ao mecanismo de arbitragem que os valores mobiliários tendem a apresentar a mesma 
cotação em todos os mercados em que estão cotados. De fato qualquer diferença de cotação seria 
rapidamente aproveitada através de arbitragem, levando a sua anulação. 
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2.5.2 Benefícios da negociação com o futuro de ações. 

 

a) Maior retorno, pois uma vez que o preço de um contrato futuro de ações muda de 

acordo com a variação de preços da ação subjacente do mercado à vista. 

b) O retorno percentual relativo a posse das ações e dos contratos futuros depende do 

tamanho do dispêndio inicial. 

c) Quando da compra de um contrato futuro o dinheiro não muda de mãos entre o 

comprador e o vendedor. Em vez disso, um depósito de margem é requerido para 

prover segurança ao mercado. 

 

2.5.3 Tipo de investidor 

 

 O Mercado Futuro é apropriado para todos os tipos de investidores desde o 

individual até investidores profissionais ou institucionais, como os fundos de 

investimentos de carteiras, entre outros.  

 Os compradores e vendedores podem ser tanto hedgers10, que detém ações e 

buscam proteção contra o movimento adverso nos preços das mesmas no mercado à 

vista por meio da abertura de uma posição a futuro oposta, como especuladores, que 

tem por objetivo realizar ganhos com os movimentos de preços no futuro. 

 

2.5.4 Mercado Futuro de ações na Bovespa 

 

 Enquadra-se na modalidade com ajuste diário de perdas e ganhos, ou seja,  

diariamente posições em aberto são avaliadas em relação ao preço de referência 

calculado para cada papel, conhecido como preço de ajuste do dia. Essa verificação 

difere  para posições abertas no dia e posições abertas em pregões anteriores.  

                                                 
10 Hedgers – investidor de ações que utiliza operações defensivas, hedging, evitando risco de grandes oscilações. 
Transação realizada com o fim de eliminar ou reduzir o risco em outra transação. Ato de vender contra compras 
prévias ou comprar contra vendas previamente feitas. A fim de eliminar tanto quanto possível prejuízos devidos a 
alterações de preços dos produtos envolvidos na operação. 
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O preço de ajuste diário é calculado após o encerramento das negociações do dia, 

corresponde ao preço médio do papel no mercado futuro, apurado no período de 

negociação da tarde. 

  O valor do ajuste diário é a diferença diária positiva ou negativa que será paga 

ou recebida pelos investidores no mercado futuro de ações.  

 Para os negócios abertos no dia anterior o valor do ajuste diário corresponde à 

diferença entre o preço de ajuste do dia e o preço de ajuste do dia anterior multiplicado 

pela quantidade de ações. 

 

2.5.5 Características básicas da negociação. 

 

 A negociação pode ser realizada via sistema eletrônico de negociação, 

acompanhando o local de negociação da ação subjacente. 

 É permitida a realização de operações de day trade11, ou seja, podem ser 

realizadas operações de compra e venda a futuro dos mesmos papéis para o mesmo 

vencimento em uma mesma sessão de negociação, por uma mesma sociedade 

corretora e por conta de um mesmo comitente12. Tais operações são liquidadas por 

compensação financeira, em valor equivalente à diferença entre o preço de compra e o 

preço de venda. Assim, se o preço de compra for inferior ao preço de venda o investidor 

terá o direito de receber a diferença entre os dois valores, multiplicada pela quantidade 

de ações negociadas. 

 As operações efetuadas são todas registradas na CBLC (Companhia Brasileira de 

Liquidação e Custódia), no mesmo dia (D+0) da realização da operação. 

 

2.5.6 Formação de preço de negociação 

 

 O preço de negociação é formado pela interação entre a oferta e a demanda por 

determinado papel nesse mercado. Assim se houver mais investidores interessados em 

comprar determinado papel a futuro para um específico vencimento do que investidores 

                                                 
11 Day trade – (Intraday trading) – operações iniciadas e encerradas em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em que 
a quantidade negociada tenha sido liquidada, total ou parcialmente. 
12 Comitente – que dá comissão ou encargo.O que consigna mercadorias ou dá ordens de compra a outrem. 
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para vender a ação, obterá uma elevação no seu preço, pois existem mais investidores 

dispostos a pagar um preço maior por esse papel. É preferível assumir uma posição de 

compra no mercado futuro do que no mercado à vista, pois comprando no mercado à 

vista o investidor terá de desembolsar o valor total da operação em D+3, ou seja, 

deverá pagar em três dias as ações compradas, enquanto no mercado futuro basta o 

depósito de garantias com o pagamento total, efetivando-se apenas na data de 

liquidação D+3. Desse modo o investidor pode utilizar o montante não desembolsado 

em aplicações livres de risco, auferindo assim uma determinada rentabilidade. 

 A relação entre o preço à vista e o preço futuro de uma ação é dado pela diferença 

entre a cotação de uma posição a futuro e a cotação a vista do ativo subjacente. 

 

2.5.7 Encerramento antecipado de posições 

 

 O investidor do mercado futuro, tanto comprador como vendedor, que não deseje 

ir para liquidação física pode sair de sua posição por meio da realização de uma 

operação oposta envolvendo os mesmos papéis e mês de vencimento. O resultado 

será a extinção de posições até então existentes. 

 São aceitos encerramentos totais ou parciais de uma mesma posição, destacando-

se que o encerramento antecipado de posições pode ser realizado a qualquer 

momento, desde a abertura da posição até o dia de vencimento do contrato. 

 

2.5.8 Vencimento 

 

 Significa o último dia em que um contrato futuro pode ser encerrado por meio da 

realização de uma operação oposta no próprio Mercado Futuro. Os contratos Futuros 

negociados na BOVESPA têm como dia de vencimento a terceira segunda-feira do mês 

dos contratos, se o dia de vencimento for feriado ou não houver sessão de negociação 

na BOVESPA, será transferido para o primeiro dia útil subseqüente. 
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2.5.9 Preço de liquidação e codificação 

 

 O preço de liquidação física será igual ao preço médio dos negócios com a ação 

no mercado à vista, realizados no segundo período de negociação do dia. No caso de, 

por qualquer motivo, ser impossível o cálculo do preço de liquidação, a Bovespa 

arbitrará esse valor. 

 Os códigos dos papéis negociados são semelhantes aos códigos no mercado de 

opções: as primeiras quatro letras referem-se ao código da empresa, seguidas de outra 

letra que indica o mês de vencimento, seguida por um ou dois números que se referem 

ao código do papel, e, no final, a letra X indica que é uma operação no mercado futuro 

de ações. Por exemplo: PETRB4X, significa PETR Petrobrás, B fevereiro, 4 papel 

preferencial nominativo e X Mercado Futuro. 

 Os meses de vencimento seguem o alfabeto de A a L. 

 

2.6 Garantias 

 

 Toda posição requer depósito de garantias do investidor perante a corretora, e 

desta, perante a CBLC.  

 As garantias podem ser prestadas sob duas formas: cobertura ou margem. A 

cobertura refere-se ao depósito pelo vendedor. Uma vez depositadas, o investidor 

estará isento da prestação de garantias adicionais, excetuando os ajustes diários, que 

será obrigado a fazer sempre que solicitado. O restante de sua posição não coberta se 

sujeita à chamada de margem. 

 Tanto o vendedor descoberto como o comprador, devem depositar garantias sobre 

a forma de margem.  

 O valor da margem corresponde à perda potencial da carteira de ativos do 

investidor no caso de um movimento adverso nos preços das ações subjacentes ao 

contrato. São exigíveis no mesmo dia da abertura de posições no mercado futuro, ou 

das oscilações de preços sobre as posições já existentes. 

 Os ativos aceitos como garantia são: moeda corrente nacional, títulos públicos 

federais de alta liquidez, ações de companhias abertas listadas em bolsa, títulos 
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privados, cartas de fiança bancárias, seguros de crédito, títulos negociados nos 

mercado internacionais, entre outros. 

 

2.6.1 Proventos 

 

 Quando uma empresa emite ações negociadas no mercado futuro, anuncia a 

distribuição de algum tipo de provento, como dividendo em dinheiro, pagamento de 

juros sobre capital, bonificação em ações, subscrição de novas ações, todos esses 

eventos produzem efeitos sobre os preços, ou quantidades dos contratos futuros em 

aberto. 

 

2.6.2 Imposto de renda 

 

 O fato gerador de imposto de renda é auferir ganho líquido na negociação ou 

liquidação de contratos futuros. 

 A base de cálculo é o resultado positivo da soma algébrica dos ajustes diários 

apurados na liquidação dos contratos. 

 A alíquota é de 15% ao mês, em regime de tributação definitiva. O recolhimento é 

apurado em períodos mensais e pago pelo investidor até o último dia do mês 

subseqüente. Toda responsabilidade de recolhimento é do contribuinte. 

 Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos, 

as perdas incorridas poderão ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos no 

próprio mês ou nos meses subseqüentes, em outras operações realizadas nos demais 

mercados de Bolsa, exceto no caso de perdas em operações de day trade, somente 

serão compensadas com ganhos auferidos em operações da mesma espécie. 

 

2.7 Mercado de Opções 

 

 “Mercado em que são negociados direitos de compra ou venda de um lote de 

valores mobiliários, com preços e prazos de exercícios preestabelecidos 

contratualmente”.(Cavalcante, 2009, p.331) 
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 O titular de uma opção paga um prêmio por esses direitos, podendo exercê-lo, até 

a data de vencimento ou revendê-los no mercado. O mercado de opções é formado 

pela opção de compra Call e opção de venda Put. 

 A opção de compra, também chamada Call, confere a seu titular o direito de 

comprar as ações-objeto, ao preço de exercício por condições estabelecidas pela 

Bovespa.  

 A opção de venda, também chamada Put, confere a seu titular o direito de vender 

as ações-objeto, ao preço de exercício através das condições estabelecidas pela 

Bovespa. 

 As opções com negociação e ou lançamento autorizados são divulgadas 

semanalmente no boletim diário de informações da Bovespa. São transmitidos no 

serviço NBC (Notícias Bovespa/CBLC), ou no sistema de negociação do Mega Bolsa. 

 

2.8 Negociação de Opções 

 

 Quando as opções têm sua negociação em pregão autorizada, permanece válida 

até seu vencimento, embora possam ser introduzidas novas séries, com diferentes 

preços de exercícios. A BM&F Bovespa pode suspender a qualquer instante 

autorizações de lançamento ou negociação. Normalmente isso acontece em séries que 

não apresentam posição em aberto cujos preços de exercícios sejam muito diferentes 

dos preços de mercado. 

 As operações podem ser efetuadas por sociedades corretoras autorizadas pela 

Bovespa, sempre observando na sua realização, o dispositivo no regulamento de 

operações no mercado de opções. 

 Permitidas operações de day trade, ou seja, a compra e venda de uma mesma 

série num mesmo pregão. A liquidação dessas operações, exclusivamente financeira é 

feita pelo saldo. No dia do vencimento da opção não se permite realizar operações de 

day trade. 
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2.8.1 Negociações sem certificados (escritural) 

 

 Apesar de não serem emitidos certificados pela Bolsa no mercado de opções, são 

mantidos controles diários das operações realizadas e, consequentemente, das 

posições geradas e lançadas na conta de cada cliente. 

 Os clientes recebem a cada operação que altere sua posição um extrato de sua 

conta que pode também ser obtido mediante solicitação. 

 

2.8.2 Denominação das opções na BOVESPA 

 

 Assim como no mercado futuro, o mercado de opções, as séries são identificadas 

pelo símbolo do ativo-objeto a uma letra e um número. 

 A letra identifica se a opção é de venda ou de compra e o mês de vencimento, e o 

número indica um determinado preço de exercício, sendo: 

*Opção de compra – A a L 

*Opção de venda – M a X 

 

2.8.3 Exercício da opção 

 

 O titular exerce seu direito de comprar o lote de ações a que se refere à opção ao 

preço de exercício. Da mesma forma, o titular exerce seu direito de vender o lote de 

ações a que se refere à opção ao preço de exercício. 

 Para ação-objeto a ocorrência de distribuição de proventos provocará alterações 

nas séries autorizadas, que serão ajustadas, em casos de proventos em dinheiro e de 

direitos de preferência, no primeiro dia de negociação “ex-direito” do papel objeto. 

 No caso de proventos em títulos o ajuste é efetivado somente no exercício. O 

número de ações-objeto da opção e ou preço estão sujeitos a ajustes no caso de 

distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, outros proventos em dinheiro, 

bonificações, subscrições, fracionamentos, grupamentos e reorganizações que digam 

respeito à ação-objeto ou a seu emissor. 
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2.8.4 Limites aos exercícios de opções 

 

 Opções do estilo americano podem ser exercidas a partir do pregão subseqüente 

à realização da compra, até o vencimento e horário definido pela Bovespa. No estilo 

europeu somente podem ser exercidas na data do vencimento.  

 A Bovespa acompanha permanentemente as condições e evolução do mercado, 

estabelecendo limite para cada série e para o conjunto das séries, antes da abertura 

das séries, para as posições de clientes ou grupos de clientes e instituições do 

mercado, evitando, a concentração do mesmo. 

 A partir da análise do comportamento das ações no mercado à vista, efetua-se 

com base em sua liquidez, negociabilidade a relação de ações-objeto autorizadas para 

negociação com opções. 

 

2.8.5 Objetivos e riscos 

 

 Os interessados em aplicar em opções devem estar ciente dos riscos do mercado 

e do valor que podem perder. É importante levar em consideração a conjuntura 

econômico-financeira do País e da empresa, bem como os riscos da própria-ação 

objeto. 

 Portanto, todas essas informações são necessárias para o conhecimento mínimo 

dos níveis de risco. Escolhido o objetivo financeiro analisam-se duas posturas 

possíveis: a de titular e a de lançador. 

 

2.9 Lançamento de opções de compra 

 

 Pode oferecer lucros ao aplicador que acredita numa certa estabilidade, numa 

pequena ou até numa grande baixa no nível de preço. O lançamento sujeita o aplicador, 

durante o período da validade da opção, a entregar as ações-objeto da opção, contra o 

pagamento do valor do exercício.  

 O lançamento só poder ser efetuado sobre séries autorizadas e publicadas pela 

Bovespa.  
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2.9.1 Lançamento de opções de compra coberta 

 

 O lançador deposita, em garantia, a totalidade das ações-objeto a que se refere à 

opção lançada. O objetivo básico do lançamento coberto é obter o retorno maior do que 

o que seria conseguido com a simples posse ou venda imediata das ações. Dessa 

forma o aplicador reclassifica seu nível de risco, descolando o seu ponto teórico de 

venda para o valor igual ao preço à vista da ação-objeto, menos o prêmio recebido. 

 Se o mercado estiver em baixa, o lançador coberto se protege até o ponto em que 

o preço à vista for igual ao preço que ele pagou pela ação, menos o valor do prêmio 

recebido. A partir desse ponto é que incorrerá em prejuízo. 

 O lançador coberto pode fechar sua posição e desta forma encerrar a obrigação 

assumida liberando suas ações para venda imediata, ou para a espera de uma maior 

valorização.  

 

2.9.2 Lançamento de opção de compra descoberta 

 

 O lançamento de opção de compra descoberta quando o lançador não efetua o 

depósito da totalidade das ações-objeto. O lançador descoberto deve sempre atender a 

exigência de margem por meio dos ativos aceitos como garantia pela CBLC. Essas 

exigências são reavaliadas diariamente. 

 Essa operação é usada pelos investidores que acreditam em queda de preço e 

então lançam opções sobre ações que não possuem ou que pretendem vender 

rapidamente. Ou seja, se o mercado realmente cair, o lucro dos investidores estará 

assegurado. Entretanto, se o preço subir superando o preço do exercício da opção, o 

investidor poderá a qualquer momento, até a data de vencimento ser chamado a 

entregar as ações a que se refere a opção. 

 Operações com lançamento a descoberto são para aplicadores acostumados a 

riscos maiores e com capacidade financeira para atender às chamadas recomposições 

de margem e ou comprar ações para cobertura de posição ou então entrega definitiva, 

caso ocorra o exercício. 
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2.9.3 Sistema de garantias 

 

Margem de prêmio – corresponde ao custo/valor de liquidação da oposição.  

No mercado a termo, corresponde à diferença entre o preço de fechamento do valor 

mobiliário e o preço do respectivo contrato. 

No mercado de opções, corresponde simplesmente ao preço de fechamento do valor 

mobiliário de referência. 

No serviço de empréstimo de títulos (BTC – Banco de Títulos)13, corresponde ao preço 

de fechamento do respectivo prêmio ou seu valor teórico. 

 

Margem de risco - corresponde à perda potencial da posição, decorrente de um 

movimento adverso no preço do valor mobiliário, calculada pela avaliação completa das 

posições para cada um dos dez cenários relativos ao preço de mercado do valor 

mobiliário de referência. 

A margem de risco corresponde à maior perda (pior caso) entre todas as calculadas 

para os dez cenários. 

 

2.9.4 Custos de transação 

 

 Sobre o valor das operações em um pregão incide o valor do prêmio e da 

corretagem, cobrada pelas corretoras, livremente negociada. E também, as taxas de 

registro cobradas tanto em operações de compra quanto em operações de venda, 

registradas na CBLC em código distinto. 

 

2.9.5 Operações casadas 

 

 Quando se realiza uma operação no mercado de opções e uma compra e venda 

de ações no mercado à vista, realizadas em um mesmo pregão e liquidadas em 

conjunto, diz-se que ocorreu uma operação casada. 

                                                 
13 BTC – Banco de títulos –  pertence a CBLC , é um serviço por meio do qual investidores disponibilizam títulos 
para empréstimos e os interessados os tomam mediante aporte de garantias. 
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 Permite ao aplicador ou mesmo ao lançador de opções, maior flexibilidade para 

aproveitar situações favoráveis de mercado e ou menor desembolso ou menor 

imobilização de recursos. 

 Para o titular de opções, a “liquidação por diferença” é viabilizada de duas 

maneiras: 

1. Exercício de opções de compra e venda à vista de ações: o titular de opções de 

compra pode vender à vista no mesmo pregão do registro da operação de exercício, 

solicitando liquidação conjunta das duas operações; 

2. Compra de ações à vista e exercício de opções de venda: 

Para o lançador de opções, compra à vista de ações e atendimento ao aviso de 

exercício de opções de compra lançadas a descoberto, ou compra de opções para 

fechamento da posição e venda à vista das ações objeto depositadas, ou lançamento 

de opções de compra para ações compradas à vista e atendimento ao exercício de 

opções de venda e venda das ações no mercado à vista. 

No caso de inadimplência daquele com quem negociou no mercado à vista pode 

impedi-lo de atender as exigências relativas à sua operação no mercado de opções 

sujeitando-se as penalidades previstas no Regulamento de Operações no Mercado de 

Opções. Ou seja, é de responsabilidade tanto do lançador como do titular de opções a 

liquidação das operações. 

 

2.9.6 O Prêmio das Opções 

 

 O prêmio das opções é denominado pelo acordo entre as partes numa transação 

no pregão da BOVESPA. O prêmio é pago pelo titular e recebido pelo lançador da 

opção, seja ela de compra ou de venda. 

 Seu valor depende da tendência de alta ou de baixa que os preços das opções 

possam apresentar pela existência de maior número de aplicadores querendo comprar 

ou vender opções. 

 Os prêmios são influenciados por dois componentes na sua formação: valor 

intrínseco, obtido pela subtração do preço de exercício da opção do preço à vista da 

ação-objeto, no caso de opção de compra ou inversamente no caso de opção de 
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venda. Numa opção de compra com preço de exercício superior ao preço à vista não 

tem valor intrínseco, o prêmio de uma opção antes de seu vencimento é geralmente 

superior ao seu valor intrínseco14. 

 

2.9.7 Opções referenciadas em dólar 

 

 Nesta modalidade o preço do exercício será expresso em pontos e estes pontos 

serão equivalentes a um centésimo da taxa de câmbio real por dólar-americano, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil. Tanto os prêmios pagos e recebidos ambos são 

efetuados em reais.  

 Além disso, existem séries protegidas e não protegidas, as séries protegidas assim 

como as opções em reais, têm seus preços de exercícios ajustados sempre que a 

empresa emissora das ações-objeto distribui algum provento e as não protegidas 

somente são ajustadas, no caso de proventos envolvendo ações do mesmo tipo 

(bonificações, desdobramentos e grupamentos). 

 Demais características denominadas em dólar são idênticas às das opções em 

reais. 

 

2.9.8 Opções sobre o índice BOVESPA e o IBrX 

 

 Na BOVESPA são autorizadas também negociações com opções sobre índice, 

proporcionando aos seus possuidores o direito comprar ou vender um índice até 

determinada data. 

 O prêmio e o preço do exercício dessas opções são expressos em pontos do 

índice, cujo valor econômico é determinado pela BOVESPA (atualmente R$ 1,00). 

 O índice IBrx – índice Brasil, é o índice de preços que mede o retorno de uma 

carteira composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na Bovespa, 

em termos de número de negócios e volume financeiro. 

                                                 
14 Valor intrínseco – é a diferença entre o preço do exercício de uma opção e a cotação do ativo subjacente no 
mercado, quando a diferença é maior, ou zero quando não é. 
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 As ações elegíveis para o índice são as ações classificadas em ordem de liquidez, 

de acordo com seu índice de negociabilidade, medido nos últimos doze meses 

respeitando os seguintes critérios de inclusão: 

a) estarem entre as 100 melhores classificadas quanto ao seu índice de negociabilidade 

apurados nos dozes meses a reavaliação; 

b) terem sido negociadas em pelo menos 70% dos pregões ocorridos nos doze meses 

anteriores à formação da carteira. 

 Cabe salientar que empresas que estiverem em processo falimentar, recuperação 

judicial, ou qualquer outro tipo de situação especial não integra o IBrx.  
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3. BOLSA MERCANTIL E DE FUTUROS (BM&F) 

 

3.1 Histórico 

 

 Seu funcionamento iniciou em 31 de janeiro de 1986, chegando rapidamente a se 

tornar a principal bolsa de negociação de mercados futuros no Brasil. 

 Em 09 de maio de 1991 fundiu-se com a Bolsa de Mercadorias de São Paulo 

iniciando a negociação dos contratos agropecuários como café, boi gordo e algodão. 

 Passados seis anos, um novo acordo operacional ocorreu em 30 de junho de 

1997, a BM&F se uniu com a BBF (Bolsa Brasileira de Futuros) e se torna o principal 

centro de negociação de derivativos do Mercosul. Depois de 14 anos de operação 

ingressa na Aliança Globex. 

 A nova Bolsa surge em 08 de maio de 2008 com a união da BOVESPA e da 

BM&F. Com isso, a BM&F BOVESPA se tornou a terceira maior bolsa do mundo e a 

segunda das Américas. 

 A preparação para atuar na dinâmica macroeconômica do crescimento do 

mercado latino americano se torna mais eficaz. 

 A Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F), tem como objetivo o desenvolvimento e a 

administração de sistemas destinados à negociação e à liquidação de operações com 

títulos e derivativos que tenham como objetivo ou possuam como referência ativos 

financeiros, índices, indicadores, taxas, mercadorias, moedas, preços de energia, 

transportes, commodities ambientais e climáticas, nas modalidades à vista de 

liquidação futura. 

 Os produtos da Companhia possibilitam aos seus clientes a realização de 

operações destinadas à transparência de riscos de mercado (hedge), arbitragem de 

preços entre mercados e ou ativos, a diversificação e alocação de investimentos e 

alavancagem de posições. 

 O modelo da BM&F é integrado verticalmente oferecendo serviços que abrangem 

as etapas mais importantes do ciclo de negociação e liquidação dos títulos e contratos, 

sistema de negociação, incluindo pregão viva voz, pregão eletrônico e via Internet (Web 

Trading), sistemas de registro de operações realizadas em mercado de balcão, sistema 
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de compensação e liquidação de operações, integrados a uma estrutura robusta de 

salvaguardas financeiras e a um sofisticado sistema de gerenciamento de riscos que 

permite atuar como contraparte central garantidora das operações registradas (CCP) e 

sistema de custódia de títulos de agronegócio, de certificados de ouro e de outros 

ativos. 

 As atividades de registro, compensação, liquidação e gerenciamento de riscos 

operacionalizadas na BM&F são efetuadas através de suas Clearings15, Clearing de 

Derivativos, Clearing de Câmbio e Clearing de Ativos, assegurando o bom 

funcionamento da BM&F. 

 A principal fonte de receita da BM&F é a cobrança de taxas pela utilização dos 

sistemas de negociação que são oferecidos e pelos serviços prestados pelas Clearings, 

inclusive na qualidade de contraparte central garantidora das operações registradas 

(taxas de registro, taxa de permanência e taxa de liquidação). Essas taxas representam 

os custos operacionais incorridos pelos clientes da Companhia, sendo calculadas e 

cobradas em moeda nacional e pagas por meio dos procedimentos de liquidação das 

Clearings, com exceção dos contratos derivativos agropecuários liquidados em dólares 

na praça financeira de Nova Iorque, na forma da Resolução CMN 2.687. 

 

3.2 Funções 

 

 Possibilita que os agentes econômicos efetuem operações de hedge, contra as 

flutuações de preços de commodities agropecuárias, bem como qualquer variável 

macroeconômica cuja incerteza de preço no futuro possa influenciar negativamente 

suas atividades. 

                                                 
15 Clearing – entidade privada que atua na compensação e liquidação das operações nos diversos segmentos do 
sistema, podendo efetuar liquidação de todas as operações financeiras no âmbito do próprio ambiente de sua 
contratação, tendo como objetivo o fortalecimento do mercado financeiro. Sua função é  garantir a finalização das 
operações realizando a tranferência dos valores das transações efetuadas e a redução dos riscos para os participantes 
do sistema. Utilizam como instrumento a compensação bilateral ou multilateral, operando a liquidação mediante 
encontro de contas. As clearing houses poderão atuar em ambientes sistemicamente importantes ou não. O Banco 
Central considera sistemas sistemicamente importantes, o sistema de liquidação em que o volume ou a natureza dos 
negócios é capaz de oferecer risco a solidez e ao normal funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. É definido 
também pelo Banco Central que existirão dois tipos de clearings, as de pagamentos e as de ativos, sendo que a 
primeira administrará os riscos de crédito e de liquidez, diminuindo o risco sistêmico, e a segunda, através da 
administração, da liquidação e garantia minimizando o risco de crédito e de mercado. 
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3.3 Tipos de Operações 

 

1. Arbitragem de preços entre mercados e ou ativos; 

2. Alavancagem de posições; 

3. Diversificação e alocação de investimentos; 

4. Possibilita transparência de riscos de mercado (hedge); 

5. Sistemas de negociação eletrônico e via Internet (Web Trading); 

6. Registro das operações em mercado de balcão; 

7. Sistema de gerenciamento de risco permitindo a BM&F BOVESPA atuar como 

contraparte central garantidora das operações registradas (CCP); 

8. Custódia de títulos de agronegócio; 

 

3.4 Operacionalização 

 

 Através de suas três Clearings, Clearing de Derivativos, Câmbio e Clearing de 

Ativos ocorre o sistema de Registro, Compensação, Liquidação e Gerenciamento de 

Risco de Operações.  

 Liquidadas por compensação multilateral (netting)16, tendo a respectiva clearing 

como contraparte central, reduzindo desta forma o número de ordens de pagamento 

que as Instituições são obrigadas a fazer para liquidar suas operações e, 

consequentemente, os custos de transação e os riscos operacionais por elas incorridos.

 Contribuem para maior eficiência do SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiros), 

sendo consideradas sistematicamente importantes pelo Banco Central do Brasil. 

 A Clearing de Derivativos foi a primeira a ser criada e é responsável pela 

liquidação e gerenciamento de risco das operações com derivativos, atua como 

contraparte central garantidora do mercado de derivativos, assegurando a liquidação 

das operações realizadas. 

 A Clearing de Câmbio é responsável pela liquidação e o gerenciamento de risco 

das operações no mercado interbancário de dólar pronto. Atuam como contraparte 

central garantidora do mercado de dólar pronto, aplicando o mecanismo de pagamento 

                                                 
16 Netting – Compensação de negócios. 
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contra pagamento (PVP), elimina o risco do “principal” servindo as garantias para cobrir 

os riscos de volatilidade, assegurando a liquidação das operações realizadas. 

 A Clearing de Ativos realiza os serviços de registro, liquidação e gerenciamento de 

risco das operações com títulos públicos federais. Atuam como contraparte central e 

garantidora do mercado de títulos públicos federais aplicando o mecanismo de entrega 

contra pagamento (DVP) e assegurando a liquidação das operações realizadas. 

 O Banco BM&F complementa de maneira importante o modelo operacional das 

Clearings e seus sistemas de gerenciamentos de risco. É por seu intermédio que as 

Clearings têm acesso imediato ao sistema de redesconto do Banco Central do Brasil, o 

que mitiga o risco de liquidez por elas enfrentado especialmente quando há 

necessidade de execução e ou monetização17 de títulos públicos federais depositados 

em garantia. 

 Além disso, possibilita a todos os participantes deste mercado, em especial as 

corretoras de mercadorias e os membros de compensação, fornecimento de serviços e 

soluções especialmente desenhados para tornar os processos de liquidação e de 

gerenciamento de garantias e de ativos, em custódia mais eficiente e econômico. 

 

3.5 Derivativos da BM&F 

 

 A lista de contratos autorizados à negociação pela BM&F é diversificada e 

completa, abrange derivativos referenciados nos mais distintos ativos, além dos 

mercados à vista de dólar, de ouro e de operações com títulos públicos federais. 

Podem ser divididos nos seguintes grupos: 

1. Taxas de Juro e Índice de Inflação: Contratos futuros referenciados em taxa de juro 

brasileira, taxa de juro brasileira denominada em dólar, títulos da dívida externa 

brasileira (Global Bonds), índices de inflação e contratos de opções em taxa de juro 

brasileira. É o contrato mais líquido da companhia. O futuro de DI permite a negociação 

da taxa de juro prefixada da economia brasileira, para diferentes prazos. 

                                                 
17 Monetização – monetizar é o ato de transformar bens, metais, títulos, fatos, informações e acontecimentos em 
dinheiro. 
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Utilizado para o hedge de operações de empréstimo e captação de recursos, hedge de 

operações com arbitragem e alavancagem de posições. As opções sobre o contrato 

futuro de DI e as opções sobre o índice de DI (IDI), completam as estratégias que 

podem ser desenvolvidas pelos clientes na BM&F. 

2. Taxas de Câmbio: Contratos futuros referenciados em taxa de câmbio de reais por 

dólar norte americano e de reais por euro e contratos de opções referenciados em taxa 

de câmbio de reais por dólar norte americano. É o segundo contrato mais líquido.  

Não prevê a entrega física de moeda estrangeira, liquidado por diferença de preço no 

vencimento, com base no valor da taxa de câmbio de reais por dólar divulgada pelo 

Banco Central do Brasil (PTAX)18. 

Utilizado para hedge de empresas que possuem atividade em importação e exportação, 

para hedge de suas posições ativas e passivas, para arbitragem de preços com outros 

mercados de moedas e alavancagem de posições. 

A operação estruturada é chamada VTC19 e permite combinar, em único negócio, uma 

operação de compra e venda de futuro de dólar com uma operação de venda e compra 

de opções sobre disponível em dólar, em que a razão entre as quantidades de cada 

contrato é estabelecida por meio do delta da opção. 

O “VTC” é a maneira simples de negociar a volatilidade de taxa de câmbio, diminuindo 

de forma relevante o risco operacional das operações combinadas de futuros e opções. 

3. Índice de Ações: é o terceiro contrato mais líquido da BM&F. Altamente líquida para 

o hedge de posições compradas em ações negociadas em bolsa. Em períodos de baixa 

no mercado de ações a venda do contrato futuro oferece uma proteção de preço aos 

investidores comprados em ações. Nos períodos de alta, se constitui uma alternativa 

igualmente eficiente, barata e líquida para os investidores que acreditam no potencial 

de valorização do mercado acionário brasileiro. 

4. Commodities Agropecuárias: contratos futuros referenciados em café arábica, café 

canilon, boi gordo, bezerro, soja, etanol, milho, açúcar cristal, algodão e ouro, sendo 

que, os futuros de café arábica e de boi gordo são derivativos de commodities mais 

líquidas. 

                                                 
18 PTAX –  P programa, TAX significa taxa, é a média das taxas vigentes nas transações do mercado interbancário, 
com liquidação em dois dias úteis após a data da transação. 
19 VTC – volatilidade da taxa de câmbio; 
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5. Sistema Web Trading: são mini contratos futuros referenciados em dólar, 

IBOVESPA, café arábica e boi gordo. 

Foi lançado pela BM&F em 2004 com o principal objetivo de aumentar o poder de 

distribuição e  grau de capilaridade dos contratos, atraindo um número maior de clientes 

de varejo, empresas de pequeno porte e médio porte, além de pessoas físicas. É um 

website completo, cheio de funcionalidades necessárias para a negociação de 

derivativos e outros contratos. 

6. Operações de Dólar Pronto com liquidação por entrega realizada pela Clearing 

de Câmbio: compra e venda de dólar pronto com liquidação em D+0, D+1 e D+2. 

Diferentemente dos derivativos, as operações registradas nas Clearings de Câmbio 

costumam ser medidas em função do volume financeiro negociado. 

7. Títulos Públicos Federais liquidados pela Clearing de Ativos: realiza o registro, a 

liquidação e o gerenciamento de risco de operações com títulos públicos federais (pós 

fixados, pré fixados, indexados a taxa de inflação e a taxa de câmbio de reais por 

dólar), operações compromissadas e de empréstimo de títulos públicos federais. 
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4. ENERGIA ELÉTRICA 

 

4.1 Conceito 

 

 A energia elétrica pode ser definida como a capacidade de trabalho de uma 

corrente elétrica. Como toda energia elétrica é a propriedade de um sistema elétrico 

que permite a realização do trabalho. Ela é obtida através de várias formas. O que 

chamamos de eletricidade pode ser entendido como energia elétrica se, no fenômeno 

descrito, a eletricidade realiza trabalho por meio de cargas elétricas. 

 A energia elétrica pode ser um subproduto de outras formas de energia, como a 

mecânica e a química. Através de turbinas e geradores podemos transformar estas 

formas de energia em eletricidade. 

 O dínamo é um exemplo de gerador de eletricidade, um aparelho que transforma 

energia mecânica em energia elétrica. Sabemos hoje que a variação de campo 

magnético gera corrente elétrica. No dínamo o imã gira com a bobina ao seu redor. Este 

movimento gera a variação do campo magnético do imã, surgindo então, uma corrente 

elétrica no conjunto de espiras da bobina. Esta corrente elétrica pode ser utilizada para 

acender o farol da bicicleta, por exemplo, ou qualquer equipamento instalado no circuito 

elétrico de seu carro. 

 A energia elétrica pode ser gerada através de fontes renováveis como a força das 

águas e dos ventos. 

 Uma das maneiras de se gerar energia elétrica acontece nas hidrelétricas, onde a 

energia potencial da água é utilizada para movimentar turbinas (energia mecânica) que 

estão ligadas a geradores. Nestes geradores a energia mecânica é transformada em 

energia elétrica em um processo próximo ao do dínamo. Isto obedecendo ao princípio 

da conservação de energia, ou seja, parte da energia utilizada para girar as turbinas é 

transformada em energia elétrica através da indução magnética. Outra maneira é 

observada em uma termelétrica, onde a queima de combustíveis produz vapor que é 

utilizado para movimentar as turbinas ligadas a geradores. As várias formas de energia 

podem ser transformadas em elétrica e, com estas transformações podemos utilizar 



40 
 

esta energia de diversas formas distintas como, por exemplo, a luz (lâmpada), o calor 

(chuveiro, aquecedores), o som (rádio). 

 

4.2 SETOR ELÉTRICO 

 

4.2.1 No Mundo 

  

 O mercado de energia elétrica no mundo iniciou-se com a definição dos processos 

da cadeia produtiva de energia elétrica e dos custos incursos em cada etapa. 

A necessidade de subsídios para financiar eletrificação e consumo para a população 

carente é colocada como paradigma no ambiente de mercado, o qual não aceita 

imperfeições econômicas que onerem competidores eficientes. A importância social da 

eletricidade é colocada como fator principal para a inclusão social.  

 A inserção de instrumentos financeiros na operação de contratos energéticos 

também é abordado, e o grande foco é a organização comercial e a mitigação de riscos 

entre os agentes. 

 Os impactos políticos e sociais do processo de desregulamentação são 

considerados através da análise do processo em países que abriram o mercado de 

energia elétrica, como Argentina, Índia, Indonésia, Bulgária, Gana e África do Sul. 

 O processo de desregulamentação é obtido com a comparação de casos de 

sucesso, como o do Chile, e casos de fracasso, como o da Nova Zelândia. 

 A experiência de abertura do mercado de eletricidade no Reino Unido, com ênfase 

nos erros regulatórios cometidos, que permitiram o abuso de poder de mercado por 

parte de empresas geradoras, caracterizou uma ineficiência mercadológica. Por outro 

lado, aborda também os bons resultados técnicos, exemplificando através da 

substituição de tecnologias ultrapassadas e poluentes de geração de eletricidade 

(carvão) por tecnologias mais limpas (gás e fontes renováveis). 

 Casos de desregulamentação também ocorrera na Noruega e do Nord Pool e o 

caso da Califórnia. O Nord Pool é o mercado de energia do mercado financeiro, único 

para a Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia. A partir de 2008 foi considerada a 

maior bolsa de derivativos de energia, e  a segunda maior da União Européia. Tornou-
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se o exemplo mundial, visto que definiu claramente os direitos e deveres de cada 

agente e manteve o clima de cooperação mútua entre os mesmos. 

 Segundo J.L.Araújo (2005), fazendo uma análise comparativa entre o MAE 

(Mercado Atacadista de Energia), PJM Incorporations (coordenador das operações do 

sistema elétrico no Nordeste dos EUA) e Nord Pool , considerando alguns pontos como: 

estrutura e governo nesses mercados, estrutura da indústria, mecanismos de 

governança, formação de preços, nível  de transparência, tarifas de acesso e 

congestão, relação entre despachos, estabilidade do sistema e mercados, chegou a 

seguinte conclusão: dentre os três sistemas, o MAE é o que apresentou o pior 

desempenho, levando à sua extinção. Todos os cronogramas foram estourados, e os 

conflitos entre os agentes paralisaram os procedimentos de contabilização e liquidação 

até a intervenção da ANEEL em 2001. O que se supunha que deveria caminhar para 

um alto grau de auto-regulação e não funcionou assim. Em certa medida, aconteceu a 

mesma coisa na Califórnia: a tentativa de acomodar todos os interesses num quadro 

em vias de ser radicalmente alterado, criou um sistema pesado e que gerou conflitos 

em vez de resolvê-los. Talvez o êxito dos sistema PJM e Nord Pool  resida em que 

nestes, os conflitos já estavam resolvidos, em sistemas com longa experiência de 

transações e que foram adaptados a um ambiente de mercado com um mínimo de 

alteração na estrutura da indústria. 

 Por outro lado, o desempenho dos dois sistemas não se deve esquecer que o 

PJM, com boa dinâmica de investimento, tem apresentado elevação recente dos preços 

sem justificativa razoável, e que não está claro que o Nord Pool, com excelente 

desempenho quanto à estabilidade de preços, teria mecanismos apropriados para 

investimentos num contexto de demanda crescendo rapidamente. 

 Pode-se tirar desta comparação, em primeiro lugar, o uso de modelos pesados e 

complexos pode se um auxiliar importante para o planejamento e para a operação do 

sistema elétrico, mas seu uso para definir preços conflita com mecanismos de mercado 

sendo mais adequado para esquemas centralizados e integrados. Ou seja, a decisão 

para o mecanismo básico de formação de preço, não pode ser dissociada da opção 

quanto à forma e estrutura desejadas para o setor elétrico. O MRE (Mecanismo de 

Realocação de Energia) tem funcionado como estímulo a investimentos hidrelétricos na 
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medida em que garante remuneração dos mesmos, em mecanismo reminiscente do 

custo do serviço. Isto tem um papel importante na superação da crise do 

abastecimento, entretanto esse mecanismo nada tem a ver com mercados, as 

propostas para as térmicas no mesmo sentido têm envolvido mecanismos 

questionáveis como dolarização, e sem um limite à garantia de remuneração, é possível 

ter no médio prazo investimentos excessivos, com forte ineficiência. Talvez uma 

variante do requerimento de capacidade possa ter efeitos semelhantes, com limite à 

garantia.  

 

4. 2. 2 Bolsa de eletricidade 

  

 Sistema para compra e venda de energia elétrica usando oferta e demanda para 

ajuste do preço, parecida a uma Bolsa de Valores, um local onde se negociam ações 

de empresas de capital aberto (públicas ou privadas). 

 Quem realiza a venda de grandes quantidades são operadoras de rede ou 

entidades independentes. Esses mercados, com objetivo de garantir confiabilidade, 

reserva para folga de operação, e garantia de capacidade instalada,  são também 

geridas por um operador de rede, necessitando de vários operadores. Além disso, para 

a maior parte das redes existem mercados de eletricidade de derivativos, como o 

mercado futuro e opções de compra e venda. Esses mercados se desenvolvem através 

da regulamentação dos sistemas de geração e distribuição de eletricidade do mundo. 

Exemplos de Bolsas de Eletricidade no mundo: 

- Amsterdam  Power Exchange, Paises Baixos. 

- Borzen, Eslovênia. 

- Elexon, Reino Unido. 

- Energy Exchange Áustria, Áustria. 

- ERCOT, Estados Unidos da América 

- European Energy Exchange, Alemanha. 

- GME e IPEX, Itália 

- IESO, Canadá. 

- NEMMCO Austrália. 
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- Nord Pool, Escandinávia. 

- NYISO, Estados Unidos da América 

- Omel, Espanha. 

- Opcom, Romênia. 

- OTE, República Checa. 

- Polpx, Polônia 

- Powernext, Franca 

- REN, Portugal. 

 

4.3 Histórico Brasileiro 

  

 A reforma do Setor Elétrico Brasileiro começou em 1993 com a Lei 8631, 

responsável pela extinção da equalização tarifária vigente e que criou os contratos de 

suprimento entre geradores e distribuidores, foi marcada pela promulgação da Lei n° 

9.074 de 1995, criando o Produtor Independente de Energia (PIE) e o conceito de 

consumidor livre.  

 Em 1996, foi implantado o projeto de reestruturação do setor elétrico brasileiro, 

coordenado pelo Ministério de Minas e Energia cujas principais conclusões  foram a 

necessidade de implementar a desverticalização das empresas de energia elétrica, ou 

seja, dividi-las nos segmentos de geração, transmissão e distribuição, buscando 

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

regulação os setores de distribuição de energia elétrica, considerados como monopólio 

natural do estado. 

 Identificou-se a necessidade de criação de um órgão regulador, a ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica), e de um operador para o sistema elétrico nacional (ONS) 

e de um ambiente para realização das transações de compra e venda de energia 

elétrica, o MAE (Mercado Atacadista de Energia Elétrica). 

 Concluído em agosto de 1998, o projeto de reestruturação do setor elétrico definiu 

o arcabouço conceitual e institucional do modelo a ser implantado. 

 Em 2001 o setor elétrico sofreu uma grave crise de abastecimento culminando 

com um plano de racionamento de energia elétrica. Esse acontecimento ocasionou uma 
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série de questionamentos sobre os rumos que o setor elétrico estava trilhando, gerando 

a necessidade de adequar o modelo em implantação. Em 2002 foi instituído o Comitê 

de Revitalização do modelo do setor elétrico, responsável por um conjunto de propostas 

de alterações. 

 Em 2003 e 2004 o governo federal lançou as bases de um novo modelo para o 

setor elétrico, sustentado pelas Leis nº 10.847 e 10.848 de 15 de março de 2004 e pelo 

Decreto n° 5.163, de 30 de julho de 2004. 

 Este modelo definiu a criação de uma Instituição responsável pelo planejamento 

do setor elétrico a longo prazo, EPE (Empresa de Pesquisa Energética), uma instituição 

com a função de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de energia 

elétrica, CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico), e uma instituição para dar 

continuidade às atividades do MAE relativas a comercialização de energia elétrica no 

sistema interligado CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). 

 Em relação à comercialização de energia instituíram dois ambientes para 

celebração de contratos de compra e venda de energia, o ambiente de contratação 

regulada (ACR), que visa atender a demandas dos consumidores cativos, entre os 

quais prevalecem os consumidores residenciais, de serviço e indústria com níveis de 

consumo menores, e o ambiente de contratação Livre (ACL), voltado exclusivamente 

para empresas com maior volume de consumo e necessidades estratégicas de maior 

volume de energia em curto prazo, chamados de consumidores livres. O Ambiente de 

Contratação Livre (ACL) busca assegurar a concorrência e a liberdade efetiva de seus 

participantes. No ACL, os agentes podem celebrar livremente contratos bilaterais, 

definindo-se preços, volumes, prazos e cláusulas de hedge com um mínimo de 

intervenção do governo.  

 

4.3.1 Objetivos principais do novo modelo do setor elétrico 

 

1. Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica 

2. Promover a modicidade tarifária, o modelo prevê a compra de energia elétrica pelas 

distribuidoras por meio de leilões, observando o critério de menor tarifa, objetivando a 
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redução do custo de aquisição da energia elétrica a ser repassada para a tarifa dos 

consumidores cativos. 

3. Promover a inserção social no setor elétrico brasileiro, em particular pelos programas 

de universalização de atendimento, promove a universalização do uso e do acesso do 

serviço de energia elétrica, criando condições para que os benefícios da eletricidade 

sejam disponibilizados aos cidadãos que ainda não contam com esse serviço, e garantir 

subsídios para os consumidores de baixa renda, de tal forma que estes possam arcar 

com os custos de seus consumos de energia elétrica. 

 

4.3.2 Comercialização de energia elétrica 

 

 O processo de formação de preços do produto de energia elétrica depende de 

uma organização industrial com livre competição nas atividades de geração e 

comercialização, e com regulação técnica e econômica sobre as atividades de 

transmissão e distribuição, além das características eletroenergéticas de cada mercado. 

 O processo de Comercialização de Energia Elétrica ocorre de acordo com 

parâmetros estabelecidos pela Lei nº 10.848/2004, pelos Decretos nº 5.163/2004 e nº 

5.177/2004 (instituiu a CCEE), e pela Resolução Normativa ANEEL nº 109/2004. 

 A atividade de comercialização é caracterizada por ser um jogo de estratégias e 

pela busca continuada da solução ótima na formação de portfólios que maximizem o 

lucro dos decisores, considerando o perfil dos mesmo em relação aos riscos de 

mercado. 

 Todos os contratos de compra e venda entre os Agentes no âmbito do Sistema 

Interligado Nacional - SIN são registrados na CCEE, envolvendo os montantes de 

energia e período de vigência, excluindo apenas os preços que são utilizados apenas 

pelas partes envolvidas em suas liquidações bilaterais. 

 A CCEE contabiliza as diferenças do que foi consumido, produzido e contratado. 

Se a diferença for positiva ou negativa é liquidada no Mercado de Curto Prazo e 

valorado ao PLD (Preço de Liquidação das Diferenças), determinado semanalmente 

para cada patamar de carga e para cada submercado, limitado por um preço mínimo e 

um preço máximo, tendo como base o custo marginal da operação (CMO). 
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 O mercado de curto prazo é o mercado das diferenças entre montantes 

contratados e montantes medidos. 

 

4.3.3 Agentes 

 

 São associados da CCEE todos os Agentes com participação obrigatória e 

facultativa previstos na Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. 

 Dividem-se em três Categorias, de Geração, de Distribuição e de Comercialização 

conforme definido na Convenção. 

  

4.3.4 Geração 

 

 A atividade de geração de energia elétrica permanece com seu caráter 

competitivo, sendo que todos os agentes de Geração podem vender energia tanto no 

Ambiente de Contratação Regulada quanto no Ambiente de Contratação Livre, além 

disso podem ter acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Podem ser classificados em: 

1. Concessionários de Serviço Público de Geração: Agente titular de Serviço Público 

Federal, Delegado pelo Poder Concedente mediante licitação, modalidade 

Concorrência, à Pessoa Jurídica ou Consórcio de Empresas para exploração e 

prestação de serviços públicos de energia elétrica, Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 

1995. 

2. Produtores Independentes de Energia Elétrica: Agentes individuais ou em 

consórcio que recebem concessão, permissão ou autorização do Poder Concedente 

para produzir energia elétrica destinada a comercialização por sua conta e risco. 

3. Auto Produtores: agentes com concessão, permissão ou autorização para produzir 

energia elétrica destinada a seu uso exclusivo, podendo comercializar energia 

excedente desde que autorizado pela ANEEL. 
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4.3.5 Distribuição 

 

 A categoria dos Agentes Distribuidores, é orientada para o Serviço de Rede e de 

Venda de Energia aos consumidores com tarifa e condições de fornecimento reguladas 

pela ANEEL (Consumidores Cativos). Tem participação obrigatória no Ambiente de 

Contratação Regulada, celebrando contratos de energia com preços resultantes de 

leilões. 

  

4.4 Comercialização 

 

 Agentes Importadores, Exportadores, Comercializadores e Consumidores Livres. 

1. Importadores: agentes do setor que detêm autorização do Poder Concedente para 

realizar importação de energia elétrica para abastecimento do mercado nacional. 

2. Exportadores: agentes do setor que detém autorização do Poder Concedente para 

realizar exportação de energia elétrica para abastecimento de países vizinhos. 

3. Comercializadores: agentes que compram energia através de contratos bilaterais 

celebrados no Ambiente de Contratação Livre, podendo vender energia aos 

consumidores livres no próprio ambiente ou aos distribuidores através dos Leilões do 

Ambiente de Contratação Regulada. 

 O agente de comercialização é responsável por todas as transações comerciais do 

mercado atuando em conjunto com a atividade de distribuição e geração. O agente de 

comercialização é um agente isolado ou associado a uma empresa de geração ou 

distribuição. 

 O consumidor tem a prerrogativa de escolher o seu fornecedor independente de 

estar associado ou não à empresa que lhe presta serviço de distribuição, ou seja, pode 

escolher o seu fornecedor, desde que pague pelos encargos regulados de uso dos 

sistemas de transmissão e distribuição. 

4. Consumidores Livres: atendendo aos requisitos da legislação vigente podem 

escolher seu fornecedor de energia elétrica (geradores e comercializadores) por meio 

de livre negociação. 
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 O critério para se tornar um Consumidor Livre é ter uma demanda mínima de 3 

MW, com qualquer tensão de fornecimento, e data de ligação do consumidor posterior a 

08 de julho de 1995, pois a partir de 1998 conforme regulamentada uma Lei nº 9.427, 

parágrafo 5º, art.26, de 26 de dezembro de 1996, os consumidores com demanda 

mínima de 500 kw, atendidos em qualquer tensão de fornecimento, tinham também o 

direito de adquirir energia de qualquer fornecedor, desde que a energia adquirida fosse 

oriunda de Pequenas Centrais Hidrelétricas ou de fontes alternativas (eólica, biomassa 

e solar). 

 Além disso, aqueles atendidos conforme a Lei, devem garantir o atendimento de 

100% de seu consumo verificado, através de geração própria ou de contratos bilaterais 

celebrados no Ambiente de Contratação Livre que, quando necessário deverão ser 

aprovados, homologados ou registrados na ANEEL. 

  

4.4.1 Agentes obrigatórios 

  

 São agentes com participação obrigatória na CCEE. São concessionárias, 

permissionários, consumidores livres e consumidores que adquirem energia segundo a 

Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 

 

4.4.2 Agentes facultativos 

  

 São agentes com participação facultativa na CCEE. São os titulares de 

autorização para produção e co-geração e demais titulares para realização de 

atividades de comercialização, bem como importação e exportação de energia. 

 

4.5 Regras 

 

 São um conjunto de equações matemáticas e fundamentos conceituais, 

complementares e integrantes à Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, 

instituída pela Resolução Normativa ANEEL nº 109, de 26 de outubro de 2004, que 

associadas aos seus respectivos Procedimentos de Comercialização, estabelecem as 
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bases necessárias para a operação comercial da CCEE e estipulam o processo de 

contabilização e liquidação. 

 

4.6 Procedimentos 

 

 Conjunto de normas aprovadas pela ANEEL, as quais definem condições, 

requisitos, eventos e prazos de comercialização de energia no âmbito da CCEE e estão 

definidos conforme a estrutura da Cadeia de Valor da CCEE. 

 São atualizados em consonância com legislação vigente, por iniciativa da ANEEL, 

por sugestão do Conselho de Administração da CCEE, pela Superintendência da 

CCEE, em caso de identificação das melhorias nos processos por solicitação de 

qualquer agente da CCEE. 

 A Cadeia de Valor da CCEE apresenta os Macroprocessos, contemplados em 

Processos Chaves e Processos de Apoio (processos que suportam os processos 

chaves). São macroprocessos organizados e classificados de forma a manter e ou 

agregar valor aos serviços e ou produtos da CCEE, proporcionando uma visão 

estratégica de todas a suas operações. 

 Os macroprocessos são grupos de processos organizados e classificados de 

forma a proporcionar a visão geral das operações da CCEE. 

 

4.7 Ambiente de Contratação 

  

 O novo modelo define que a Comercialização de Energia deve ser realizada em 

dois ambientes de mercado, o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente 

de Contratação Livre (ACL). 

 No Ambiente de Contratação Regulada (ACR) os contratos são bilaterais20 

regulados, denominados Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no 

                                                 
20 Contratos bilaterais são aqueles que criam obrigações para ambas as partes e estas obrigações são recíprocas, cada 
uma das partes adstrita  a uma prestação. É o que acontece com a compra e venda em que o vendedor fica obrigado a 
entregar alguma coisa ao contratante, enquanto este por seu turno, se obriga a pagar o preço ajustado. Como bem se 
percebe as obrigações criadas pelo contrato bilateral recaem sobre ambos os contratantes, cada um desses é ao 
mesmo tempo credor e devedor, o vendedor deve a coisa alienada mas é credor do preço e o comprador por sua vez  
é devedor do preço mas credor da coisa adquirida. 
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Ambiente Regulado (CCEAR), celebrados entre os agentes vendedores 

(comercializadores, geradores, produtores independentes ou autoprodutores) e 

Compradores (distribuidores) que participam dos leilões de compra e venda de energia.  

 No Ambiente de Contratação Livre (ACL) há livre negociação entre os Agentes 

Geradores, Comercializadores, Consumidores Livres, Importadores e Exportadores de 

energia, sendo que os contratos são celebrados por meio dos contratos bilaterais. 

 Existem também os agentes de geração, concessionários de serviço público de 

Geração, Produtores independentes de energia ou Autoprodutores, que, assim como os 

Comercializadores, podem vender energia nos dois ambientes, mantendo sempre o 

caráter competitivo de geração, e todos os contratos são registrados na CCEE, servindo 

de base para a contabilização e liquidação das diferenças no mercado de curto prazo. 

 Uma importância característica do modelo é que a integração vertical das 

empresas de distribuição não é permitida. As distribuidoras não podem ser proprietárias 

de ativos de geração, nem comercializar diretamente com consumidores livres. Isto é, 

elas podem atuar apenas no ACR, comprando por meio de leilões e vendendo para os 

consumidores cativos. Essa é uma vantagem do modelo, porque reduz os prováveis e 

indesejáveis subsídios cruzados, em que as tarifas dos consumidores cativos poderiam 

subsidiar menores preços para os consumidores livres. 



51 
 

A figura 2 representa exatamente o funcionamento da comercialização de energia nos 

dois ambientes de contratação 

 

FIGURA 2 – Ambiente de Contratação 

 
FONTE: CCEE- Comercialização de Energia Elétrica<http://www.ccee.org.br> 2008  
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A figura 3 representa os contratos bilaterais celebrados entre cada agente vendedor, 

vencedor de um determinado leilão de Energia do ACR. 

 

FIGURA 3 – Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado 

(CCEAR’s) 

 

VENDEDOR 1  VENDEDOR 2  VENDEDOR 3 

 

  

 

 

DISTRIBUIDOR 1  DISTRIBUIDOR 2  DISTRIBUIDOR 3 

 

FONTE: CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.<http://ccee.org.br> 2008 

 

4.8 Leilões 

 

 As Concessionárias, permissionárias e as autorizadas do serviço público de 

Distribuição de Energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN), por meio de 

licitação na modalidade de leilões, devem garantir o atendimento à totalidade de seu 

mercado no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), conforme estabelecido no 

art.11 do Decreto nº 5.163/2004 e art.2º da Lei nº 10.848/2004. 

 A regulação das licitações e a contratação regulada de energia elétrica, bem como 

a realização dos leilões ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE) é de responsabilidade da ANEEL, conforme o parágrafo 11 do art.2º da 

Lei nº 10.848/2004. 

 O critério aplicado para definir os vencedores de um leilão, é o de menor tarifa, ou 

seja, os vencedores do leilão serão aqueles que ofertarem energia elétrica pelo menor 

preço por megawatt-hora para atendimento da demanda prevista pelas Distribuidoras. 

Os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica em Ambiente Regulado (ACR) 
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serão celebrados entre os vencedores e as Distribuidoras que declararam necessidade 

de compra para o ano de início de suprimento de energia elétrica contratada no leilão. 

 Considerando “A” como o ano previsto para o início de suprimento de energia 

elétrica adquirida pelos Agentes de Distribuição nos leilões de energia, o cronograma 

será o seguinte: 

1. No quinto ano anterior ao ano A (chamado de A – 5), é realizado o leilão para compra 

de energia de novos empreendimentos de Geração; 

2. No terceiro ano anterior ao ano A (chamado de A – 3), é realizado o leilão para 

compra de energia de novos empreendimentos da Geração; 

3. No ano anterior ao ano A (chamado de ano A – 1) é realizado o leilão para aquisição 

de energia de empreendimento de geração existentes. 

 A diferença entre leilão de energia A-3 e A-5 de novos empreendimentos, é que, 

no leilão A-3 à aquisição da energia é parcial, e no leilão A-5 a compra de energia é 

total. O governo incentiva a compra de energia no leilão A-5. 

 Podem também ser promovidos Leilões de Ajuste, previstos no art. 26 do Decreto 

nº 5.163 de 30/07/2004, com objetivo de complementar a carga de energia necessária 

ao atendimento do mercado consumidor das concessionárias de distribuição, até o 

limite de 1% dessa carga. 

 

4.8.1 Leilão de Energia Existente 

 

 Os leilões de energia existente estão previstos no art.19 do Decreto nº 5.163 de 

30/07/2004, com redações modificadas conforme o Decreto nº 5.721, de 16/11/2004 e o 

Decreto nº 5.499, de 25/07/2005, com objetivo venda de energia elétrica proveniente de 

empreendimentos existentes para atendimento às necessidades de mercado das 

Distribuidoras. 

 O art.2º da Lei nº 10.848, de 2004, dispõe que as Concessionárias, as 

permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica 

do Sistema Interligado Nacional – SIN devem garantir o atendimento à totalidade de 

seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação, conforme 

regulamento. O §11 do mesmo artigo determina que a ANEEL é responsável pela 
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realização e regulação das licitações para contratação regulada de energia, por 

intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

 

4.8.2 Leilão de Energia Nova 

 

 Os leilões de energia nova são provenientes de Novos Empreendimentos de 

Geração, estão previstos nos parágrafos 5º ao 7º do art. 2º da Lei 10.848, de 

15.03.2004, e nos arts. 19º a 23º do Decreto nº 5.163, de 30.07.2004. 

 Seu objetivo é o atendimento às necessidades de mercado das Distribuidoras 

mediante a venda de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de 

geração.  

 O art.2º da Lei nº 10.848, de 2004, dispõe que as Concessionárias, as 

permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica 

do Sistema Interligado Nacional – SIN devem garantir o atendimento à totalidade de 

seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de licitação, conforme 

regulamento. O §11 do mesmo artigo determina que a ANEEL é responsável pela 

realização e regulação das licitações para contratação regulada de energia, por 

intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

 

4.8.3 Leilão de Ajuste 

 

 O leilão de ajuste está previsto no artigo 26 do Decreto nº 5.163 de 30.07.2004, e 

na Resolução Normativa 162/2005-ANEEL, com redação dada pela REN 277/2007-

ANEEL. 

 Seu objetivo complementar  é a carga de energia necessária ao atendimento do 

mercado consumidor das concessionárias de distribuição, até o limite de 1% dessa 

carga. Para os anos de 2008 e 2009, o Decreto estabeleceu, ainda no artigo 26, o limite 

de 5% da carga total contratada pelos agentes de Distribuição. 

 Além disso, pela Lei 10.848 de 15.03.2004, as Distribuidoras de energia elétrica 

devem contratar a totalidade da demanda de seu mercado consumidor, por meio de 
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leilões de energia realizados no Ambiente de Contratação Regulada – ACR, os quais 

são promovidos pela ANEEL diretamente, ou por intermédio da CCEE. 

 

4.9 Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – CCEAR 

 

 Até setembro de 2000, antes da implantação do Mercado Atacadista de Energia, 

os preços de energia utilizados na Contabilização e Faturamento da energia de curto 

prazo eram iguais às tarifas de energia elétrica no curto prazo (TMO), para período de 

ponta e forma de ponta para cada subsistema interligado, determinados e publicados 

mensalmente pela ANEEL. 

 Estas tarifas de curto prazo eram determinadas com base no Custo Marginal 

Mensal de Operação, informado pela ONS. 

 Os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado são contratos 

bilaterais celebrados entre cada Agente Vendedor, vencedor de um determinado leilão 

de energia do Ambiente de Contratação Regular e todos os Agentes de Distribuição 

compradores. 

 Para cada tipo de leilão, os Contratos de Comercialização Regulada, têm prazos 

específicos de duração: para leilões de compra de energia provenientes de novos 

empreendimentos, o prazo varia de no mínimo quinze a no máximo trinta anos 

contados do início do suprimento de energia e para leilões de compra de energia 

provenientes de empreendimentos existentes, o prazo varia de no mínimo cinco e no 

máximo quinze anos de duração contados a partir do ano seguinte ao de realização de 

tais leilões. 

 Existem algumas condições para que os Agentes de Distribuição possam reduzir 

os montantes contratados de energia nos leilões de compra de energia provenientes de 

empreendimentos existentes, são elas: 

1. Quando consumidores potencialmente livres exercem seu direito de opção de 

compra de outro fornecedor; 

2. Quando houver redução em seu mercado, situação na qual a redução será 

anualmente limitada a quatro por cento do montante inicialmente contratado. 
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3. Acréscimos de aquisição de energia provenientes de contratos firmados antes de 

16/03/2004. 

 

4.9.1 Tipos de CCEAR 

 

 Os vencedores de cada leilão de energia com exceção do leilão de ajuste, onde os 

contratos são específicos entre Agente Vendedor e Agente de Distribuição, devem 

firmar contratos bilaterais com todas as Distribuidoras de Comercialização de Energia 

em Ambiente Regulado, em proporção às respectivas necessidades. 

 Existem duas modalidades de CCEAR: 

1-Contratos de Quantidade de Energia: aqueles nos quais os riscos hidrológicos da 

operação energética Integrada são assumidos totalmente pelos Geradores, cabendo a 

eles todos os custos referentes ao fornecimento da energia contratada. Os riscos 

financeiros são decorrentes de diferenças de preços entre submercados assumidos 

pelo comprador. 

2-Contratos de Disponibilidade de Energia: aqueles nos quais tanto os riscos, como 

os ônus e os benefícios da variação de produção em relação à energia assegurada, são 

alocados ao pool das distribuidoras e repassados aos consumidores regulados. 

 

4.9.2 Sazonalização da CCEAR 

  

A sazonalização das energias dos CCEAR é realizada pelos Agentes 

Distribuidores e validada pelos Agentes Geradores. 

Sazonalização é o processo de alocar mensalmente um montante anual de 

energia, seja de um contrato ou a energia assegurada de uma usina. 

A sazonalização é dividida em duas partes distintas, sazonalização em Contratos 

Equivalentes ou CCEARs e a sazonalização das Energias Asseguradas das Usinas 

participantes do MRE. 

A sazonalização dos Contratos tem início com a disponibilização pela ANEEL 

dos montantes referentes às Cotas de Itaipu e Proinfa, necessários para os Agentes 
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distribuidores comporem suas carteiras de Contratos e alocar os montantes contratados 

com CCEARs e Equivalentes de forma a atender as suas necessidades. 

A sazonalização de Energia Assegurada é um processo análogo que se inicia 

após o término da sazonalização dos contratos, pois os geradores devem ter 

conhecimento dos requisitos que deverão atender para alocar a energia assegurada de 

forma que não fiquem expostos. 

  

4.9.3 Assinatura Inicial dos CCEAR  

  

Inicialmente, o processo de assinatura dos CCEARs constava dos seguintes 

passos: elaboração dos contratos pela CCEE, impressão dos contratos, assinatura e 

reconhecimento de firma pelos compradores e envio para os vendedores, assinatura e 

reconhecimento de firma pelos vendedores e envio para a CCEE e controle e 

digitalização dos CCEARs e devolução aos compradores e vendedores. 

 

4.9.4 Preço de Liquidação das Diferenças - PLD 

  

 O PLD é utilizado para valorar a compra e venda de energia no mercado de curto 

prazo (spot). A formação do preço da energia comercializada no mercado de curto 

prazo se faz pela utilização dos dados considerados pelo ONS – Operador Nacional do 

Sistema Elétrico, para a otimização da operação do (SIN) Sistema Interligado Nacional, 

que é o único em âmbito mundial. 

 O preço da energia no Brasil, é função da natureza da indústria de eletricidade, da 

disponibilidade de água nos reservatórios e no nível de precipitação pluviométrico. Em 

sistemas predominantemente hidráulicos, o preço da energia tende a ser pouco volátil 

no curto prazo e mais volátil no médio prazo. Isto porque, no curto prazo, os 

reservatórios transferem energia das horas de carga baixa para as de ponta, 

modulando a oferta e reduzindo a volatilidade dos preços, enquanto que, no médio 

prazo, o preço da energia é mais volátil porque os sistemas hidráulicos são desenhados 

visando garantir a oferta de carga em condições hidrológicas adversas. O Brasil é 

composto por uma forte predominância de usinas hidrelétricas,  que formam as 
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empresas das regiões Sul, Sudoeste, Centro Oeste, Nordeste e parte da região Norte, 

ficando apenas 3,4% da capacidade de produção fora do Sistema Interligado Nacional 

(SIN).  

Em função desta preponderância, são utilizados modelos matemáticos para o 

cálculo do PLD, que têm por objetivo encontrar a solução ótima de equilíbrio entre o 

benefício presente do uso da água e o benefício futuro de seu armazenamento, medido 

em termos da economia esperada dos combustíveis das usinas termoelétricas. A 

máxima utilização da energia hidrelétrica disponível em cada período é a premissa mais 

econômica do ponto de vista imediato, pois minimiza os custos de combustível. No 

entanto essa premissa resulta em maiores riscos de déficits futuros.  

Por sua vez a máxima confiabilidade de fornecimento é obtida conservando o 

nível dos reservatórios o mais elevado possível, o que significa utilizar mais geração 

térmica  com aumento dos custos de operação. Com base nas condições hidrológicas e 

na demanda de energia nos preços dos combustíveis, no custo do déficit, na entrada de 

novos projetos e na disponibilidade de equipamentos de geração e transmissão, o 

modelo de precificação obtém o despacho  elétrico brasileiro, que nada mais é do que o 

controle da operação de geração de energia elétrica no Brasil.  

 O PLD é determinado semanalmente para cada patamar de carga com base no 

Custo Marginal de Operação (CMO), limitado por um preço máximo e mínimo vigente 

para cada período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a 

energia comercializada no Mercado de Curto Prazo. 

  Os intervalos de duração de cada patamar são determinados para cada mês de 

apuração pelo ONS e informados à CCEE, para que sejam considerados no SCL – 

Sistema de Contabilização de Liquidação. 

 Na CCEE são utilizados os mesmos modelos adotados pela ONS para 

determinação da programação e despacho de geração do sistema, com as adaptações 

necessárias para refletir as condições de formação de preços na CCEE. 

 No cálculo do PLD não são consideradas as restrições de transmissão internas a 

cada submercado e nem as usinas em teste, de forma que a energia comercializada 

seja tratada como igualmente disponível em todos os seus pontos de consumo e que, 

conseqüentemente, o preço seja único dentro de cada uma dessas regiões. As 
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restrições consideradas são apenas as de transmissão de energia entre os 

submercados (limites de intercâmbios). 

 O cálculo do preço baseia-se no despacho “ex ante”, ou seja, apurado com base 

nas informações previstas, anteriores à operação real do sistema, considerando os 

valores de disponibilidades declaradas de geração e o consumo previsto de cada 

submercado. O processo completo de cálculo do PLD – Preço de Liquidação das 

Diferenças consiste na utilização dos modelos computacionais NEWAVE21 e 

DECOMP22, os quais produzem como resultado o Custo Marginal de cada submercado, 

respectivamente em base mensal e semanal. 

 Os modelos de precificação deveram observar as seguintes premissas: Clareza na 

metodologia adotada e reprodutibilidade dos valores obtidos, de forma que qualquer 

agente da CCEE, ao utilizar os dados que forem utilizados no processo de precificação, 

chegue aos mesmos resultados; 

 A seqüência de utilização dos modelos é dada da seguinte forma: 

a) NEWAVE: processamento do modelo para realização de um estudo de avaliação 

energética (dados atualizados de carga, cronogramas de expansão, limites de 

intercâmbio, etc.) para obtenção das funções de custo futuro para o período de 

planejamento. Processamento de longo prazo com um horizonte de 5 anos controlando 

através de uma base mensal. Nos estudos dessa etapa determinam-se os totais de 

geração térmica e hidráulica, os valores esperados dos custos marginais de operação e 

o custo de operação de um período qualquer até o fim do horizonte. Além disso, avalia-

se a confiabilidade do suprimento por um processo de simulação que usa séries 

históricas.  

                                                 
21 Newave - modelo de otimização para o planejamento de médio prazo (até 05 anos), com discretização mensal e 
representação a sistemas equivalentes. Seu objetivo é determinar a estratégia de geração hidráulica e térmica em cada 
estágio que minimiza o valor esperado do custo de operação para todo o período de planejamento. Nesse modelo, a 
carga e a função de custo de déficit podem ser representadas em patamares e permitem-se as consideração de limites 
de interligação entre os subsistemas. 
 
22 DECOMP – modelo de otimização para o horizonte de curto prazo (até 12 meses), que representa o primeiro mês 
em base semanal, as vazões previstas, a aleatoriedade das vazões do restante do período através de uma árvore de 
possibilidades e o parque gerador individualizado (usinas hidráulicas e térmicas por subsistemas). O objetivo é 
determinar o despacho de geração das usinas hidráulicas e térmicas que minimiza o custo de operação ao longo do 
período de planejamento, dado o conjunto de informações disponíveis. Os principais resultados desse modelo são os 
despachos de geração por usina hidráulica e térmica de cada submercado, e os custos marginais de operação de cada 
estágio por patamar de carga. 
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b) DECOMP: modelo utilizado a partir de maio/02 (conforme Resolução ANEEL n◦ 228 

de 24/04/02). Processamento semanal do modelo (considerando realização de energias 

afluentes até o mês anterior ao mês de interesse, a energia armazenada no início do 

mês por usina e a previsão de vazões para o mês de interesse) para obtenção do 

despacho hidráulico e térmico por subsistema, em base semanal. Como resultado 

desse processamento, são obtidos os Custos Marginais de Operação para cada 

submercado, em cada semana operativa (semanas que compreendem o período de 

sábado a sexta-feira) e por patamar de carga. Para os fins do processo de 

Contabilização e Liquidação, a semana de apuração é equivalente à semana operativa, 

exceto quando há mudança de mês no decorrer da semana operativa. Neste último 

caso, a semana operativa é dividida em duas semanas de apuração, uma para cada 

mês e os custos marginais de operação são aplicados em ambas. 

4.9.5 Determinação do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD 

 

 O cálculo do preço médio do PLD por submercado considera os preços semanais 

por patamar de carga – leve, médio e pesado, ponderado pelo número de horas em 

cada patamar e em cada semana do mês. 

  

.4.9.6 Medição 

 

 A CCEE, conforme a Convenção de Comercialização, é responsável pela 

especificação, orientação e determinação dos aspectos referentes à adequação do 

Sistema de Medição de Faturamento (SMF) e pela implantação, operação e 

manutenção do SCDE – Sistema de Coleta de Dados de Energia, de modo a viabilizar 

a coleta de dados de energia elétrica para uso no Sistema de Contabilização e 

Liquidação – SCL, visando garantir a exatidão das grandezas apuradas, bem como o 

cumprimento dos prazos exigidos. 
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4.9.7  Sistema de Coleta de Dados de Energia - SCDE 

 

 Sistema responsável pela coleta diária e tratamento dos dados de medição, sendo 

a aquisição dos dados realizada de forma automática, diretamente do medidor ou 

através da base de dados do agente (UCM – Unidade Central de Coleta de Medição). 

Este sistema possibilita a realização de inspeções lógicas com acesso direto aos 

medidores proporcionando maior confiabilidade. 

 Com o SCDE o Agente possui maior praticidade no envio dos dados de medição a 

CCEE bem como possibilita o acompanhamento diário das informações enviadas. 
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5 – MÉTODOS E RESULTADOS 

 

1- FLUXOGRAMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO COM BASE NO PLD 

 

 Fez-se necessária a confecção de um fluxograma para mostrar o desenvolvimento 

do processo, identificando os possíveis pontos de entrave e indicando as soluções 

empregadas. 

 a) Quantidades de horas de utilização de energia elétrica no mês de Janeiro de 

2009. Utilizou-se o mês de janeiro por ser um mês cheio e de maior utilização.  

 b) Quantidade de energia elétrica necessária para o ano de 2009 (3 MW médio). 

 c) Tomada de Decisão. Comprar ou não comprar toda a energia necessária de  

3MW médio para 2009 de uma vez, a tomada de decisão ficará a critério do agente 

comprador de energia que irá analisar o preço na hora da aquisição da energia 

necessária. 

 d) Comprar toda a energia necessária (3 MW médio) através de um contrato de 

opção de compra (call), pagando um prêmio por isso e ficando livre das oscilações de 

preços que possam ocorrer. 

 e) Comprar 8,33% da energia necessária (0,25 MW), que corresponde à 

necessidade anual de 3MW médio/12 meses, através de uma opção de compra call 

pagando um prêmio por isso e buscando a diferença 91,67% (2,75 MW) ao PLD e 

correr o risco das oscilações do mercado. Considerando é claro que este cálculo está 

sendo analisado no mês de janeiro de 2009.  

 f) Em todos os casos será pago um prêmio para garantir a energia necessária total 

ou parcial. O prêmio que é a quantidade de horas de utilização de energia elétrica no 

mês de janeiro de 2009 (744 horas), multiplicado pelo preço da energia (PE) (100,00 

R$/MWh) no mercado (Strike), dividido pela quantidade de horas no ano de 2009 

(8.760h). 

 g) No caso de optar pela alternativa (e) comprar 8,33% (0,25 MW) através de uma 

opção de compra (call) e buscar a diferença 91,67%  (2,75 MW) ao PLD máximo, médio 

e mínimo buscando mitigar o risco. 

 h) Resultados das opções escolhidas 
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FLUXOGRAMA DE MITIGAÇÃO DE RISCO COM BASE NO PLD 

 

 
 
 
 
 

Comprar toda a 
energia elétrica de 

uma vez?(c) 

Qtde de horas de utilização de 
energia elétrica no mês de janeiro 

de 2009.(a) 

Qtde de energia elétrica 
necessária no mês de Janeiro de 

2009.(b) 

Comprar toda a energia através de 
um contrato de opção, pagando 

um prêmio mensal. (d) 

Comprar 8,33% ao preço fixo 
pagando um premio e 91,67% no 

mercado Spot ao PLD.(e) 

Prêmio que é a Qtde de horas no 
mês multiplicado pelo preço da 

energia (PE), dividido pela Qtde de 
horas no ano.(f) 

Mitigar o risco ao PLD Máximo, 
Médio e Mínimo.(g) 

Resultado (h) 



64 
 

2- ESTUDO DE CASO 
  

 O presente estudo de caso visa mostrar a importância da  utilização de derivativos 

na compra e venda de energia elétrica para proteção (hedge) de compradores e 

vendedores, agentes de mercado no Ambiente de Contratação Livre – ACL, nas 

oscilações futuras de preços. Para isso buscou-se utilizar opções de venda chamadas 

de (PUT) e de compra (CALL). 

 O mercado de opções é o “mercado em que são negociados direitos de compra ou 

venda de um lote de valores mobiliários, com preços e prazos de exercício pre-

estabelecidos”. (Cavalcante, 2009, p.331) 

 O investidor decidirá na data acordada, conforme o seu interesse, o exercício ou 

não de seu direito, dependendo do preço no mercado à vista do ativo-objeto. 

 O investidor, para ter esse direito, paga um prêmio mensal, que é submetido a 

uma cotação, até a data em que pode exercer ou não o direito adquirido, e, caso 

exercido esse direito, o investidor pagará um preço da energia elétrica pré-fixado de 

strike (mercado). O investidor pode ser o titular até a data de exercer o direito ou pode 

negociá-lo no mercado, pelo valor da cotação apregoado no momento da negociação. 

Esses direitos podem ser de compra (CALL) ou de venda (PUT) 

 Em relação à opção de compra (CALL), o detentor da opção (titular) adquire o 

direito de se assim desejar, comprar do lançador (vendedor da opção), até uma data 

fixada, o ativo relativo à opção. Normalmente a opção só é exercida quando o preço da 

energia elétrica de mercado for superior ao preço de exercício da opção, ou seja 

quando a opção tiver um valor intrínseco. Entretanto, não se deve levar apenas o valor 

intrínseco, deve se levar em conta na verdade o valor atual do prêmio pago quando da 

aquisição da opção. 

 No caso das opções de venda, o direito do titular é de poder vender o ativo ao 

lançador sob condições também pré estabelecidas. O vendedor fica obrigado a vendê-

la e no ato da negociação exige que o comprador pague um prêmio. 
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 O mercado de curto prazo é utilizado para a comercialização de energia elétrica, 

também chamado de spot23, onde a característica mais importante é a existência de um 

operador único de mercado (CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), 

centralizando as transações de compra e venda de energia. Além disso, os custos e 

preços estão associados diretamente ao despacho econômico. O modelo de preço é o 

preço marginal do sistema que é calculado de forma ex-ante (antes da operação real) 

com bases semanais. A demanda é passiva no mercado atacadista e não há existência 

de pagamentos por capacidade.    

 O PLD é o preço de liquidação de diferenças que é utilizado para valorar a compra 

e venda de energia no mercado de curto prazo ( mercado spot).  

         O sistema considerado pela CCEE é constituído de cerca de 70 reservatórios. 

Para reduzir a sobrecarga computacional e para representar sua interdependência 

hidrológica, eles são agregados em reservatórios equivalentes. Quatro subsistemas são 

então representados pelos seus correspondentes reservatórios equivalentes, nos quais 

as principais características são a capacidade de geração e o fluxo de energia. Esses 

quatro subsistemas são denominados de submercados (Sudeste/Centro-Oeste, Sul, 

Norte e Nordeste) e são caracterizados, principalmente, pelas restrições de transmissão 

entre eles. 

 O ONS é o responsável por esse despacho centralizado. Isto é, ele programa e  

indica quais usinas de cada fonte devem produzir energia por um determinado período 

em estudo, que é diário e mensal, definindo a geração hidráulica e a geração térmica 

para cada submercado (subsistema).  

Como resultado desse processo são obtidos os Custos Marginais de Operação 

(CMO) para o período em questão, para cada patamar de carga leve, médio e pesado e 

para cada submercado (subsistema). O Custo Marginal de operação é obtido através 

do custo implícito da água, da térmica flexível mais cara despachada ou do custo do 

déficit em casos de racionamento, que é calculado dentro do processo de otimização, e 

que consiste na decisão de quanto turbinar a água dos reservatórios e quanto gerarem 

                                                 
23 Spot – um dos vários significados que o termo spot tem é imediato, instantâneo. Usado nas bolsas de Mercadorias 
para se referir a negócios realizados  com pagamento à vista e pronta entrega da mercadoria, em oposição ao 
mercado futuro e a termo. 
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através de usinas térmicas, de modo que o custo total do horizonte de estudo seja 

minimizado. 

No cálculo do preço são consideradas apenas as restrições de transmissão de 

energia entre os submercados (limites de intercâmbio). As usinas que apresentam 

limitações operativas (inflexibilidade) para o cumprimento de despacho por parte do 

ONS têm sua parte inflexível não considerada no estabelecimento do preço e são 

consideradas como abatimentos da carga a ser atendida, contudo, se a unidade 

geradora tiver declarado um nível mínimo de geração obrigatória (inflexível) e estiver 

programada para gerar acima desse nível (Flexível) esse será considerado na formação 

do preço. As gerações de testes produzidas pela entrada de novas unidades também 

não são consideradas no processo de formação do PLD.  

A partir de maio de 2003 o cálculo do preço do PLD baseia-se no despacho “ex-

ante”, ou seja, é apurado com base em informações previstas, anteriores a operação 

real do sistema, considerando os valores de disponibilidade declaradas de geração e o 

consumo previsto de cada submercado. O processo completo de cálculo do CMO, base 

do PLD que consiste na utilização dos modelos computacionais NEWAVE (é o modelo 

de otimização para o planejamento de médio prazo (até cinco anos) com discretização 

mensal e representação a sistemas equivalentes. Seu objetivo é determinar a estratégia 

de geração hidráulica e térmica em cada estágio que minimiza o valor esperado do 

custo de operação para todo o período de planejamento.  

Um dos principais resultados desse modelo são as funções de custo futuro, que 

traduzem para os modelos de outras etapas (de curto prazo), o impacto da utilização da 

água armazenada nos reservatórios. Nesse modelo a carga e a função de custo de 

déficit podem ser representadas em patamares e permite-se a consideração de limites 

de interligação entre os subsistemas, e DECOMP (modelo de otimização para o 

horizonte de curto prazo (ate 12 meses), que representa o primeiro mês em base 

semanal e por patamar de carga, as vazões previstas a aleatoriedade das vazões do 

restante do período através de uma árvore de possibilidades (cenários de vazões) e o 

parque gerador individualizado (usinas hidráulicas e térmicas por subsistema). Seu 

objetivo é determinar o despacho de geração das usinas hidráulicas e térmicas que 

minimiza o custo de operações ao longo do período de planejamento, dado o conjunto 
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de informações disponíveis (carga, vazões, disponibilidades, limites de transmissão 

entre subsistemas, função de custo futuro do NEWAVE produzindo como resultado o 

CMO (Custo Marginal Operacional) de cada submercado, em base mensal e semanal. 

A partir dessas informações pode-se analisar as tabelas a seguir que nos mostra 

o preço médio ponderado da CCEE em R$/MWh nos Submercados Sudeste e Centro 

Oeste, Sul, Nordeste e Norte, levando em consideração à média ponderada dos 

períodos de comercialização, patamares de carga pesada, média e leve no período de 

maio de 2003 a outubro de 2009. 
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TABELA 1 - Variações do (PLD) Preço de Liquidação das Diferenças, nas Regiões 

Sudeste (SE/CO) e Centro-Oeste. 

 

Mai/03 Junh/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 Nov/03 Dez/03 
7,3 11,22 13,13 16,95 18,30 25,82 28,03 20,18 

Jan/04 Fev/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 
23,68 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 
Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 
18,59 18,75 18,59 18,59 18,33 18,33 18,33 24,88 
Mai/05 Junh/05 Jul/05 Ago/05 Set/05 Out/05 Nov/05 Dez/05 
43,96 26,45 31,74 34,51 31,94 43,12 35,73 19,20 

Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 
28,64 58,02 28,56 20,87 51,91 67,89 90,9 104,98 
Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 
123,88 92,42 80,82 58,75 22,62 17,59 17,59 49,36 
Mai/07 Jun/07 Jul/07 Ago/07 Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07 
59,96 97,15 122,59 39,27 149,53 198,13 185,11 204,93 

Jan/08 Fev/08 Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08 
502,45 200,42 124,70 68,8 34,18 76,20 108,42 102,79 
Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 
109,93 92,43 106,14 96,97 83,64 52,08 90,87 46,46 
Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09   
39,00 40,84 30,43 16,31 16,31 16,31   

FONTE: CCEE de Maio de 2003 á Outubro de 2009. 
 

A tabela 1 foi extraída da CCEE – Câmara de Comercialização de Energia, onde 

consta os resultados do (PLD) – Preço de Liquidação das Diferenças, considerando a 

média ponderada de cada patamar de carga (pesada, média e leve), nos meses de 

Maio de 2003 à Outubro de 2009, no Submercado (SE/CO), nas Regiões Sudeste e 

Centro-Oeste, medidos em R$/MWh. 
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GRÁFICO 1 – Gráfico do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) – Submercado 

Sudeste e Centro - Oeste  
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  Fonte:O autor (2011) 

 

O gráfico1 representa o submercado SE/CO – Região Sudeste e Centro Oeste 

medidos em R$/MWh, no período de maio de 2003 a outubro de 2009, preço utilizado, 

extraído da média ponderada considerando os três patamares de carga (Pesada, Média 

e Leve). 
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TABELA 2 - Variações do (PLD) Preço de Liquidação das Diferenças, Submercado 

Sul. 

 

Mai/03 Junh/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 Nov/03 Dez/03 
7,3 11,22 13,92 18,56 20,52 26,30 26,95 20,18 

Jan/04 Fev/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 
23,68 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 
Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 
18,59 18,75 18,59 18,59 18,33 18,99 26,78 83,97 
Mai/05 Junh/05 Jul/05 Ago/05 Set/05 Out/05 Nov/05 Dez/05 
79,35 24,07 31,56 34,51 29,42 18,83 24,17 19,19 

Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 
28,78 63,63 42,67 21,06 52,51 70,01 91,44 105,19 
Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 
123,88 92,42 80,82 59,18 26,28 17,59 17,59 49,05 
Mai/07 Jun/07 Jul/07 Ago/07 Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07 
23,48 59,42 122,19 36,13 149,80 198,13 185,11 204,93 

Jan/08 Fev/08 Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08 
502,45 200,65 127,41 72,12 34,19 76,2 108,42 101,21 
Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 
109,40 92,17 93,77 96,93 83,66 66,15 91,28 48,73 
Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09   
39,10 40,84 30,43 16,31 16,31 16,31   

FONTE: CCEE de Maio de 2003 á Outubro de 2009. 
 

A tabela 2 foi extraída da CCEE – Câmara de Comercialização e Energia, onde 

consta os resultados do (PLD) Preço de Liquidação das Diferenças, considerando a 

média ponderada de cada patamar de carga (pesada, média e leve), nos meses de 

Maio de 2003 à Outubro de 2009, no Submercado S, na Região Sul, medido em 

R$/MWh. 
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GRÁFICO 2 – Gráfico do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) – Submercado  

Sul – Região Sul 
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 FONTE:O autor (2011) 

 

O gráfico 2 representa o submercado S – Região Sul medidos em R$/MWh, no 

período de maio de 2003 a outubro de 2009, preço utilizado, extraído da média 

ponderada considerando os três patamares de carga (Pesada, Média e Leve). 
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TABELA 3 - Variações do (PLD) Preço de Liquidação das Diferenças, Submercado 

Nordeste 

 

Mai/03 Junh/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 Nov/03 Dez/03 
6,34 10,53 9,87 13,37 15,44 19,88 24,70 49,41 

Jan/04 Fev/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 
24,09 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 
Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 
18,59 18,75 18,59 18,59 18,33 18,33 18,33 18,33 
Mai/05 Junh/05 Jul/05 Ago/05 Set/05 Out/05 Nov/05 Dez/05 
18,33 18,33 18,33 18,50 18,40 18,86 19,79 18,40 

Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 
19,14 37,62 36,10 16,92 19,79 23,44 30,61 51,94 
Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 
68,56 46,25 24,40 17,58 17,59 17,59 17,59 28,07 
Mai/07 Jun/07 Jul/07 Ago/07 Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07 
53,37 97,19 118,94 45,81 149,11 197,45 185,11 204,93 

Jan/08 Fev/08 Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08 
497,61 214,37 123,24 71,92 34,42 75,34 108,42 102,79 
Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 
109,91 92,43 106,14 96,97 77,77 27,41 84,25 27,79 
Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09   
30,17 30,00 25,55 16,31 16,31 16,31   

FONTE: CCEE de Maio de 2003 á Outubro de 2009. 
 

A tabela 3 foi extraída da CCEE, onde consta os resultados do (PLD) Preço de 

Liquidação das Diferenças, considerando a média ponderada de cada patamar de 

carga (pesada, média e leve), nos meses de Maio de 2003 à Outubro de 2009, no 

Submercado NE, na Região Nordeste, medidos em R$/MWh. 
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GRÁFICO 3 – Gráfico do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) – Submercado 

Nordeste 
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 Fonte:O autor (2011) 

 

O gráfico 3 representa o submercado NE – Região Nordeste em R$/MWh, no período 

de maio de 2003 a outubro de 2009, preço utilizado, extraído da média ponderada 

considerando os três patamares de carga (Pesada, Média e Leve). 



74 
 

TABELA 4 - Variações do (PLD) Preço de Liquidação das Diferenças, Submercado 

Norte 

 

Mai/03 Junh/03 Jul/03 Ago/03 Set/03 Out/03 Nov/03 Dez/03 
6,23 10,43 13,10 16,89 18,30 25,73 27,91 19,93 

Jan/04 Fev/04 Mar/04 Abr/04 Mai/04 Jun/04 Jul/04 Ago/04 
21,48 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 18,59 
Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 
18,59 18,75 18,59 18,59 18,33 18,33 18,33 18,87 
Mai/05 Junh/05 Jul/05 Ago/05 Set/05 Out/05 Nov/05 Dez/05 
20,28 25,42 31,74 34,51 31,94 43,12 35,73 19,20 

Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 
19,14 29,20 18,94 16,92 16,97 44,84 90,90 104,98 
Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 
123,88 92,42 80,82 45,23 17,59 17,59 17,59 24,25 
Mai/07 Jun/07 Jul/07 Ago/07 Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07 
53,37 97,35 122,59 44,36 149,53 198,13 185,11 204,93 

Jan/08 Fev/08 Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 Jul/08 Ago/08 
502,45 200,43 117,67 50,97 27,61 75,34 108,42 102,79 
Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 
109,93 92,43 106,14 96,97 77,82 27,41 24,96 16,31 
Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09   
16,31 23,14 25,55 16,31 16,31 16,31   

FONTE: CCEE de Maio de 2003 á Outubro de 2009. 
 

A tabela 4 foi extraída da CCEE, onde consta os resultados do (PLD) Preço de 

Liquidação das Diferenças, considerando a média ponderada de cada patamar de 

carga (pesada, média e leve), nos meses de Maio de 2003 à Outubro de 2009, no 

Submercado N, na Região Norte, medidos em R$/MWh. 
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GRÁFICO 4 – Gráfico do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) – Submercado  

Norte 
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 Fonte: O autor (2011) 

 

O gráfico 4 representa o submercado N – Região Norte, medidos em R$/MWh, 

no período de maio de 2003 a outubro de 2009, preço utilizado, extraído da média 

ponderada considerando os três patamares de carga (Pesada, Média e Leve). 
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GRÁFICO 5 – Gráfico do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) – em todos  

Submercados. 
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O gráfico 5  representa o  PLD da Energia Elétrica no Brasil no período de 

maio/03 à outubro/09 em todos os Submercados.  

Os dados foram compilados das tabelas de cada submercado, chegando aos seguintes 

preços de PLD (Preço de Liquidação das Diferenças). 

 

Submercado PLD Máximo 
R$/MWh 

PLD Médio 
R$/MWh 

PLD Mínimo 
R$/MWh 

SE/CO 502,45 60,81 7,30 
S 502,45 61,16 7,30 
NE 497,61 52,70 6,34 
N 502,45 55,72 6,23 
 
 
 Em todos os submercados nota-se um comportamento semelhante. O preço é 

relativamente estável. Esta condição reflete a situação após o período de racionamento 

de energia (junho de 2001 a fevereiro de 2002), no qual os consumidores ao reduzirem 

sua demanda aumentaram o descolamento entre demanda e oferta, permitindo um 

excesso de energia. Somente em abril de 2005, como não houve novos investimentos 
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em capacidade, a demanda e a oferta se aproximaram contribuindo para o início de um 

período de volatilidade cada vez maior. 

 A partir de 2005, vários eventos contribuíram para aumentar o PLD e sua 

volatilidade como é possível verificar nos gráficos 1, 2, 3 e 4.  

 Em maio de 2007, algumas usinas térmicas foram retidas da conta de oferta de 

eletricidade em função da disponibilidade de gás, reduzindo a segurança do sistema. 

 Em setembro de 2007, a baixa afluência contribuiu para a elevação expressiva do 

PLD em todos os submercados. Em dezembro de 2007, a seca na região do Nordeste 

aliada à baixa afluência na região Sudeste fizeram com que o Comitê de Monitoramento 

do Setor Elétrico (CMSE) autorizasse a utilização de usinas térmicas, com custo 

marginal expressivamente maior.   

 Conforme a CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, relatou que 

a alta inesperada em janeiro de 2008, foi influenciada pelo atraso do período chuvoso. 

Em jan/2008 o preço do PLD atingiu um patamar histórico de R$ 502,45, o que implica 

que o Custo Marginal de Operação (CMO) chegou a patamares superiores, isto se deve 

ao fato do valor do Custo Marginal de Operação (CMO) ser calculado através do 

programa NEWAVE  e DECOMP  e  o PLD ser limitado por um preço máximo e mínimo, 

para cada ano divulgado pelo órgão regulador, ANEEL. 

 O fato de o PLD ter atingido este patamar levou à sérios problemas de 

inadimplência na CCEE. 

 O efeito da explosão do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) veio à tona em 

fevereiro do mesmo ano, quando a CCEE – Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica, que contabiliza os negócios de compra e venda de energia, apurou 

inadimplência de R$ 96 milhões, representando 8,3% referente às transações 

realizadas no primeiro mês do ano tratando-se da maior taxa desde que o mercado livre 

começou a ganhar corpo no Brasil, a partir de 2003. Antes de janeiro, a inadimplência 

foi gerada pela quebra de contrato das geradoras e comercializadoras, pois os preços 

praticados no mercado no momento, eram muito superiores aos preços vendidos pelas 

geradoras e comercializadoras, que preferiram pagar uma multa e quebrar o contrato 

vendendo no a energia no mercado com o preço atual,  ficando tradicionalmente abaixo 

de 1% do total dos negócios efetivados mensalmente. 
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 No momento em que divulgou a taxa de inadimplência a CCEE esclareceu que 

apenas 21 agentes do mercado livre, de um total de 900, deixaram de pagar o que 

deviam no mês.  Na mesma época, quando o preço da energia explodiu para acima de 

R$ 560,00 por MWh, algumas comercializadoras que operavam de forma altamente 

alavancada, ou seja, vendiam a energia que não tinham em mãos para posteriormente 

comprar a preços baixos no mercado spot – não tiveram como honrar seus contratos 

bilaterais fechados anteriormente.  

 Na verdade todos estes eventos levam o PLD a ser uma variável extremamente 

volátil. 

 Além da volatilidade é possível afirmar que o PLD é uma variável de difícil 

previsibilidade, como mostra o gráfico 5. 

 O mercado de curto prazo é movimentado somente pelos consumidores livres, que 

quando excedem o seu volume contratado para o mês ou quando há sobra de energia 

no período, são obrigados a comprar ou vender o insumo ao preço do PLD. 

 A necessidade do acerto de contas com a Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica, foi uma das maneiras que o governo federal encontrou para controlar os 

especuladores em torno da commodity. 

 As comercializadoras, para terem mais lucro, sempre venderam sem ter energia 

garantida, nos volumes que desejavam, já que o PLD poderia cair e então surgiria a 

possibilidade de comprá-la por um preço bem abaixo do negociado com o consumidor, 

isto funcionava bem, entretanto quando o preço elevou, a estratégia começou a falhar. 

 Se o agente não tem energia naquele mês e o PLD chegou ao teto, de uma forma 

ou de outra ele deverá cumprir o seu contrato e fornecer energia, mas o mercado não 

fez. 

  Portanto não é possível prever como irá se comportar o preço da energia elétrica 

no mercado futuro, onde a demanda é crescente, e como no Brasil a base energética é 

hídrica, não pode se deixar para comprar toda a energia no mercado spot e sim fazer 

uma opção de compra da maior parte, pagando um prêmio mensal e mitigando seu 

risco ao PLD e ir a mercado spot para suprir a energia faltante, levando em 

consideração que a entrega desta energia elétrica vai ser feita, o que não ocorreu no 

mercado de energia pós apagão, onde o preço da energia elétrica atingiu valores 



79 
 

altíssimos e as geradoras não cumpriram seus contratos devido a falta de uma cláusula 

específica de redução de quantidade de energia elétrica contratada caso houvesse um 

racionamento. 

No estudo de caso será utilizado o Submercado S - Região Sul , pois em termos 

de esgotamento dos potenciais, verifica-se que a Bacia mais saturada é a do Paraná 

com índices de aproveitamento que é de 64%. 

 O preço da energia (PE) no mercado spot utilizado como base foi de R$ 100,00 

MWh, praticado no ano de 2009, que também será utilizado como preço de exercício da 

opção de compra. Através de instrumentos de derivativos como opções put ou call e 

considerando os preços do PLD de mai/2003 a out/2009 observou-se em set/2006 um 

aumento no preço do PLD médio de 123,88 R$/MWh atingindo um valor superior ao 

preço do exercício (R$ 100,00 MWh), fazendo com que o comprador da call exercesse 

o direito de compra, pagando um prêmio por isso e encerrando a opção do período. Da 

mesma forma em jan/2008 o preço do PLD atingiu um patamar histórico de R$ 502,45 

fazendo com que o comprador da call também exercesse o direito de compra, pagando 

por isso um prêmio. Por outro lado o comprador da opção de venda (put) neste período, 

com esta variação, seria obrigado a entregar a energia ganhando apenas o prêmio. 

Supondo que teria que comprar uma quantidade de 3 MW médios para uma 

cobertura contratual no ano de 2009, tem-se duas opões de contratação, uma através 

de um contrato de opção cobrando um prêmio mensal estabelecendo o preço de 

energia de strike, e outra através de um contrato de uma parte de energia na base 

8,33% (3 MW médios/12meses) ao preço de energia fixo, mitigando o risco da outra 

parte da energia no mercado spot 91,67% (diferença) ao PLD máximo, médio e mínimo 

dependendo do caso. 

Para confecção das tabelas, foram utilizadas as quantidades de horas assim 

distribuídas: 

Jan. 744 horas, Fev. 672 horas, mar 744 horas, abril 720 horas, maio 744 horas, junho 

720 horas, julho 720 horas, agosto 744 horas, setembro 720 horas, outubro 744 horas, 

novembro 720 horas e dezembro 744 horas, totalizando no ano 8.760 horas. 

O preço da energia (PE) a ser utilizado é o preço de Strike (mercado) da opção 

de compra (call) ou de venda (put) que é de 100,00 R$/MWh. 
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Para calcular o prêmio, utilizou-se 744 horas como base que é o total de horas 

no mês de janeiro de 2009, multiplicado por 100 R$/MWh que é o (PE) preço médio da 

energia no mercado (Strike) e dividido pela quantidade anual de horas utilizadas 

(8.760), obtendo-se o prêmio mensal de 8,49 R$/MWh. Este prêmio multiplicado pela 

quantidade de horas no mês de janeiro, que é de 744 horas, multiplicado pela 

quantidade de energia média 3 MW, resultou em R$ 18.949,68, prêmio mensal que 

teria que pagar para comprar toda a energia necessária para o ano de 2009. 

Desta forma, 3 MW multiplicado pela quantidade de horas do mês de janeiro que 

é de 744 horas e pelo preço de energia no mercado (Strike) que é de 100,00 R$/MWh 

(PE), chegou-se ao valor financeiro de R$ 223.200,00. 

Isto é, seria pago um prêmio de R$ 18.949,68 por mês mais R$ 223.200,00 se 

fosse comprada a energia total a preço de mercado (Strike). (R$ 242.149,68) 

A outra opção seria comprar 3 MWh/12 = 0,25 MW que corresponde a 8,33% da 

quantidade total no mercado ao preço de energia fixo a 100,00 R$/MWh, pagando um 

prêmio e buscando a diferença de 91,67% ao PLD. 

Se o preço do PLD médio fosse de 61,16 R$/MWh, o gasto no mês de janeiro 

seria de 125.133,00 R$/MWh (744 x 2,75 x 61,16) (91,67%). 

Se o preço do PLD mínimo fosse de 7,30 R$/MWh, como aconteceu em Maio de 

2003 o gasto no mês de janeiro seria de 14.935,00 R$/MWh, portanto, menor do que 

seria se comprada toda a energia no mercado que era de R$ 223.200,00 (744 x 2,75 x 

7,30) (91,67%). 

Mas, se o preço do PLD máximo for de 502,45 R$/MWh, como aconteceu em 

Janeiro de 2008, o gasto no mês de janeiro seria de 1.028.012,00 R$/MWh bem 

superior ao comprado no mercado a R$ 223.200,00 (744 x 2,75 x 502,45) (91,67%). 

A seguir são mostradas as formas de cálculo para chegar a mitigação de risco 

com base no mês de janeiro de 2009. 

A mitigação de risco existe quando se compra uma certa quantidade de energia, 

pagando um prêmio por isso e buscando o restante da energia ao PLD. 



81 
 

A tabela abaixo indica a quantidade de horas de utilização de energia elétrica nos 

meses de Janeiro a Dezembro de 2009. 

 

TABELA 1 - Horas de Utilização de Energia no Ano de 2009 no Submercado Sul 

       2009 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Horas 744 672 744 720 744 720 744 

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro   

Horas 744 720 744 720 744   

FONTE: O autor (2011) 

 

A tabela abaixo mostra a quantidade necessária de energia elétrica para o ano de 2009, 

quantidade de energia na base 8,33% (3MW médios/12 meses), ao preço de energia 

fixo, mitigando o risco da outra parte no mercado spot 91,67%. 

 

TABELA 2 – Compra de Energia Total Necessária no Ano de 2009 

 Fonte: O autor (2011) 

 

A tabela abaixo mostra como calcular o prêmio mensal pago na opção de compra 

(CALL). 

 

TABELA 3 – Opção de Compra Call, Cálculo do Prêmio Mensal em Janeiro/2009 

 

Qtde de horas 
(janeiro) 

Preço da energia 
(R$/MWh) 

Qtde de hora no 
ano 

Prêmio 
(=100x744/8760) 

744 100,00 8.760 8,49 
FONTE: O autor (2011) 

Energia Janeiro/Dezembro de 2009 

Energia necessária no ano 3,0 MWh 

Quantidade de energia na base 8,33% 0,25 MWh 

Diferença no Mercado Spot a 91,67% 2,75 MWh 
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A tabela abaixo mostra como calcular o preço da energia mensal (PE). 

TABELA 4 - QUANTIDADE DE HORAS X ENERGIA NECESSÁRIA X PREÇO DE 

ENERGIA (PE) (744 X 3,0 MW  X 100,00 R$ Mwh) 

 

Qtde de horas 
(janeiro) 

Energia necessária 
(MW) 

Preço da energia 
(R$/MWh) 

Despesa com a 
energia no mês 

744 3,0 100,00 223.200,00 
FONTE: O autor (2011) 

 

A tabela abaixo mostra qual o Prêmio Mensal (PM) a ser pago sobre a compra total de 

energia R$ 223.200,00, a preço de  mercado strike. 

 

TABELA 5 – Cálculo do Prêmio Mensal 

 

Qtde de horas 
(janeiro) 

Energia necessária 
(MW) 

Prêmio 
(R$/MWh) 

Prêmio Mensal 
(744 x 3,0x 8,49) 

744 3,0 8,49 18.949,68 
FONTE: O autor (2011) 

 

A tabela abaixo mostra a compra de 8,33% da energia (0,25 MW) à 100 R$/MWh (PE) 

pagando um custo de energia de R$ 18.600,00 mais 1.579,14 de prêmio. A diferença 

(91,67%) referente a compra será buscada no mercado analisando a PLD. 

 

TABELA 6 – Compra de Parte de Energia a Mercado pagando um Prêmio (744 X 

0,25 Mw Médio X 100,00 R$/Mwh)=18.600,00 

 

Qtde de horas 
(janeiro) 

Comprar 
8,33% 

Preço da 
energia 

(R$/MWh) 

Custo da 
energia (R$) 

Prêmio 
(R$) 

744 0,25 100,00 18.600,00 1.579,14 
FONTE: O autor (2011) 
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A tabela abaixo mostra os PLD’s máximo, médio e mínimo que será utilizado para 

mitigar o risco, extraído da CCEE no período de Mai/2003 a Out/2009. 

 

TABELA 7 – PLD Máximo, Médio e Mínimo 

 

PLD Máximo 502,45 R$/MWh 

PLD Médio 61,16 R$/MWh 

PLD Mínimo 7,30 R$/MWh 

FONTE: O autor (2011) 

 

A tabela abaixo mostra como comprar o restante de energia (91,67%) ao PLD máximo, 

médio e mínimo em R$/MWh. 

 

TABELA 8 – Compra de 2,75 MW de Energia Utilizando PLD Máximo, Médio e 

Mínimo 

 

Qtde de horas Compra a 91,67% 
(MW) 

PLD (R$/MWh) Despesa (R$) 
(2,75 x 744 x PLD) 

744 2,75 502,45 (máximo) 1.028.012,70 
744 2,75 61,16 (médio) 125.133,36 
744 2,75 7,30 (mínimo) 14.935,80 

FONTE: O autor (2011) 
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A tabela abaixo mostra as opções de compra de toda energia necessária pagando um 

prêmio ou indo a PLD buscar a diferença. 

 

TABELA 9 – Formas de Compra de Energia Necessária para o Ano de 2009 (Qtde 

de Horas X Qtde Energia X Prêmio) = Prêmio Mensal 

 

Qtde de 
horas 

Qtde de energia 
(MW) 

Preço 
(R$/MWh) 

Despesa(R$) 
(744x3,0x100) 

Prêmio 
Mensal 

(R$/MWh) 
744 3,0 100,00 223.200,00 18.949,68 

744 0,25 (8,33%) 100,00 18.600,00 1.579,14 

744 2,75 (91,67%) 502,45 máximo 1.028.012,70  

744 2,75 (91,67%) 61,16 médio 125.133,36  

744 2,75 (91,67%) 7,30 mínimo 14.935,80  

FONTE: O autor (2011) 



85 
 

A tabela abaixo mostra a despesa final para aquisição da energia necessária, 

vantagens e desvantagens de comprar uma opção de compra (call) ou ir a mercado 

buscar energia ao PLD. 

 

TABELA 10 – Vantagens e Desvantagens de uma Opção de Compra 

 

Qtde de 
horas 

Qtde de 
energia 
(MW) 

Preço 
(R$/MW) 

Despesa 
(R$) 

Equação Percentual 
(%) 

744 3,0 100,00 242.149,68 =744 x 3,0 x100 

+18.949,68 

100 

744 0,25 
(8,33%) 

100,00 20.197,14 =744 x 0,25 x100 

+ 1.597,14 

 

744 2,75 
(91,67%) 

502,45 
(máximo) 

1.028.012,70 =744 x 2,75x 

502,45 

432,88 

744 2,75 
(91,67%) 

61,16 
(médio) 

125.133,36 =744 x 2,75 x 

61,16 

60,02 

744 2,75 
(91,67) 

7,30 
(mínimo) 

14.935,80 =744 x 2,75 x 

7,30 

14,52 

FONTE: O autor (2011) 

 

 Com a compra de (8,33%) a 100 R$/MWh mais (91,67%) a PLD máximo temos 

432,88% de gasto em comparação a despesa da compra total de energia necessária 

(3,0 MW) a 100 R$/MWh. (Desvantagem) 

Com a compra de (8,33%) à 100 R$/MWh mais (91,67%) à PLD médio temos 60,02% 

de gasto em comparação a despesa da compra total de energia necessária (3,0 MW) a 

100 R$/MWh. (Vantagem) 

 Com a compra de (8,33%) á 100 R$/MWh mais (91,67%) à PLD mínimo temos 

14,52% de gasto em comparação a despesa da compra total de energia necessária (3,0 

MW) a 100,00 R$/MWh. (Vantagem) 
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6- CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

 

 A comercialização de energia no Brasil passa por mudanças significativas, 

entretanto considerando a centralização do Estado na maior parte das negociações o 

que não ocorre em outros países. 

 Nos últimos 20 anos, vários países promoveram mudanças estruturais em seus 

setores elétricos rumo à livre negociação de energia. 

 Em 1992, nos Estados Unidos, o Congresso decretou o Ato de Política Energética 

(Energy Policy Act), abrindo o acesso ao sistema de transmissão a qualquer produtor 

de energia, independendo desejar competir no mercado atacadista. Desta forma, 

muitas empresas que geravam e vendiam energia no mercado aberto, cresceram 

substancialmente. No primeiro trimestre de 1999, o comércio crescia para mais de 400 

milhões de MW. O mercado livre se desenvolveu de forma diferenciada em cada estado 

da Federação, o mercado de eletricidade foi completamente liberalizado, inclusive 

oferecendo livre negociação aos consumidores. 

 Nos EUA, o mercado futuro e o de opções têm sido utilizados pelos agentes na 

busca de proteção contra a alta volatilidade dos preços de eletricidade. Esses contratos 

são normalmente negociados na Bolsa de Valores de Nova York. 

 A matriz energética dos EUA é baseada na geração térmica, advinda 

principalmente, de gás natural ou carvão, os derivativos de energia têm como ativo-

objeto, não apenas a eletricidade, mas também o gás natural, carvão, eletricidade 

(propriamente dita) e óleo cru, entre outros. 

 O Reino Unido foi uma das primeiras nações a embarcar na reestruturação, 

privatização e desregulamentação do setor elétrico. 

 Ressaltando que o Nord Pool foi criado durante a década de 1990 pelo países 

Nórdicos, sob controle estatal de duas empresas de transmissão, foi a primeira bolsa 

internacional para a comercialização de energia elétrica. Em 2002, o Nord Pool se 

licenciou como uma bolsa regulada e como uma câmara de compensação e liquidação. 

 Em 2006, mais de 300 participantes comercializavam energia diariamente no Nord 

Pool, mais de 60% do consumo total de eletricidade era dos países nórdicos. 

A exemplo do Nord Pool, em novembro de 2006, França, Bélgica e Holanda 
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concordaram em estabelecer um intercâmbio multinacional de energia elétrica, no qual 

a energia seria  negociada no atacado para entrega no dia seguinte em qualquer dos 

três países. Os negócios seriam realizados através do Belpex (Belgian Power 

Exchange), que funcionava como uma bolsa de energia. A centralização da atividade 

regional de negociação no Belpex reforçaria a possibilidade futura de se criar um preço 

multinacional comum, bem como um mercado comum de energia elétrica, para todos os 

países da União Européia. Atualmente se estuda, inclusive, a possibilidade do Belpex 

ser conectado ao Nord Pool. 

 No Nord Pool os mercados físicos ou spot já são praticados contra a alta 

volatilidade da energia há um bom tempo. 

 Dessa maneira, a Nord Pool pode negociar três tipos de contratos futuros: os 

contratos semanais, contratos de blocos e os contratos sazonais. Na média, o Nord 

Pool negocia um volume diário, de quatrocentos a quinhentos contratos, sendo setenta 

e cinco por cento dos contratos semanais, vinte por dento de contratos por bloco e 

cinco por cento de contratos sazonais. 

 No Canadá o operador independente do sistema elétrico (Independent Electricity 

System Operator - IESO), além de dirigir a operação é quem administra o mercado 

atacadista de energia elétrica. O IESO foi estabelecido em 1998 através do Ato de 

Eletricidade, eletricidade de Ontário (Electricity Act of Ontário) e reúne quase 300 

agentes entre geradores, comercializadores, serviços públicos, transmissores e grandes 

consumidores. 

 Na Austrália, a comercialização atacadista de energia elétrica se iniciou em 21 de 

Setembro de 2006 e a expectativa é que a maior parte da eletricidade venha a ser 

comercializada por meio de contratos bilaterais entre geradores e comercializadores, os 

quais venderão a energia para consumidores finais. 

 No Brasil mesmo com todas as modificações que ocorreram neste mesmo 

período, com relação aos outros países, conseguiu uma livre negociação entre os 

agentes, mitigação de riscos inerentes à integração nacional dos submercados, abriu 

concorrência na geração e na comercialização, entretanto permanece fora desse 

contexto o segmento da transmissão, que continua como monopólio estatal. 
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 Nota-se que a evolução de alguns mercados futuros e de opções em outros países 

evidencia a potencialidade desse tipo de mercado no setor elétrico. No caso do Brasil, a 

despeito de possuir uma matriz energética diferenciada e trabalhar com um sistema de 

despacho centralizado, os riscos de preços existentes requerem instrumentos 

modernos e seguros para a sua administração. 

 Devido ao aprimoramento da regulamentação e a própria maturação dos novos 

segmentos de mercado de energia, necessária se faz a implementação no mercado do 

setor de energia elétrica de um controle de instrumentos de derivativos, de 

gerenciamento e contra o risco da alta volatilidade da energia. 

 Identificou-se que existem formas de proteção e especulação no mercado de 

energia elétrica, através de derivativos, como opções de compra (call) e venda (put) e 

que, o MRE – Mecanismo de Realocação de Energia tem limitações. 

   O estudo enfatizou que o PLD é uma variável muito volátil e de difícil previsão. A 

volatilidade deriva da natureza da indústria, especificamente do fato de que por se tratar 

de energia de origem hídrica, a precificação torna-se bastante difícil por não termos um 

período de chuvas constantes em todo território nacional, necessitando ter estoques 

nos reservatórios para períodos de entre safra, mesmo com a utilização do MRE 

(Mecanismo de Realocação de Energia), cujo objetivo é assegurar que todas as usinas 

participantes do MRE recebam seus níveis de garantia física independente de seus 

níveis reais de produção de energia, desde que, a geração total do MRE não esteja 

abaixo do total da garantia física do sistema. Busca-se uma alternativa para que as 

distribuidoras e os consumidores livres possam ter um nível de segurança tanto na 

compra como na venda de energia. 

  Após análise do gráfico 1, composto por preços médios de energia negociados na 

CCEE no período de Maio de 2003 a Outubro de 2009, o preço médio observado ficava 

muito além dos preços de picos ou de baixa, tornando o prêmio exigido pelo lançador 

da opção de venda sem parâmetros, pois quem corre o risco de vender futuro exige um 

prêmio alto para correr esse risco e ser obrigado a entregar o ativo objeto deste estudo 

ao comprador. Para o comprador de energia, se após a compra, lançar uma opção de 

venda, ficará garantido se o preço da energia subir recebendo para isso o prêmio. E no 

caso do vendedor de energia, se garantir comprando opções (Call) acreditando que o 
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preço vai subir, pagando o prêmio estabelecido e caso a energia caia, paga somente o 

prêmio e compra no mercado Spot. 

 Para se chegar ao prêmio, utilizou-se a quantidade de horas de utilização de 

energia no mês, vezes o preço de energia (PE), dividido pelo somatório das 

quantidades de horas de energia mês a mês durante um ano.  

 Paga se um prêmio para ficar livre do risco, se o preço da energia subir, exerce o 

direito de compra pagando o prêmio, se o preço da energia cair perde o prêmio e 

compra energia no mercado spot (PLD). 

 O PLD fica muito aquém as previsões dos modelos computacionais, e não leva em 

conta a reação da demanda. Na verdade, o PLD se mostra como inadequado e 

inconsistente para realizar investimentos futuros e balizar contratos de longo prazo. 

 Identificou-se que o mercado spot eficiente é condição chave para o 

desenvolvimento da indústria da eletricidade. Com base neste mercado é possível 

introduzir outros mecanismos de mercado como mercados futuros e de opções. Ficou 

claro que a utilização de derivativos com as opções de venda (PUT) ou opções de 

compra (CALL) devem ser utilizados para mitigar os riscos. 

 No mercado de energia é necessário um mecanismo de derivativos não somente 

para garantir uma tranqüilidade para compradores e vendedores, como também para 

especuladores que vão tornar o mercado de energia mais líquido. 

 Analisando dessa forma, para inicialização no Mercado de Energia será 

necessário que todo agente comercializador conheça e aplique com precisão todas as 

técnicas de mensuração e gerenciamento de risco, pois apesar da segurança que a 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia proporciona ao mercado com relação 

a entrega de energia por parte do distribuidor, necessita analisar o risco de mercado 

com relação a demanda, concentração de chuvas que pode elevar o preço da energia 

ou diminuir. 

 É de suma importância a reavaliação do processo de preços de eletricidade de 

curto prazo no Brasil, em função da importância do setor elétrico para a economia, 

principalmente por ser um setor de capital intensivo cujos investimentos requerem longo 

prazo de maturação. 
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  A teoria de opções, como forma de proteção (hedge), ainda vai ser uma grande 

ajuda para os comercializadores de energia, num mercado próximo onde o governo 

deixe de ser o principal negociador deixando o mercado fluir . 

Como recomendação para trabalhos futuros, analisando a precificação via teoria 

de opções, sugere-se uma avaliação dos benefícios que poderão ser levados ao 

consumidor e a possibilidade de melhora nos níveis de qualidade e confiabilidade dos 

serviços de energia elétrica no Brasil. 
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ANEXO 1 

 

 

INSTITUIÇÕES DO SETOR ELÉTRICO 

  

O novo modelo criou novas instituições e alterou funções de algumas já existentes. 

 

CNPE - Conselho Nacional de Política Energética 

 

 Órgão Interministerial de assessoramento a presidência da República, suas 

principais atribuições é formular políticas e diretrizes de energia, assegurando o 

suprimento de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil acesso no país. 

 Responsável por revisar periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às 

diversas regiões do país, estabelecendo diretrizes para programas específicos, como os 

de usos naturais, do álcool, carvão e da energia termonuclear, além de estabelecer 

diretrizes para a importação e exportação de petróleo. 

 

MME – Empresa de Minas e Energia 

 

 Responsável pela condução das políticas energéticas do país. Suas principais 

obrigações incluem a formulação e implementação de políticas para o setor energético, 

responsável por estabelecer o planejamento do setor energético nacional, monitorar a 

segurança do suprimento do setor elétrico brasileiro e definir ações preventivas para a 

restauração da segurança dos suprimentos no caso de desequilíbrio conjunturais entre 

a oferta e a demanda de energia. 

 

EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

 

 Instituída pela Lei nº10847/04 e criada pelo decreto nº 5.184/04.  

 Vinculada ao MME sua finalidade é prestar serviços na área de estudos e 

pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. 
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 Realiza a  análise de viabilidade técnico econômica e sócio ambiental de usinas, 

bem como a licença ambiental prévia para aproveitamento hidrelétrico e de transmissão 

de energia elétrica. 

 

CMSE – Comitê de Monitoramento do setor Elétrico 

 

 Criado no âmbito do MME, sob sua coordenação direta acompanha e avalia a 

continuidade e a segurança do suprimento elétrico em todo o território nacional. 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

 Instituída pela Lei nº 9427/96 com as atribuições de regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. 

 As alterações promovidas em 2004 estabeleceram como responsabilidade da 

ANEEL direta ou indiretamente a promoção de licitações na modalidade de leilão, para 

contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do sistema interligado 

nacional (SIN). 

 

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica  

 

 Iniciou em 10 de novembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.177 de 12 

de agosto de 2004, sucedendo ao Mercado Atacadista de Energia (MAE), associação 

civil integrada pelos agentes das categorias de Geração, Distribuição e 

Comercialização. 

 Tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no sistema 

interligado nacional nos ambientes de contratação regulada e contratação livre, além de 

efetuar a contabilização e a liquidação financeira das operações realizadas no mercado 

de curto prazo, as quais são auditadas externamente, nos termos da Resolução 

Normativa ANEEL nº 109 de 26 de outubro de 2004 (Convenção de Comercialização de 

Energia Elétrica). As regras e os procedimentos de comercialização que regulam as 

atividades realizadas na CCEE são aprovadas pela ANEEL. 



95 
 

 Busca ser a Instituição de excelência na viabilização das atividades de 

comercialização de energia, identificando necessidades e propondo soluções para o 

mercado. 

 Seus valores são a transparência, neutralidade, ética, excelência, efetividade, 

valorização do ser humano, profissionalismo e segurança. 

 Suas principais atribuições são: 

1. Mantém em registro todos os contratos negociados nos ambientes de Contratação 

Regulada (ACR) e de Contratos Livres (ACL). 

2. Promove a medição e o registro de dados de geração e consumo de todos os 

Agentes da CCEE. 

3. Apura o Preço de Liquidação de Diferenças – PLD do Mercado de Curto Prazo por 

submercado. 

4. Controla todo e qualquer descumprimento de limites de contratação de energia 

elétrica, podendo aplicar penalidades  nos termos da Convenção de Comercialização, 

segundo ANEEL. 

5. Controla todas as negociações e promove ações necessárias para Garantias 

Financeiras relativas às liquidações financeiras do Mercado de Curto Prazo, nos termos 

de Convenção de Comercialização 

6. Promove leilões de compra e venda de Energia Elétrica, conforme delegação da 

ANEEL. 

7. Executa outras atividades expressamente determinadas pela ANEEL, pela 

Assembléia Geral ou por determinação legal, conforme o art.3º do Estatuto Social da 

CCEE 

 

ASMAE – Administradora de Serviços do Mercado Atacadista de Energia Elétrica 

 

 Empresa de direito privado, criada pela Assembléia Geral do MAE em 10 de 

fevereiro de 1999. 

 Na verdade, com o surgimento do MAE – Mercado Atacadista de Energia Elétrica, 

sentiu-se necessidade de definir regras claras para sua operação, bem como criar uma 
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empresa capaz de prover recursos tecnológicos e humanos para melhor administrá-lo, 

com isso, surge a ASMAE. 

 Sua responsabilidade é de administrar financeiramente, contabilmente e 

operacionalmente todas as atividades da MAE. 

 

COMAE – Conselho do Mercado Atacadista de Energia Elétrica 

 

 Composto por 06 conselheiros, sendo dois indicados pela ANEEL e quatro eleitos 

pela Assembléia Geral em votação direta sendo admitidos reeleição. 

 

COEX – Comitê Executivo do MAE 

 

 Colegiado composto por 26 conselheiros, eleitos por Assembléia Geral com direito 

à voto,dois conselheiros sem direito a voto (representante da ASMAE e da ONS ), que 

na verdade são os observadores do Ministério das Minas e Energia e convidados do 

BNDES e dos representantes dos Conselhos de Consumidores. 

 Na verdade, o COEX era a primeira instância decisória do MAE. 

 Sua principal atribuição era de administrar, acompanhar e fiscalizar a execução do 

Acordo de Mercado. Responsável pela indicação, direção e monitoramento do Auditor 

do Sistema de Contabilização e Liquidação. Além disso, dirigia e supervisionava 

atividades da ASMAE, definindo inclusive seu quadro pessoal. 

 Depois de aprovadas pela Assembléia Geral, as alterações no Acordo e nas 

Regras de Mercado, encaminhava a ANEEL todas as informações. 

 

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico 

 

 Criada pela Lei nº 9648 de 27 de maio de 1998 e regulamentado pelo decreto nº 

2655, de 02 de julho de 1998, com as alterações do decreto nº 5081, de 14 de maio de 

2004, tem a responsabilidade pelo planejamento eletroenergético, programação, 

despacho e operação, com otimização do sistema. Além disso, faz a contratação dos 

serviços essenciais à operação do sistema, incluindo a contratação e administração dos 
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serviços de transmissão de energia elétrica e serviços ancilares24. Resumindo, suas 

atribuções são, operar, supervisionar e controlar a geração de energia elétrica no SIN – 

Sistema Interligado Nacional, e administrar a rede básica de transmissão de energia 

elétrica no Brasil. 

  

                                                 
24 Serviços ancilares, exemplo, é o suporte de potência reativa para o controle  de tensão e o provimento de regulação 
de freqüência para o sistema.. 
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ANEXO 2 

 

LEGISLAÇÃO 

 

1.1 Leis: 

 

8.987/95- Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

9.074/95 – Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos e dá  outras providências. 

9.427/96 – Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, disciplina o regime 

das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providencias. 

9.648/98 – Altera dispositivos das leis no 3.890 – A, de 25 de abril de 1961, o 8.666, de 

21 de junho de 1993, no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no 9.074 de 7 de julho de 

1995, no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e autoriza o Poder Executivo a promover 

a reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRÁS e de suas 

subsidiarias e dá outras providências. 

10.433/02 – Dispõe sobre a autorização para a criação do Mercado Atacadista de 

Energia Elétrica – MAE, pessoa jurídica de direito privado, e da outras providencias. 

10.438/02 – Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, 

recomposição tarifaria extraordinária, cria o Programa de incentivo as Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), a Conta de Desenvolvimento Energético 

(CDE), dispõe sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, da nova 

redação as leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no nº 9.648, de 27 de maio de 

1998, no nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no nº 5.655, de 20 de maio de 1971, nº 

5.899, de 5 de julho de 1973, nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e da outras 

providencias. 

10.604/02 – Dispõe sobre recursos para subvenção a consumidores de energia elétrica 

da Subclasse Baixa Renda, da nova redação aos arts. 27 e 28 da Lei 10.438, de 26 de 

abril de 2002, e dá outras providências. 
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10.637/02 – Dispõe sobre a não-comulatividade na cobrança da contribuição para os 

Programas de Integração Social (PIS) e da formação do Patrimônio do Servidor Publico 

(PASEP), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos 

tributários federais, a compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de 

inscrição de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e da outras providências. 

10.762/03 – Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial e Excepcional de Apoio 

as Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, altera as 

leis ns 8.631, de 4 de março de 1993, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438, de 

26 de abril de 2002, e dá outras providências. 

10.847/04 – Dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, altera as leis ns 5.655, 

de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 7 de julho de 1995, 

9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de 

maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e da 

outras providências. 

 

1.2 Decretos 

 

2.335/97 – Constitui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia sob 

regime especial, aprova sua estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos 

Cargos em Comissão e Funções de Confiança e da outras providências. 

2.655/98 – Regulamenta o Mercado Atacadista de Energia Elétrica, define as regras de 

organização do Operador Nacional do Sistema Elétrico, de que trata a Lei n 9.648, de 

27 de maio de 1998, e dá outras providências. 

4.541/02 – Regulamenta os arts. 3º, 13, 17, e 23 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 

2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, 

recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo ás Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e a Conta de Desenvolvimento Energético 

– CDE, e da outras providências. 

4.550/02 – Regulamenta a comercialização de energia gerada pela Eletrobrás 

Termonuclear S.A – ELETRONUCLEAR, por ITAIPU Binacional e da outras 

providências. 
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4.562/02 – Estabelece normas gerais para celebração, substituição e aditamento dos 

contratos de fornecimento de energia elétrica, para tarifação e preço de energia elétrica; 

dispõe sobre compra de energia elétrica das concessionárias de serviço público de 

distribuição; valores normativos, estabelece a redução do número de submercados; 

diretrizes para revisão da metodologia de cálculo das Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão – TUST e dá outras providências. 

4.667/03 – Altera o Decreto nº 4.562, de 31 de dezembro de 2002, que estabelece 

normas gerais para celebração, substituição e aditamento dos contratos de 

fornecimento de energia elétrica; para tarifação e preço de energia elétrica; dispõe 

sobre compra de energia elétrica das concessionárias de serviço público de 

distribuição; valores normativos; estabelece a redução do numero de submercados; 

diretrizes para revisão da metodologia de cálculo das Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão – TUST; o Decreto nº 62.724, de 17 de maio de 1968, que estabelece 

normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de 

energia elétrica, e dá outras providências. 

4.767/03 – Regulamenta o parágrafo 7º do art. 27 da lei nº 10.438, de 26 de abril de 

2002, altera o inciso VI do art. 6º do Decreto nº 4.562, de 31 de dezembro de 2002, e 

dá outras providências. 

5.081/04 – Regulamenta os arts. 13 e 14 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e o 

art. 23 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que tratam do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico – ONS. 

5.163/04 – Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga 

de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras 

providências. 

5.175/04 – Constitui o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE de que trata 

o art. 14 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

5.177/04 – Regulamenta os arts. 4º e 5º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, e 

dispõe sobre a organização, as atribuições e o funcionamento da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

5.184/04 – Cria a Empresa de Pesquisa Energética – EPE, aprova seu Estatuto Social 

e dá outras providências. 
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5.249/04 – Dá nova redação ao inciso XI do parágrafo 2º do art. 1º do Decreto nº 5.163, 

de 30 de julho de 2004, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o 

processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica. 

5.271/04 – Altera dispositivos do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, que 

regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de 

concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências. 

 

1.3 Resoluções 

 

290/00 – Homologa as Regras do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE e fixa 

as diretrizes para a sua implantação gradual. 

456/00 – Estabelece, de forma atualizada e consolidada, as Condições Gerais de 

Fornecimento de Energia Elétrica. 

102/02 – Institui a Convenção do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE). 

103/02 – Autoriza o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) – Pessoa Jurídica 

privado, sem fins lucrativos, a atuar segundo regras e procedimentos de mercado 

estabelecidos pela ANEEL. 

395/02 – Aprova as regras de Mercado, componentes da versão 2.2b, para fins de 

contabilização e liquidação das transações no período d 1º de setembro de 2000 a 30 

de junho de 2001, no âmbito do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE. 

445/02 – Aprova as Regras do Mercado, componentes da versão 3.0, para fins de 

contabilização e liquidação das transações de compra e venda de energia elétrica no 

período de 1º de julho de 2001 ate 31 de dezembro de 2003 no âmbito do Mercado 

Atacadista de Energia Elétrica – MAE. 

447/02 - Estabelece as condições gerais para implementação do que dispõe o art. 2º da 

Lei nº. 10.438, de 26 de abril de 2002. 

552/02 – Estabelece os procedimentos relativos à liquidação das operações de compra 

e venda de energia elétrica, no mercado de curto prazo, no âmbito do Mercado 

Atacadista de Energia Elétrica – MAE e trata das garantias financeiras e penalidades. 
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023/03 – Estabelece critérios para a definição, de forma transitória, das garantias 

financeiras a que se refere o art. 2º da Convenção do Mercado Atacadista de Energia 

Elétrica – MAE e dão outras providências. 

040/03 – Aprova as Regras de Mercado, componentes da versão 3.1, que estabelecem 

a modulação “ex-ante” de Contratos Iniciais, para fins de contabilização e liquidação 

das transações no período de 1º de janeiro até 30 de junho de 2003. 

091/03 – Estabelece as condições para implementação do limite de contratação de 

energia elétrica para agentes participantes do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – 

MAE, conforme definido no Decreto nº. 4.562, de 31 de dezembro de 2002. 

237/03 – Determina ajustes no cronograma para implantação das Regras do Mercado 

Atacadista de Energia Elétrica – MAE, estabelecido por meio da Resolução. 

258/03 – Estabelece critérios e procedimentos a serem adotados por concessionária ou 

permissionária de distribuição de energia elétrica que optar por instalação de 

equipamentos de medição em local externo à unidade consumidora. 

265/03 – Estabelece os procedimentos para prestação de serviços anciliares de 

geração e transmissão. 

352/03 – Estabelece as condições para implementação da sistemática de verificação do 

lastro de contratos de venda de energia elétrica, registrados no Mercado Atacadista de 

Energia Elétrica – MAE, conforme diretriz estabelecida no art. 5º da Resolução nº. 249, 

de 11 de agosto de 1998. 

433/03 – Estabelece os procedimentos e as condições para início da operação em tese 

e da operação comercial de empreendimentos de geração de energia elétrica. 

462/03 – Aprova as Regras do Mercado, componentes da versão 3.1.b que considera a 

alteração da sistemática de estabelecimento do Preço Mínimo do Mercado de Curto 

Prazo (PMAE min), de que trata a Resolução nº. 377, de 30 de julho de 2003. 

577/03 – Aprova as Regras do Mercado, componentes da versão 3.1.c, que incorpora a 

utilização dos recursos decorrentes da aplicação de penalidades por insuficiência de 

contratação e/ou de lastro de venda. 

652/03 – Estabelece os critérios para o enquadramento de aproveitamento hidrelétrico 

na condição de Pequena Central Hidrelétrica (PCH). 
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686/03 - Estabelece procedimentos e critérios para a implementação do mecanismo de 

representação da aversão ao risco de racionamento no Programa Mensal de Operação 

– PMO e no cálculo do preço do mercado de curto prazo do MAE – PMAE, conforme 

disposto na Resolução CNPE nº. 10, de 16 de dezembro de 2003, aprovada pelo 

Presidente da República em 18 de Dezembro de 2003. 

686/03 – Aprova as Regras do Mercado, componentes da versão 3.5, que incorpora 

incentivo á eficiência de usinas participantes do Mecanismo de Realocação Energia – 

MRE. 

040/04 – Estabelece critérios para a determinação dos limites de disponibilidade de 

geração e de lastro das usinas térmicas da Região Nordeste participante do Programa 

Prioritário de Termeletricidade – PPT, aplicados ao período 2007/2005. 

055/04 – Estabelece a metodologia de cálculo do Fator X na revisão tarifária periódica 

da concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica. 

061/04 – Estabelece as disposições relativas ao ressarcimento de danos elétricos em 

equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por 

perturbação no sistema elétrico. 

063/04 – Aprova procedimentos para regular a imposição de penalidades aos 

concessionários permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e 

serviços de energia elétrica, bem como as entidades responsáveis pela operação do 

sistema, pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos 

provenientes de encargos setoriais. 

074/04 – Estabelece os critérios e procedimentos para que as concessionárias de 

transmissão que atendam consumidor livre e ou autoprodutor, com unidade de 

consumo conectada as respectivas instalações de transmissão integrantes da Rede 

Básica do Sistema Interligado Nacional, passam a ser quotistas da Conta de Consumo 

de Combustíveis Fosseis – CCC e da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, em 

atendimento ao art. 13 da Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, e ao art.13 da Lei nº 

10.438, de 26 de abril de 2002, com redação dada pela Lei nº 10.848, de 15 de março 

de 2004. 

075/04 – Dá nova redação ao parágrafo 7º do art. 3º da Resolução nº 688, de 24 de 

dezembro de 2003, no que diz respeito ao tratamento a ser dado às indisponibilidades 
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programadas de longa duração, devida as modernizações e reformas em usinas 

participantes do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE. 

082/04 – Estabelece as condições para atendimento com redes de energia elétrica nos 

lotes situados em loteamentos urbanos, nos parcelamentos situados em zonas 

habitacionais de interesse social e nos parcelamentos populares,bem como para 

incorporação dos bens e instalações ao ativo de concessionária ou permissionária de 

serviço público de distribuição. 

087/04 – Aprova a Norma de Organização que trata dos procedimentos gerais 

referentes ás Reuniões Deliberativas Públicas da Diretoria da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL. 

088/04 – Aprova sobre o Código de Ética da Agencia Nacional de Energia Elétrica. 

089/04 – Estabelece, com a finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de 

fornecimento de energia elétrica, metodologia para o cálculo de subvenção econômica 

a ser concedida à concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica 

ou de montante a ser utilizado para a redução do nível das suas tarifas, de forma a 

contrabalançar os efeitos de política tarifária aplicável a unidades consumidoras 

integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda. 

109/04 – Institui a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica. 

127/04 – Estabeleces procedimentos para o rateio do custo do Programa de Incentivo 

fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, bem como para a definição das 

respectivas quotas de energia elétrica, nos termos do Decreto nº 5.025, de 30 de março 

de 2004. 

145/05 – Aprova as Regras de Comercialização de Energia Elétrica, versão 

janeiro/2005, de que trata a Convenção de Comercialização de Energia Elétrica 

instituída pela Resolução Normativa nº 109, de 26 de outubro de 2004. 

149/05 – Estabelece os procedimentos para solicitação de anuência, pelos agentes 

prestadores de serviço de energia elétrica, para alteração de atos constitutivos, e indica 

os casos previamente autorizados. 

150/05 – Altera a forma de cálculo de garantias financeiras das Regras de 

Comercialização de Energia Elétrica, versão janeiro/2005, aprovadas pela Resolução 

Normativa nº 145, de 10 de fevereiro de 2005. 
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152/05 – Autoriza alterações em um subconjunto de expressões algébricas das Regras 

de Comercialização de Energia Elétrica, versão janeiro/2005, aprovadas pela 

Resolução Normativa nº 145, de 10 de fevereiro de 2005. 

165/05 – Altera os parágrafos 5º s 7º do art. 3º da Resolução nº 688, de 24 de 

dezembro de 2003, que dispõem sobre a apuração da indisponibilidade de usinas 

participantes do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE, e revoga a Resolução 

Normativa nº 75, de 29 de julho de 2004. 

161/05 – Aprova as Regras de Comercialização de Energia Elétrica, referentes ao 

Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, de que trata o art. 45 da Convenção 

de Comercialização de Energia Elétrica. 

162/05 – Aprova o edital dos leilões de ajuste para compra de energia elétrica e delega 

a execução a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

168/05 – Aprova as Regras de Comercialização de Energia Elétrica, referentes aos 

módulos de Penalidades e ao de Cálculo das Garantias Financeiras e Rateio de 

Inadimplência. 

 

1.4 Convênios 

 

ICMS – 15/4 – Dispõe sobre o cumprimento de obrigações tributárias em operações 

com energia elétrica, inclusive aquelas cuja liquidação financeira ocorra no âmbito da 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –CCEE. 

ICMS – 06/04 – Dispõe sobre o cumprimento de obrigações tributárias em operações 

com energia elétrica, inclusive aquelas cuja liquidação financeira ocorra no Âmbito do 

Mercado Atacadista de Energia MAE. (revogado) 

 

1.5 Documentos Societários 

Estatuto Social – Estatuto Social da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. 

ICMS – 06/04 – Dispõe sobre o cumprimento de obrigações tributarias em operações 

com energia elétrica, inclusive aquelas cuja liquidação financeira ocorra no Âmbito do 

Mercado Atacadista de Energia MAE. (revogado) 

 



106 
 

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



107 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


