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RESUMO 
  

O MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA: 

CRITÉRIOS DE DECISÃO NA MIGRAÇÃO DE CONSUMIDORES PARA O 

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. 
 

A reforma, ocorrida em 2004, no setor elétrico brasileiro manteve a competição no 

mercado de energia elétrica, especialmente na comercialização de energia para um grupo 

específico de agentes: os consumidores potencialmente livres. Esses podem exercer a opção 

de compra de energia elétrica seja no mercado cativo (regulado) ou no mercado livre através 

de contratos bilaterais. Vale ressaltar que os custos de transporte e conexão permanecem 

regulados, ou seja, mesmo quando da migração ao mercado livre, tais consumidores mantém  

a relação contratual com sua distribuidora. Porém, eles passam a ter o direito de adquirir 

energia de qualquer vendedor (gerador ou comercializador de energia) conectado ao sistema 

interligado nacional. Desta forma, é indispensável que, antes de se tornarem consumidores 

livres, esses agentes saibam das condições deste mercado, os riscos envolvidos bem como 

estabeleçam critérios de análise que indiquem se a migração será vantajosa ou não. Uma 

forma de se fazer tal análise é estabelecer uma comparação entre os dois ambientes sob 

determinadas prerrogativas. Neste trabalho foram realizados dois critérios de análise distintos. 

No primeiro, é feito o cálculo dos custos da energia do ambiente cativo num determinado 

período de tempo e compara-se com a estimativa de custos caso o consumidor estivesse no 

mercado livre; encontrando assim, um preço de indiferença. No segundo, optou-se por um 

método multicritério de apoio à decisão: o ELECTRE I. A escolha do ambiente de contratação 

refletirá nos custos da aquisição da energia elétrica. Logo, esta decisão é de fundamental 

importância visto que a energia elétrica é um dos principais insumos da cadeia de produção 

industrial. 
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Comercialização de Energia Elétrica, Consumidor Livre, Consumidor Cativo, Tarifa de 

Energia, ELECTRE. 
 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BRAZILIAN ELECTRICAL ENERGY MARKET: COSTUMERS’ DECISION 

CRITERIA TO MOVE TO THE WHOLESALE MARKET. 
 

Nowadays the Brazilian electrical sector allows competition over the electricity 

market. Introducing competition wherever possible and maintaining regulation whenever 

necessary was the objective of the Federal Government.  Due to this reason, the generation 

and commercialization sectors become competitors. Costumers and other companies can 

choose where to purchase and who to sell its energy. Costumers attending certain criteria, 

determined by the government, can choose to purchase electrical energy from the regulated 

market or from the wholesale energy market, in which electrical energy can be traded freely, 

and where the amount of electricity contracted and consumed can be balanced out. 

Transmission and distribution sectors, natural monopolies, remain controlled and regulated by 

the Government, which means that the commercial relation between costumers and 

distribution companies will always exist, anyways. Considering that a costumer can choose in 

what market to play, and from what company to purchase, is very necessary to realize a 

detailed analysis of both sides and to figure out the type and size of the risks involved. 

Establishing a way to compare the two existing markets decreases the chances of failure when 

the costumers decide to move. Price is an important factor when analyzing the conditions of 

both markets. A well-done decision depends on what prices and tariffs are being used for each 

costumer. In this dissertation two analysis methods were used. The first is calculates the 

indifference price between the existing markets. The indifference price can turn the decision 

even easier, mostly if the future increased costs are being considered. The second method 

used is a multicriteria decision aid, called ELECTRE I. This analysis is important due to the 

reason that electrical energy is the most consumed mode of energy in and the electrical sector 

is considered one of the main tools for the economy development of any country. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica representa um dos principais insumos na cadeia produtiva de um 

país, tão importante que sempre está presente nas políticas de governo. No caso brasileiro, o 

setor elétrico vem passando por profundas transformações desde 1995. Antes, as empresas 

eram predominantemente estatais, não havia competição e os consumidores eram todos 

cativos sendo sujeitos tão somente a tarifas reguladas. A promulgação da Lei nº 9.074, de 07 

de julho de 1995, estabeleceu um marco fundamental, os primeiros passos para a competição 

na comercialização de energia elétrica. Foi criada a figura do Produtor Independente de 

Energia (PIE), estimulando a participação da iniciativa privada no setor de geração de energia 

elétrica e estabelecido o conceito de consumidor livre – consumidor que, atendendo a 

requisitos legais, tem a liberdade de escolha de seu fornecedor de energia elétrica. 

Em 2004, o governo instituiu novas reformas no setor elétrico brasileiro através das 

Leis nº 10.847 e 10.848 e pelo Decreto nº 5.163, onde foi autorizada a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) encarregada, dentre outras atribuições, de realizar o planejamento 

energético do país, e foram criados dois ambientes distintos para a celebração de contratos de 

energia: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), no qual são firmados contratos 

regulados entre os agentes vendedores e os agentes de distribuição de energia elétrica; e o 

Ambiente de Contratação Livre (ACL), onde os contratos são livremente negociados entre os 

agentes vendedores e os comercializadores ou consumidores livres. Tais reformas, presentes 

no atual modelo do Setor Elétrico Brasileiro, ratificaram a migração para o ACL aos 

consumidores com demanda superior a 3 MW, sinalizando que seriam mantidos os alicerces 

da abertura e da competição no mercado de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional -  

SIN (1). 

Diante do exposto, foi concedido ao consumidor potencialmente livre, ou seja, àquele 

que atende aos requisitos técnicos legalmente exigidos, a opção de escolher entre o mercado 

cativo ou o mercado livre de energia.  

 

 

 (1) Sistema Interligado Nacional (SIN) – instalações responsáveis pelo suprimento de energia elétrica a 
todas as regiões eletricamente interligadas do país. Atualmente compõem o SIN quatro diferentes 
submercados: norte, nordeste, sudeste/centro-oeste e sul. Em 2007, cerca de 2% da capacidade de 
produção de eletricidade do país encontrava-se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados 
como é o caso de Fernando de Noronha e de parte da região amazônica. 
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No mercado cativo as tarifas são reguladas pelo governo e normalmente os 

consumidores são atendidos pelas concessionárias de distribuição local perante as quais 

celebram contratos de fornecimento de energia. Não há abertura para negociação, a 

otimização dos custos com a energia elétrica limita-se à adoção de medidas de racionalização 

do uso da energia e à escolha da estrutura tarifária que melhor se encaixe ao perfil de 

consumo.  

Para efeito de aplicação, as tarifas de energia elétrica são segregadas por classe de 

consumo e por nível de tensão. Os consumidores potencialmente livres estão em sua grande 

maioria na classe industrial ou comercial e no grupo A, que representa os consumidores 

atendidos em nível de tensão superior a 2,3 kV. Assim sendo, há três modalidades de estrutura 

tarifária a ser escolhida: a convencional, a horo-sazonal azul e a horo-sazonal verde.  

A atual legislação estabeleceu a abertura tarifária aos consumidores finais em tarifa de 

energia e tarifa de transporte que, no ambiente regulado, são consolidadas pelas distribuidoras 

na forma de tarifa de fornecimento. 

No mercado livre, haverá um preço pela energia contratada a ser negociado com os 

agentes vendedores (geradores ou comercializadores de energia).   

A Figura 1 apresenta o crescimento do mercado livre de energia.  

 

 Fonte: CCEE 

Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR) 
MERCADO CATIVO 

Ambiente de Contratação Livre 

(ACL) 

Migração 
34 Consumidores 

Livres 
 (Dez/2004) 

691 Consumidores 
Livres (Nov/2007) 

 

Figura 1- Crescimento da Migração de Consumidores para o ACL 
 

Dentre os aspectos que levaram a este crescimento de mercado, estão: 

 A atuação de comercializadores de energia que, muitas vezes, assumem ـ

inclusive a gestão de riscos do consumidor livre; 
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 Os baixos preços praticados inicialmente no ACL em virtude de uma ـ

conjuntura momentânea de sobre oferta de energia. 

Este mercado livre apresenta algumas características específicas: 

 ;Liberdade de escolha do fornecedor ـ

 ;Livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão ـ

 ,Gestão do consumo de energia junto ao fornecedor prevendo, inclusive ـ

ajustes de flexibilização contratual. 

Observando o comportamento dos consumidores potencialmente livres desde 2004, 

percebe-se que, num primeiro instante, ocorreu uma grande migração ao ACL com um 

crescimento de adesões superiores a 300%, número obtido na comparação dos 148 

consumidores livres em janeiro de 2005 com os 34 existentes em 2004. Este fato se explica 

por dois motivos. Primeiro, o consumidor livre, por determinação legal teve que passar a ser 

agente de mercado, fato que antes não era exigido, ou seja, era possível que um determinado 

consumidor tivesse seus pontos de consumo modelados em nome de um representante, um 

comercializador. Também em 2005 havia uma sobre oferta de energia e os preços praticados 

no ACL estavam bem abaixo das tarifas do ambiente regulado.  

Evolução dos Consumidores Livres
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Fonte: CCEE 

Gráfico 1- Evolução dos Consumidores Livres 

O Gráfico 1 mostra também uma redução na taxa de crescimento do ACL a partir de 

janeiro de 2006, tendo inclusive queda do número de consumidores livres em maio/2006, 

junho/2007 e novembro/2007, provavelmente ocasionada pelo retorno de alguns agentes ao 

ambiente regulado.  
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Conclui-se então que a atratividade, no tocante ao preço da energia no mercado livre, 

está intimamente relacionada à oferta de energia, especialmente a oferta de energia hidráulica 

do sistema. Ou seja, quanto maior a oferta de energia hidráulica, menor deve ser o PLD e 

numa conjuntura de sobra de energia, os contratos bilaterais tendem a ser cada vez mais 

atrativos aos consumidores.  

Em dezembro de 2007 o consumo das cargas dos agentes que atuam no mercado livre 

(comercializadores e consumidores livres) foi de aproximadamente 6.871 GWh, 

correspondendo a 19% de todo consumo do SIN. 

No entanto, para ingressar neste ambiente (ACL), o consumidor necessariamente terá 

que estabelecer três instrumentos contratuais: 

 CCVE – Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica – a ser ـ

estabelecido livremente com um fornecedor de energia (gerador ou 

comercializador); 

 CCT e CUST – Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão e ـ

Contrato de Uso do Sistema de Transmissão, respectivamente, a ser 

firmado com o Operador Nacional do Sistema (ONS), caso o 

consumidor esteja conectado na rede básica, ou; 

 CCD e CUSD – Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição e ـ

Contrato de Uso do Sistema de Distribuição, respectivamente, a ser 

firmado com o distribuidor local, caso o consumidor esteja conectado 

na rede de distribuição. 

 

Vale ressaltar que tanto o CCVE quanto os CCD/CCT podem ser negociados, 

enquanto que os CUST/CUSD são regulados.  

No ambiente livre, a gestão do CCVE passará a ser bem mais complexa. O 

consumidor passará a ser agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, 

tendo que gerir o contrato nesta câmara. Isso significa gastos e trabalhos adicionais, como: 

 ;Adequação da medição aos padrões exigidos pela CCEE ـ

 Gestão do contrato junto à CCEE como modulação e sazonalização dos ـ

montantes contratados de acordo com as regras e procedimentos de 

comercialização vigentes; 
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 Pagamento de contribuição mensal à CCEE, uma espécie de taxa ـ

condominial por ser agente de mercado; 

 ;Aporte de garantias financeiras para a liquidação de curto prazo ـ

 Gestão de lastro contratual de forma a evitar penalidades. Para o ـ

consumidor livre, mensalmente a CCEE apura a média dos contratos de 

compra de energia dos últimos doze meses (média móvel) e compara 

com o consumo verificado neste mesmo período. Caso o agente não 

tenha lastro suficiente, além da exposição negativa, haverá aplicação de 

penalidade; 

 Acompanhamento da liquidação de curto prazo, visto que sempre que ـ

não houver a coincidência entre montantes contratados com os 

montantes consumidos, o consumidor livre ficará exposto, 

positivamente (credor) ou negativamente (devedor) na liquidação de 

curto prazo. Em ambos os casos a energia exposta é valorada ao Preço 

de Liquidação de Diferenças – PLD(2).  Em 2008, conforme Resolução 

Homologatória ANEEL nº 597, de 18 de dezembro de 2007 e Despacho 

ANEEL nº 2, de 4 de janeiro de 2008, o PLD poderá variar de 15,47 

R$/MWh a 569,59 R$/MWh,  sendo um fator de risco devido a sua alta 

volatilidade. 

Outro fator existente é o custo com encargos de serviço do sistema (ESS). Quando o 

consumidor é cativo, este ônus é diluído com todos os clientes da distribuidora sendo 

embutido na fatura quando dos reajustes tarifários. Porém, no caso do consumidor livre esta 

conta é paga durante o processo de liquidação da CCEE, na proporção de seu consumo. Um 

dos motivos de geração deste encargo ocorre quando o ONS requer emergencialmente uma 

geração que não havia entrado na ordem de despacho do período, logo, é uma geração que 

tem um preço acima do PLD. A diferença entre o preço desta térmica e o PLD será 

remunerada através da cobrança de ESS, de forma a garantir a segurança do sistema, ou seja, 

a continuidade de abastecimento.   

 

 

 

(2) Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) – preço a ser divulgado pela CCEE, calculado 
antecipadamente, com periodicidade semanal e com base no custo marginal de operação vigente para cada 
período de apuração e para cada submercado, pelo qual é valorada a energia comercializada no Mercado 
de curto Prazo. 
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O consumidor também deve avaliar sua demanda futura de energia. Pois, no ACL os 

preços de cada nova contratação refletem a realidade de mercado naquele momento e a 

expectativa futura do comportamento de preços, inclusive do PLD. Assim, no mercado livre, 

quanto maior a necessidade de novos contratos, maiores serão os riscos. Desta forma é 

preferível que os contratos sejam de longo prazo e com índices de reajustes pré-determinados 

o que dá maior segurança e previsibilidade aos consumidores livres. 

Diante de tais evidências e da importância do insumo energia elétrica o consumidor 

potencialmente livre, antes de optar por migrar para o ACL, deve conhecer bem seus custos 

com energia no ACR e avaliar os riscos inerentes ao mercado livre. 

Assim sendo, a tomada de decisão para a escolha do mercado (livre ou cativo) 

depende essencialmente dos custos e riscos envolvidos. O acompanhamento do mercado tem 

mostrado que consumidores têm migrado para o ACL enquanto outros preferem continuar 

como consumidores cativos.  

Mas, quais critérios devem ser levados em consideração na hora do consumidor 

potencialmente livre escolher em qual mercado deverá adquirir sua energia? Quais os riscos 

inerentes ao Ambiente de Contratação Livre? Como ele deve proceder em sua tomada de 

decisão? Responder a estes questionamentos será o principal objetivo deste trabalho. 

Para isso, a dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. O primeiro tratou 

da introdução, uma contextualização do problema de decisão, proporcionando uma visão geral 

deste trabalho. No capítulo seguinte há uma breve revisão da literatura a respeito dos aspectos 

tratados na dissertação. O terceiro capítulo traz uma abordagem das informações básicas e 

legais do setor elétrico brasileiro, uma visão das mudanças ocorridas especialmente no tocante 

à comercialização de energia. São levantadas também as peculiaridades dos dois ambientes 

(ACR e ACL), onde serão estudadas as variáveis de cada mercado e, em conseqüência, uma 

análise dos pontos a serem observados e dos riscos envolvidos quando da tomada de decisão 

pelo consumidor. No capítulo 4 é realizada uma análise para a tomada de decisão do 

consumidor potencialmente livre, incluindo estudo de caso com a aplicação do Valor Presente 

Líquido (VPL) a fim de determinar o preço de indiferença dos contratos do ACL. Neste 

mesmo capítulo, será demonstrada uma aplicação do método ELECTRE I – método de apoio 

multicritério à decisão que se baseia na relação de sobreclassificação. Finalmente, no último 

capítulo são citadas as conclusões e recomendações decorrentes desta dissertação.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

No tocante à comercialização de energia, o setor elétrico brasileiro passou por 

significativas reformas em meados de 2004. Antes, sob outra realidade, alguns trabalhos, 

como o de ARAÚJO (2001), trataram dos impactos das transformações na comercialização de 

energia sobre os clientes finais. Nele, o autor buscou realizar uma comparação entre as formas 

e os procedimentos de compra e venda de energia por empresas de distribuição e 

consumidores finais, num momento anterior à reestruturação e às diretrizes do novo modelo. 

Como conclusão, o autor apresenta os principais pontos referentes às oportunidades de 

comercialização de energia num futuro modelo, levantando algumas questões como os 

encargos de distribuição e a margem de comercialização.  

Quanto à regulação tarifária do ambiente regulado, há o trabalho desenvolvido por 

PEANO (2004). Neste trabalho a autora faz uma análise da metodologia de revisão tarifária 

adotada pela ANEEL para as empresas de distribuição de energia elétrica. A análise feita pela 

autora busca investigar a hipótese de que os processos de desenvolvimento e implementação 

da metodologia de revisão tarifária estão sendo realizados de modo a contribuir com a criação 

de uma boa reputação regulatória, capaz de reduzir incertezas e promover a eficiência do 

setor. Ela conclui citando que os métodos de revisão tarifária apresentam pontos positivos 

como a utilização de regras específicas e robustas com pouca margem a discricionariedade do 

órgão regulador, posicionamento ideal para um ambiente institucional com problemas de 

credibilidade e de manutenção dos compromissos assumidos como é o caso do setor elétrico 

brasileiro.  

SAUER (2002) foi um dos responsáveis pela elaboração das diretrizes da reforma do 

setor elétrico brasileiro, ocorrida em 2004.  Ele cita que antes havia uma falta de clareza entre 

os limites da atividade regulada, cujos serviços são prestados pelos concessionários de 

serviços públicos e as atividades da livre iniciativa, representadas pelos Produtores 

Independentes de Energia. SAUER aponta também que a falta desta clareza de papéis 

prejudica os investidores e deixa os consumidores inseguros e vulneráveis quanto ao futuro do 

setor elétrico.  

Já sob o arcabouço do modelo adotado a partir de 2004, GOMES et al., (2005), 

propuseram que os contratos no ambiente livre ficaram mais sofisticados, passando a 

incorporar algumas flexibilidades como permitirem uma faixa de escolha por parte do 
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comprador da quantidade de energia a ser entregue, ou ainda que o comprador exerça o direito 

de parar ou reduzir substancialmente o consumo durante determinado intervalo pré-acordado. 

Neste mesmo trabalho os autores fazem uso da Teoria das Opções para mensurar o grau ótimo 

de flexibilidade a ser exercida pelo consumidor livre.  

Esta dissertação também faz referência ao trabalho de FITTIPALDI (2005) no que 

concerne a determinados aspectos do ACR. O autor aborda a teoria de leilões e sua 

aplicabilidade no mercado regulado brasileiro. 

 Em 2007, SOUZA publica um trabalho fazendo um comparativo entre os preços 

praticados por dez diferentes concessionárias de distribuição. Em tal estudo, a autora fez uma 

análise de preço de indiferença no curto prazo, através de uma metodologia para definição de 

um preço máximo (preço teto) para a aquisição de energia no Ambiente de Contratação Livre, 

a partir do qual não se torna vantagem para o consumidor cativo tornar-se livre, em virtude de 

representar o equilíbrio entre o custo total com o insumo energia elétrica enquanto 

consumidor cativo ou livre. Entretanto, não foram levadas em consideração as nuanças da 

comercialização de energia no mercado livre ou o comportamento do PLD no período. A 

metodologia aplicada por SOUZA baseia-se na quantificação dos custos com aquisição de 

energia elétrica enquanto cliente cativo ou consumidor livre. Sob a ótica do cliente cativo é 

determinada a tarifa média de fornecimento que sinaliza o preço médio da parcela da energia 

e da parcela fio deste consumidor. 

 Neste mesmo ano, GOMES & KATO, após um extenso trabalho de pesquisa com 

diversos agentes do setor elétrico brasileiro, afirmam que a expansão do mercado livre é 

prematura necessitando de consolidação e aprendizagem das bases que a sustentam. 

VILAR (2007) verificou os impactos na comercialização da energia da Companhia 

Hidro Elétrica do São Francisco no caso da migração de seus clientes cativos ao mercado 

livre. Constatou também que nenhuns desses clientes, “a priori”, querem deixar de ser 

clientes cativos. 

 Recentemente, MARTINS NETO (2007) publicou um trabalho indicando que é 

possível reduzir custos com energia elétrica através da adoção de medidas de eficiência 

energética. Ele mensurou os ganhos que um determinado consumidor pode ter desde a 

alocação de um regime tarifário mais apropriado até a correção do fator de potência das 

instalações, dentre outras ações. 
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Especificamente quanto aos aspectos relacionados à medição de energia elétrica, 

BARONI & MORETTI (2007) conseguem identificar os principais problemas ocorridos 

quando da migração, inclusive no que se refere ao ônus da adequação do sistema de medição.  

Quanto aos riscos do mercado de energia, foi consultado o artigo de LIMA (2006), que 

também cita as dificuldades que os comercializadores de energia enfrentarão em momentos de 

pouca sobra de energia. Também foi utilizada a classificação de riscos sugerida por 

LEMGRUBER (2001).   

Foram pesquisados também os sites institucionais da CCEE (www.ccee.org.br), da 

ANEEL (www.aneel.gov.br) e da ABRACEEL (www.abraceel.com.br) onde foram obtidas 

informações do mercado de energia que subsidiaram este trabalho. 

De acordo com os trabalhos supracitados e com a experiência adquirida pelo autor 

desta dissertação ao longo de cinco anos na área de comercialização, este trabalho busca 

mostrar as condições, os riscos e a definição de critérios de análise para a tomada de decisão 

da migração ou não para o ambiente livre.   

Serão apresentados os atos regulatórios referentes ao Ambiente de Contratação Livre. 

Em seguida, será feita uma comparação entre as componentes das tarifas praticadas no 

ambiente regulado (mercado cativo) com a composição do preço da energia no mercado livre, 

de forma a apontar as especificidades de cada ambiente. 

Numa primeira análise, foram simuladas algumas situações calculando-se as despesas 

com energia elétrica para um período pré-determinado através do Valor Presente Líquido 

(VPL).  O método de VPL, segundo BREALEY & MYERS (2000) reconhece que “um dólar 

hoje vale mais do que um dólar amanhã”, demonstrando sua sensibilidade ao valor do 

dinheiro no tempo. Além da dependência quanto aos fluxos de caixa projetados, os autores 

citados enfatizam que o VPL depende, também, do custo de oportunidade do capital. Desta 

forma, e como se trata de despesa, dentre a opção de se manter no ambiente cativo ou de 

migrar para o ambiente livre, a melhor será aquela que apresentar um menor valor projetado 

de despesa ao longo do período em estudo. 

A aplicação do VPL nos casos abordados nesta dissertação pressupõe que o 

consumidor livre saiba “a priori” o comportamento do PLD e do seu perfil de consumo ao 

longo do período, ou seja, é uma análise ex-post. No entanto, a realidade é que sua escolha 

ocorre ex-ante e num ambiente de incertezas. Neste contexto, o consumidor poderá recorrer 

aos métodos multicritério de apoio à decisão. 

http://www.ccee.org.br/
http://www.aneel.gov.br/
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2.1 Métodos multicritério de apoio à decisão 
 
 

Alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos sobre a comercialização de energia elétrica 

utilizando algumas das metodologias de apoio multicritério à decisão. FITTIPALDI et al., em 

2000, propuseram a aplicação do método de sobreclassificação ELECTRE como ferramenta 

de apoio à decisão multicritério para um problema de escolha por parte de uma distribuidora 

ou de um grande consumidor industrial que poderia adquirir a energia de mais de um 

fornecedor (empresas de geração ou de comercialização). Dentre os vários critérios possíveis 

de serem utilizados na análise em questão optou-se por adotar o preço da energia a ser 

adquirida e a qualidade de fornecimento da mesma, medida através de um parâmetro de 

disponibilidade que leva em consideração a freqüência de falhas e a duração média das 

mesmas para a empresa fornecedora de energia. 

Os métodos multicritério de apoio à decisão têm como objetivo fornecer ao decisor um 

ferramental para habilitá-lo a solucionar um problema de decisão onde vários pontos de vista, 

freqüentemente contraditórios, devem ser considerados (VINCKE, 1992). 

Enfatiza-se que tal metodologia não se preocupa com a solução para o problema como 

uma “verdade escondida”, ou seja, não se busca uma solução ótima para a questão uma vez 

que não se tem um problema de otimização (VINCKE, 1992). O que se está procurando é 

oferecer ao decisor todas as informações e dados necessários para que ele possa, dentro das 

suas características, tomar a melhor decisão, a partir do seu ponto de vista, para o problema 

que se apresenta. O apoio multicritério à decisão leva em consideração as características de 

cada decisor, o que pode levar a soluções diferentes para o mesmo problema no caso de 

decisores distintos. Desta forma, há uma atuação no sentido de apoiar o decisor para que ele, 

de acordo com as suas preferências, encontre a melhor ação a ser tomada. 

Segundo BANA e COSTA (1995), "a tomada de decisão é de fato parte integrante da 

vida quotidiana. Mas é também uma atividade intrinsecamente complexa e potencialmente 

das mais controversas, em que temos naturalmente de escolher não apenas entre alternativas 

de ação, mas também entre pontos de vista e formas de avaliar essas ações, e por fim, de 

considerar toda uma multiplicidade de fatores direta e indiretamente relacionados com a 

decisão a tomar".  
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Assim sendo, o decisor necessita de ferramentas capazes de auxiliá-lo na resolução de 

problemas de decisão onde vários pontos de vista devem ser considerados. Entre as 

ferramentas mais conhecidas e difundidas, estão os métodos ELECTRE, provenientes da 

escola francesa de apoio multicritério à decisão. Eles se baseiam na construção de uma 

relação binária entre pares de ações representando as preferências do decisor que será 

utilizada para auxiliá-lo na tomada de decisão (relação de sobreclassificação). Além dos 

métodos de sobreclassificação há os métodos interativos e a Teoria da Utilidade Multiatributo.  

Ao final do Capítulo 4 haverá uma aplicação do método ELECTRE I (Elimination Et 

Choix Traduisant la Réalité). Diferentemente de FITTIPALDI et al. (2000), foram utilizados 

nesta dissertação o preço e a flexibilidade contratual como critérios de escolha para a 

aplicação desta metodologia. 

O ELECTRE I foi inicialmente desenvolvido por Bernard Roy, em 1968, com o 

objetivo de reduzir o tamanho de alternativas viáveis para o decisor. Seu algoritmo prevê que 

o decisor atribua pesos a cada critério, denotando a importância relativa entre os “k” critérios. 

Outra informação a ser dada pelo decisor consiste numa qualidade na qual algumas 

alternativas dominadas podem ser eliminadas. Essa qualidade é especificada através de 

parâmetros significando limites para dominância concordante e discordante visando à 

identificação de relacionamentos de dominância. 

Em ELECTRE I, através das relações de dominância identificadas, parte-se para a 

determinação do conjunto de alternativas não dominadas por qualquer outra, chamado set 

kernel. Tal processo é interativo.. A primeira etapa é selecionar as alternativas que não são 

dominadas por nenhuma outra as relacionando num set kernel inicial. Em seguida é 

determinado o set not kernel, associando a este conjunto as alternativas que são dominadas 

por pelo menos um dos elementos do kernel inicial. As alternativas que não pertencerem ao 

set not kernel irão compor, finalmente, o set kernel (FITTIPALDI et al., 2000). 

Em virtude de se tratar de um assunto recente, ainda há poucas publicações na 

literatura nacional acerca das conseqüências da implantação do atual modelo do setor elétrico 

brasileiro, especificamente, no tocante às questões levantadas nesta dissertação.  

 

 



24 

 

3. O MODELO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

As bases do modelo atual do setor elétrico brasileiro foram fincadas na década de 

1990. Em 1995 foi promulgada a Lei nº 9.074 que criou o Produtor Independente de Energia 

(PIE), acabando com o monopólio estatal na geração de energia. Também foi criado o 

conceito de consumidor livre. 

Foi uma época que o país reuniu uma série de fatores que corroboravam por mudanças 

expressivas em diversos segmentos, inclusive na área energética: 

 ;Processo intenso de globalização e de abertura de mercado ـ

 Esgotamento da capacidade de geração de energia elétrica das usinas ـ

existentes; 

 ;Crescimento econômico provocado pelo Plano Real ـ

 Necessidade de novos investimentos e a escassez de recursos do ـ

governo para atender a estas necessidades. 

Assim, o governo implantou o Projeto RE-SEB (Projeto de Reestruturação do Setor 

Elétrico Brasileiro), concluído em 1998, que dentre outras ações, recomendava: 

 A necessidade de implementar a desverticalização das empresas de ـ

energia elétrica, ou seja, dividi-las nos segmentos de geração, 

transmissão e distribuição; 

 ,O incentivo à competição nos segmentos de geração e comercialização ـ

e manutenção dos setores de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, considerados como monopólios naturais, sob regulação do 

Estado; 

 A criação de um órgão regulador (a Agência Nacional de Energia ـ

Elétrica – ANEEL), de um operador do sistema (Operador Nacional do 

Sistema Elétrico – ONS) e de um ambiente para a realização das 

transações de compra e venda de energia elétrica (o Mercado 

Atacadista de Energia Elétrica – MAE).  
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 Em 2001, o setor elétrico sofreu uma grave crise de abastecimento que culminou em 

um plano de racionamento de energia elétrica. Esse acontecimento gerou uma série de 

questionamentos sobre os rumos que o setor elétrico estava trilhando. Segundo SAUER 

(2002): 

 “os resultados alcançados pela pretensa reestruturação 

não só foram pífios, do ponto de vista macroeconômico, como 

redundaram em prejuízos concretos à economia do país e à 

população, sobretudo a de mais baixa renda”.  

Na condição de membro da equipe que reestruturou  área energética, SAUER pregou 

ajustes ao modelo até então vigente no país. Então, durante os anos de 2003 e 2004, o 

Governo Federal lançou as bases de um novo modelo para o setor elétrico brasileiro, 

sustentado pelas Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004 e pelo Decreto nº 5.163, de 

30 de julho de 2004.  

Em termos institucionais, o modelo aprovado definiu a criação de uma instituição 

responsável pelo planejamento do setor elétrico em longo prazo (a Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE), uma instituição com a função de avaliar permanentemente a segurança do 

suprimento de energia elétrica (o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE) e uma 

instituição para dar continuidade às atividades do Mercado Atacadista de Energia Elétrica, 

relativas à comercialização de energia elétrica no sistema interligado, a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.  

Em relação à comercialização de energia, foram instituídos dois ambientes para 

celebração de contratos de compra e venda de energia, o Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR), do qual participam agentes de geração e de distribuição de energia elétrica, e o 

Ambiente de Contratação Livre (ACL), do qual participam agentes de geração, 

comercialização, importadores e exportadores de energia e os consumidores livres. 

O atual modelo do setor elétrico visa atingir três objetivos principais: 

 ;Garantir a segurança do suprimento de energia elétrica ـ

 ;Promover a modicidade tarifária ـ

 .Promover a universalização de atendimento ـ
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O quadro abaixo resume as alterações ocorridas no setor elétrico brasileiro nos últimos 

anos: 

Quadro 1 

Mudanças Ocorridas no Setor Elétrico Brasileiro 
Modelo Antigo 

 (até 1995) 
Modelo de Livre Mercado 

(1995 a 2003) 
Atual Modelo 
 (após 2004) 

Financiamento através de 
recursos públicos 

Financiamento através de 
recursos públicos e privados 

Financiamento através de 
recursos públicos e privados 

Empresas verticalizadas 

Empresas divididas por 
atividade: geração, 
transmissão, distribuição e 
comercialização 

Empresas divididas por atividade: 
geração, transmissão, 
distribuição, comercialização, 
importação e exportação. 

Empresas 
predominantemente 
estatais 

Abertura e ênfase na 
privatização das empresas 

Convivência entre empresas 
estatais e privadas 

Monopólios – competição 
inexistente 

Competição na geração e 
comercialização 

Competição na geração e 
comercialização 

Consumidores cativos Consumidores livres e cativos Consumidores livres e cativos 

Tarifas reguladas em 
todos os segmentos 

Preços livremente negociados 
na geração e comercialização 

No ambiente livre: preços 
livremente negociados na geração 
e comercialização. No ambiente 
regulado: leilão e licitação pela 
menor tarifa 

Mercado regulado Mercado livre Convivência entre mercados livre 
e regulado 

Planejamento 
determinativo – Grupo 
Coordenador do 
Planejamento dos 
Sistemas Elétricos (GCPS) 

Planejamento indicativo pelo 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) 

Planejamento pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) 

Contratação: 100% do 
mercado 

Contratação: 85% do mercado 
(até agosto/2003) e 95% 
mercado (até dez./2004) 

Contratação: 100% do mercado 

Sobras/déficits do balanço 
energético rateados entre 
compradores 

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados no MAE

Sobras/déficits do balanço 
energético liquidados na CCEE. 
Mecanismo de Compensação de 
Sobras e Déficits (MCSD) para as 
distribuidoras.  

Fonte: CCEE 
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3.1 O papel dos diferentes agentes do setor 
 

O modelo instituído no Brasil centraliza na CCEE as transações de comercialização de 

energia, as apurações de penalidades e o monitoramento do mercado de energia elétrica. 

Para tanto, todos os agentes do SIN devem estar representados na CCEE. No caso dos 

consumidores cativos, estes são representados por suas respectivas distribuidoras, que formam 

uma categoria específica na CCEE – a distribuição. Além dessa há a categoria de geração e a 

de comercialização. 

 

i) DISTRIBUIÇÃO 

Categoria dos agentes distribuidores. A atividade de distribuição 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). Com o atual modelo, os 

distribuidores têm participação obrigatória no ACR, celebrando contratos de energia com 

preços resultantes de leilões. 

 

ii) GERAÇÃO 

Categoria dos agentes geradores, produtores independentes e autoprodutores. A 

atividade de geração de energia elétrica permanece com seu caráter competitivo, sendo que 

todos os agentes de geração poderão vender energia tanto no ACR como no ACL. Os 

geradores também possuem livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de energia 

elétrica.  

 

iii) COMERCIALIZAÇÃO 

Categoria dos agentes importadores e exportadores, comercializadores e consumidores 

livres. Esta categoria atua basicamente no mercado livre de energia elétrica. 
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3.2 O Ambiente de Contratação Regulada (ACR) 
 

O ACR é o segmento do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda 

de energia elétrica entre agentes vendedores e agentes de distribuição. De acordo com 

FITTIPALDI (2005), representa um pool de contratação de energia, onde os agentes 

compradores são as distribuidoras, que devem necessariamente comprar energia no mercado 

regulado por meio de leilões públicos. 

Uma das intenções para criação deste ambiente foi limitar a autocontratação (self-

dealing) no segmento de distribuição, buscando a modicidade tarifária. Assim, os 

distribuidores só podem vender energia aos consumidores em condições reguladas. No caso 

de consumidores livres que optarem por outros fornecedores, o distribuidor tem função de 

provedor de rede, devendo ser remunerado pela Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição – 

TUSD. 

É neste ambiente que estão os consumidores cativos constituindo as cargas de suas 

respectivas distribuidoras, sendo estas remuneradas via tarifas. Logo, antes de qualquer 

iniciativa de migração é importante que o consumidor conheça sua estrutura tarifária e saiba 

exatamente o quanto paga pela energia no ambiente cativo, uma vez que sua escolha 

dependerá dos custos e riscos associados a cada ambiente.  

A seguir será estudado o sistema tarifário brasileiro, sua composição, os ajustes e a 

estrutura tarifária atualmente adotada pela ANEEL, enfatizando o cálculo da tarifa média de 

fornecimento. 

 

3.2.1 Sistema tarifário 
 

 

Até meados da década de 90, o regime tarifário que vigorava no setor elétrico 

brasileiro era o do custo do serviço. Este regime tarifário previa que as tarifas de energia 

elétrica cobrada aos consumidores deveriam ser capazes de cobrir os custos associados à 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e ainda garantir uma taxa de retorno, 

previamente fixada, para as empresas concessionárias do setor elétrico. 
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A fixação da taxa de retorno das concessionárias cumpria o objetivo de garantir um 

retorno adequado para a sustentação financeira das concessionárias, ao mesmo tempo em que 

buscava impedir a possibilidade de excesso de lucros. 

Havia também um mecanismo da equalização tarifária permitindo que os 

consumidores de todas as regiões do país fossem submetidos ao mesmo nível tarifário numa 

mesma classe de consumo, beneficiando os consumidores que estivessem situados em regiões 

cujos custos associados à atividade fossem superiores. Cita-se como exemplo os 

consumidores localizados fora do eixo Sul e Sudeste que, naquela época, concentravam as 

grandes unidades geradoras do país. Por estarem fora do eixo produtor, os custos de transporte 

da energia eram superiores, mas os consumidores destas regiões longínquas não eram 

penalizados com tarifas mais elevadas. 

Em março de 1993, a Lei nº 8.631 encerrou o regime de remuneração garantida e pôs 

fim ao mecanismo de equalização tarifária entre as concessionárias do setor. A partir de então 

as distribuidoras passaram a ter seus reajustes e tarifas fixadas de forma diferenciada, em 

função dos seus custos. 

A desestatização do setor elétrico exigiu um novo formato de regulação por parte do 

Estado Brasileiro, merecendo destaque a adoção de dois ambientes distintos de contratação de 

energia elétrica e a criação de uma agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL. 

Para estabelecer a sua relação com o setor, a ANEEL passou a celebrar contratos de 

concessão com as empresas concessionárias. Nesses contratos passaram a ser conhecidas as 

regras a respeito das tarifas, da regularidade, da continuidade, da segurança, da atualidade e 

qualidade dos serviços e do atendimento a serem prestados aos consumidores. 

Em relação às tarifas, os contratos passaram a ter como meta a preservação do 

equilíbrio econômico e financeiro das concessionárias, estabelecendo valores que permitissem 

cobrir todas as etapas do processo industrial de geração, transmissão e distribuição acrescidos 

dos impostos e encargos setoriais. De acordo com a agência, dois princípios eram 

fundamentais na definição das tarifas: a modicidade tarifária, ou seja, uma tarifa acessível 

para todos os cidadãos, e o equilíbrio financeiro das empresas, tornando-as viáveis para o 

recebimento e manutenção dos investimentos. 

Em meio a todas estas modificações, a ANEEL adotou uma nova sistemática de 

correção das tarifas, substituindo o modelo de regulação tarifária do custo do serviço pelo 

modelo tarifário conhecido como Preço-Teto. Por este modelo, é fixado o valor máximo da 
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tarifa, depois de estabelecida uma premissa de receita requerida por parte de uma determinada 

concessionária. Conseqüentemente, foi abolido o mecanismo de equalização tarifária. 

Desta forma, no Ambiente de Contratação Regulada as tarifas são diferenciadas para 

cada distribuidora mesmo referindo-se a consumidores com características semelhantes. 

 

3.2.1.1 Composição das tarifas 
 

Compete a ANEEL fixar uma tarifa justa ao consumidor, e que estabeleça uma receita 

capaz de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. A receita da 

concessionária de distribuição se compõe de duas parcelas distintas. 

 

Quadro 2 

Composição da Receita Requerida da Distribuidora 

PARCELA A (custos não-gerenciáveis) PARCELA B (custos gerenciáveis) 

Encargos Setoriais Despesas de operação e manutenção 

Cotas da Reserva Global de Reversão (RGR)  Pessoal 

Cotas da Conta de Consumo de Combustível (CCC)  Material 

Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) Serviços de terceiros 

Rateio de custos do Proinfa Despesas gerais e outras 

Conta de Desenvolvimento Energético (CDE)  

Encargos de Transmissão Despesas de Capital 

Uso das instalações da rede básica de transmissão de energia 

elétrica 

Cotas de depreciação 

Uso das instalações de conexão Remuneração do capital 

Uso das instalações de distribuição  

Transporte da energia elétrica proveniente de Itaipu  Outros 

Operador Nacional do Sistema (ONS) P&D e eficiência energética 

Compra de Energia Elétrica para Revenda PIS/COFINS 

Contratos Iniciais  

Energia de Itaipu  

Contratos bilaterais de longo prazo ou leilões  

Fonte: ANEEL 
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Do Quadro 2, observa-se que o primeiro conjunto da receita refere-se ao repasse dos 

custos considerados não-gerenciáveis, seja porque seus valores e quantidades bem como sua 

variação no tempo independem de controle da empresa. Cite-se, como exemplo, o valor da 

despesa com a energia comprada pela distribuidora para revenda aos seus consumidores; visto 

que elas são obrigadas a adquirir sua energia em leilões do ACR onde o Ministério das Minas 

e Energia (MME) estabelece um preço máximo e os agentes vendedores ofertam lances 

decrescentes em leilões reversos. 

Desta forma, os custos não-gerenciáveis são identificados como “parcela A” da receita 

da concessionária de distribuição. 

O segundo conjunto refere-se à cobertura dos custos de pessoal, de material e outras 

atividades vinculadas diretamente à operação e manutenção dos serviços de distribuição, bem 

como dos custos de depreciação e remuneração dos investimentos realizados pela empresa 

para o atendimento do serviço. Esses custos são identificados como custos gerenciáveis, 

porque a concessionária tem plena capacidade em administrá-los diretamente e foram 

convencionados como componentes da “parcela B” da receita anual requerida da empresa. 

 

 

3.2.1.2 Ajustes tarifários 
 
 

A ANEEL adota a metodologia do Preço Teto, derivada do modelo inglês de 

privatização. Seu objetivo, em tese, é o de reduzir os problemas da regulação pelo custo do 

serviço, através do estímulo ao aumento de produtividade e introdução de barreiras ao sobre-

investimento.  

O Preço Teto (Price Cap) refere-se ao sistema onde são inicialmente fixadas tarifas 

consideradas adequadas para a remuneração e amortização dos investimentos e para atender 

aos custos operacionais, que sofrerão dois tipos de correção: os reajustes e as revisões 

(SAUER, 2002).  

As empresas de distribuição fornecem energia elétrica a seus consumidores com base 

em obrigações e direitos estabelecidos em um contrato de concessão celebrado com a União 

para a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica numa determinada 

área. Isso significa reconhecer que a receita anual é suficiente para cobrir os custos 
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operacionais incorridos na prestação do serviço e remunerar adequadamente o capital 

investido, seja naquele momento, seja ao longo do período de concessão, na medida em que 

as regras de reajuste têm a finalidade de preservar, ao longo do tempo, o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato.  

Os contratos de concessão estabelecem que as tarifas de fornecimento podem ser 

atualizadas por meio de três mecanismos: reajuste tarifário anual, revisão tarifária periódica e 

revisão tarifária extraordinária (ANEEL, disponível em www.aneel.gov.br). 

 

i) Reajuste tarifário anual 

 

O reajuste tarifário anual é realizado a cada aniversário da data de assinatura do 

contrato de concessão, visando estabelecer anualmente o valor da receita da distribuidora. 

Nessa oportunidade são repassadas para as tarifas, modificações constatadas nos custos não-

gerenciáveis e são atualizados monetariamente os custos gerenciáveis, pela variação do Índice 

Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas dos dozes meses 

anteriores à data do reajuste. 

Os reajustes pretendem oferecer à concessionária a perspectiva de que, no período 

entre revisões, o equilíbrio econômico-financeiro de sua concessão não sofrerá a corrosão do 

processo inflacionário sendo-lhe permitida a apropriação de parte dos ganhos de eficiência 

econômica que vier alcançar no período (ARAÚJO, 2005). Conforme já citado, a receita da 

concessionária é composta por duas parcelas: a “parcela A” representada pelos “custos não-

gerenciáveis” da empresa; e a “parcela B” que compreende o valor remanescente da receita, 

representado pelos “custos gerenciáveis”. O IRT – índice de reajuste tarifário é apresentado 

na fórmula abaixo, onde VPA1 corresponde ao valor da parcela A, considerando as condições 

vigentes na data do reajuste em processamento; RA0 corresponde à receita anual, 

considerando-se as tarifas homologadas na data de referência anterior; VPB0 corresponde ao 

valor da “parcela B”, expresso como a diferença entre RA0 e VPB0; |V| corresponde ao índice 

IGP-M referente ao período do mês anterior; e X ao fator X estabelecido no processo de 

revisão tarifária periódica (ANEEL, disponível em www.aneel.gov.br). 

 

ORA
XVVPBVPA

IRT
)|(|(

(%) 01 ±×+
=     (3.1) 

http://www.aneel/
http://www.aneel.gov.br/
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É possível observar pela fórmula acima que o reajuste repassa a totalidade do aumento 

da “parcela A” no período, enquanto que somente a “parcela B” é ajustada pelo índice de 

preços.  

 

ii) Revisão tarifária periódica 

 

A revisão tarifária periódica tem por objetivo recolocar a tarifa em patamar que 

permita à concessionária alcançar o nível de rentabilidade definido inicialmente para seus 

ativos. Nas situações em que seja constatada uma rentabilidade abaixo daquele nível, as 

tarifas terão que ser elevadas; inversamente, nas situações em que a rentabilidade estiver mais 

elevada, as tarifas deverão se reduzidas (ARAÚJO, 2005).  

Realizada em média a cada quatro anos, esta revisão redefine o nível das tarifas, 

preservando o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e, ao mesmo tempo, transferindo 

aos consumidores eventuais ganhos de eficiência, praticando assim a modicidade tarifária. 

No ano que ocorrer a revisão tarifária periódica, não ocorrerá o reajuste tarifário anual. 

É na revisão tarifária periódica que a ANEEL utiliza o instrumental metodológico da 

“empresa de referência”, permitindo avaliar o comportamento do mercado na área de 

concessão da empresa, fazer o comportamento dos custos no período, comparar com a 

concessionária em questão e, por fim, estabelecer a receita requerida da concessionária, base 

para a definição de suas tarifas. 

O processo de revisão tarifária periódica se inicia com uma proposta da ANEEL, a 

qual permanece por cerca de um mês sob consulta e avaliação pública. Dela consta uma 

sugestão de reposicionamento da receita requerida e do fator X, além dos anexos com as 

informações mais detalhadas sobre as principais variáveis que resultam no cálculo final 

(PEANO, 2004). 

O reposicionamento tarifário considera os custos operacionais eficientes e a adequada 

remuneração sobre investimentos prudentes. A determinação dos custos operacionais 

eficientes constitui um dos grandes desafios da revisão tarifária periódica. A análise dos 

custos da própria empresa sujeita o órgão regulador aos efeitos da assimetria de informação. 

Conceitualmente a assimetria de informação se refere ao fato de que o prestador do serviço 
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regulado é quem gerencia todas as informações (técnicas, operativas, financeiras, contábeis, 

etc.) vinculadas à prestação do serviço. Embora o regulador possa realizar auditorias 

permanentes nas informações recebidas, é evidente que a situação de ambas as partes no que 

tange ao acesso e manejo dessas informações é totalmente assimétrico. 

Para minimizar os efeitos da assimetria de informações, a ANEEL vem adotando uma 

abordagem distinta para definição dos custos operacionais eficientes que devem ser pagos 

pelo consumidor, cujo enfoque metodológico é denominado de “empresa de referência”. 

A “empresa de referência” é um tipo de regulação por incentivos que utiliza a 

comparação com uma referência, ou benchmarketing, e não as informações da empresa, a fim 

de determinar os custos eficientes a serem cobertos pela tarifa. No caso da empresa de 

referência adotada no setor elétrico brasileiro, a comparação é com uma empresa modelo 

teórica, com enfoque de engenharia, construída a partir de indicadores que buscam refletir as 

melhores práticas e tecnologias apropriadas à prestação eficiente do serviço nas condições 

locais (PEANO, 2004). 

Para o custo de capital de terceiros, a ANEEL adota uma abordagem semelhante à do 

capital próprio, adicionando a taxa de risco exigida pelo mercado financeiro internacional 

para emprestar recursos a uma concessionária de distribuição de energia elétrica no Brasil. 

Esse enfoque impede que as tarifas sejam afetadas por uma gestão financeira imprudente na 

captação de recursos de terceiros pelos investidores da concessionária de distribuição 

(MARTINS NETO, 2007).  

 

iii) Revisão tarifária extraordinária 

 

Além dos processos de reajuste tarifário anual e revisão tarifária periódica o contrato 

de concessão estabelece também o mecanismo da revisão tarifária extraordinária, por meio do 

qual a ANEEL, poderá, a qualquer tempo, por solicitação da empresa de distribuição e, 

quando devidamente comprovada, proceder à revisão das tarifas, visando manter o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, sempre que houver alterações significativas nos custos da 

empresa de distribuição, incluindo as modificações de tarifas de compra de energia, encargos 

setoriais ou encargos de uso das redes elétricas que possam ser estabelecidos durante o 

período. 



35 

A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a 

assinatura do contrato de concessão, quando comprovado seu impacto, implicará também na 

revisão das tarifas, para mais ou para menos, conforme o caso, ressalvado os impostos sobre a 

renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e quaisquer outros que venham a ser 

criados. 

 
  

3.2.1.3 Estrutura tarifária 
 

Atualmente, as tarifas praticadas no fornecimento aos consumidores cativos, têm os 

seguintes formatos: 

 ;Monômia simples, com apenas um preço de energia ـ

 ;Monômia diferenciada, mais de um preço de energia ـ

 ;Binômia convencional, um preço de demanda e outro de energia ـ

 Binômia diferenciada, mais de um preço de demanda e/ou mais de um ـ

preço de energia. 

Logo, as tarifas de fornecimento de energia elétrica são definidas com base em dois 

componentes: demanda de potência e consumo de energia.  

A demanda de potência é medida em quilowatt e corresponde à média da potência 

elétrica solicitada pelo consumidor à empresa distribuidora, durante um intervalo de tempo 

especificado normalmente 15 minutos e é faturada pelo maior valor medido durante o período 

de fornecimento, normalmente de 30 dias.  

O consumo de energia é medido em quilowatt-hora (kWh) ou em megawatt-hora 

(MWh) e corresponde ao valor acumulado pelo uso da potência elétrica disponibilizada ao 

consumidor ao longo de um período de consumo, normalmente de 30 dias. 

As tarifas de demanda de potência são fixadas em reais por quilowatt (R$/kW) e as 

tarifas de consumo de energia elétrica são fixadas em reais por megawatt-hora (R$/MWh) e 

especificadas nas contas mensais do consumidor em reais por quilowatt-hora (R$/kWh). 

Nem todos os consumidores pagam tarifas de demanda de potência. Isso depende da 

estrutura tarifária na qual o consumidor está enquadrado. Define-se estrutura tarifária como 
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sendo o conjunto de tarifas aplicáveis aos componentes de consumo de energia elétrica e/ou 

demanda de potência, de acordo com a modalidade de fornecimento. 

No Brasil, as tarifas de energia elétrica estão estruturadas em dois grandes grupos de 

consumidores: “grupo A” e “grupo B”. 

 

Tarifas do grupo A 

 

As tarifas do “grupo A” são para consumidores atendidos pela rede de alta tensão, de 

2,3 a 230 quilo volts (kV), são binômias e recebem denominações com letras e algarismos 

indicativos da tensão de fornecimento, como a seguir: 

 ;A1, para o nível de tensão de 230 kV ou mais ـ

 ;A2, para o nível de tensão de 88 a 138 kV ـ

 ;A3, para o nível de tensão de 69 kV ـ

 ;A3a, para o nível de tensão de 30 a 44 kV ـ

 ;A4, para o nível de tensão de 2,3 a 25 kV ـ

 .AS, para sistema subterrâneo ـ

 

As tarifas do “grupo A” são construídas em três modalidades de fornecimento: 

convencional, horo-sazonal azul e horo-sazonal verde, sendo que a convenção por cores é 

apenas para facilitar a referência. 

 

i) Estrutura tarifária convencional 

 

A estrutura tarifária convencional é caracterizada pela aplicação de tarifas de consumo 

de energia e/ou demanda de potência independentemente das horas de utilização do dia e dos 

períodos do ano. A tarifa convencional apresenta um valor para a demanda de potência e 

outro para o consumo de energia. 
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O consumidor atendido em alta tensão pode optar pela estrutura tarifária convencional, 

se atendido em tensão de fornecimento abaixo de 69 kV, sempre que tiver contratado uma 

demanda inferior a 300 kW. 

 

 
 TARIFA CONVENCIONAL 

 
(<69 kV e < 300 kW) 

DEMANDA CONSUMO 

Tarifa única Tarifa única 

 

 

 

 

 

 Fonte: ANEEL 
Figura 2 - Estrutura Tarifária Convencional 

 

 

Para estes consumidores a Tarifa Média é calculada da seguinte forma: 

 

TEETDDRFatura ×+×=$)(      (3.2) 

(MWh) E 
(R$) Fatura  (R$/MWh) Média Tarifa =     (3.3) 

 

Onde: 

 ;D, demanda contratada pela respectiva unidade consumidora, em kW ـ

 ;TD, tarifa de demanda convencional, em R$/kW ـ

 ;E, energia verificada pela respectiva unidade consumidora, em MWh ـ

 ;TE, tarifa de energia convencional, em R$/MWh ـ
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ii) Estrutura tarifária horo-sazonal 

 

A estrutura tarifária horo-sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas 

diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as 

horas de utilização do dia e dos períodos do ano. O objetivo dessa estrutura tarifária é 

racionalizar o consumo de energia elétrica ao longo do dia e do ano, motivando o consumidor, 

pelo valor diferenciado das tarifas, a consumir mais energia elétrica nos horários do dia e nos 

períodos do ano em que ela for menos utilizada. 

Para as horas do dia são estabelecidos dois períodos, denominados postos tarifários. O 

posto tarifário “ponta” corresponde ao período de maior consumo de energia elétrica, são três 

horas consecutivas estabelecidas pela distribuidora entre às 17 e às 22 horas do dia. O posto 

tarifário “fora da ponta” compreende as demais horas dos dias úteis e as 24 horas dos sábados, 

domingos e feriados. As tarifas no horário de “ponta” são mais elevadas do que no horário 

“fora de ponta”. Já para o ano, são estabelecidos dois períodos: “período seco”, quando a 

incidência de chuvas é menor, e “período úmido” quando é maior o volume de chuvas. 

As tarifas no período seco são mais altas, refletindo o maior custo de produção de 

energia elétrica devido a menor quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, 

provocando a eventual necessidade de complementação da carga por geração térmica, que é 

mais cara. Para todo o Sistema Interligado Nacional, o período seco compreende os meses de 

maio a novembro e o período úmido, os meses de dezembro a abril. 

A tarifa horo-sazonal se aplica obrigatoriamente às unidades consumidoras atendidas 

pelo sistema elétrico interligado com tensão de fornecimento inferior a 69 kV e demanda 

contratada igual ou superior a 300 kW, com opção do consumidor pela modalidade azul ou 

verde.  
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iii) Tarifa horo-sazonal azul 

 

A tarifa horo-sazonal azul é a modalidade de fornecimento estruturada para a 

aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano, bem como de tarifas diferenciadas de demanda de 

potência de acordo com as horas de utilização do dia. Ela é aplicável obrigatoriamente às 

unidades consumidoras atendidas pelo sistema elétrico interligado, e com tensão de 

fornecimento igual ou superior a 69 kV. 

A tarifa horo-sazonal azul tem a seguinte estrutura: 

Demanda de potência (R$/kW): 

 ;Um valor para o horário de ponta ـ

 .Um valor para o horário fora de ponta ـ

Consumo de energia (R$/MWh): 

 ;Um valor para o horário de ponta em período úmido ـ

 ;Um valor para o horário fora de ponta em período úmido ـ

 ;Um valor para o horário de ponta em período seco ـ

 .Um valor para o horário fora de ponta em período seco ـ

TARIFA HORO-
SAZONAL AZUL 

 
(>=69 kV ou > 300 kW) 

DEMANDA CONSUMO 

Ponta 
(3h entre 17 e 22h ) 

dias úteis 

Fora Ponta 
(demais horas) Ponta 

(3h entre 17 e 22h ) 
dias úteis 

Fora Ponta 
(demais horas) 

Seco 
(mai a nov) 

Seco 
(mai a nov)

Úmido 
(dez a abr) 

Úmido 
(dez a abr)

Fonte: ANEEL 

Figura 3- Estrutura Tarifária Horo-Sazonal Azul 
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Para estes consumidores a Tarifa Média é calculada da seguinte forma: 

TEfpEfpTEpEpTDfpDfpTDpDpRFatura ×+×+×+×=$)(   (3.4) 

(MWh) E 
(R$) Fatura  (R$/MWh) Média Tarifa =

     (3.5) 
   

Onde: 

 ,Dp, demanda na ponta contratada pela respectiva unidade consumidora ـ

em kW; 

 TDp, tarifa de demanda horo-sazonal azul no horário de ponta, em ـ

R$/kW; 

 Dfp, demanda fora de ponta contratada pela respectiva unidade ـ

consumidora, em kW; 

 TDfp, tarifa de demanda horo-sazonal azul no horário fora ponta, em ـ

R$/kW; 

 ,Ep, energia verificada na ponta para a respectiva unidade consumidora ـ

em MWh; 

 TEp, tarifa de energia horo-sazonal azul no horário de ponta, em ـ

R$/MWh; 

 Efp, energia verificada fora de ponta para a respectiva unidade ـ

consumidora, em MWh; 

 TEfp, tarifa de energia horo-sazonal azul no horário fora ponta, em ـ

R$/MWh; 

 ,E, energia verificada pela respectiva unidade consumidora, em MWh ـ

dada pela soma Ep mais Efp. 
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iv) Tarifa horo-sazonal verde 

 

A tarifa horo-sazonal verde é a modalidade de fornecimento estruturada para a 

aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as horas de 

utilização do dia e dos períodos do ano, bem como de uma única tarifa de demanda de 

potência. 

A tarifa horo-sazonal verde tem a seguinte estrutura: 

Demanda de potência (R$/kW): valor único. 

 

Consumo de energia (R$/MWh): 

  ;Um valor para o horário de ponta em período úmido ـ

  ;Um valor para o horário fora de ponta em período úmido ـ

 ;Um valor para o horário de ponta em período seco ـ

 .Um valor para o horário fora de ponta em período seco ـ

 

TARIFA HORO-
SAZONAL VERDE 

 
(< 69kV e/ou > 300kW) 

DEMANDA CONSUMO 

Única Ponta 
(3h entre 17 e 22h ) 

dias úteis 

Fora Ponta 
(demais horas) 

Seco 
(mai a nov) 

Seco 
(mai a nov)

Úmido 
(dez a abr) 

Úmido 
(dez a abr)

Fonte: ANEEL 

Figura 4- Estrutura Tarifária Horo-Sazonal Verde 
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Para estes consumidores a Tarifa Média é calculada da seguinte forma: 

 

TEfpEfpTEpEpTDDRFatura ×+×+×=$)(     (3.6) 

(MWh) E 
(R$) Fatura  (R$/MWh) Média Tarifa =

     (3.7) 

 

Onde: 

 ;D, demanda contratada pela respectiva unidade consumidora, em kW ـ

 ;TD, tarifa de demanda, em R$/kW ـ

 ,Ep, energia verificada na ponta para a respectiva unidade consumidora ـ

em MWh; 

 ;TEp, tarifa de energia no horário de ponta, em R$/MWh ـ

 Efp, energia verificada fora de ponta para a respectiva unidade ـ

consumidora, em MWh; 

 ;TEfp, tarifa de energia no horário fora ponta, em R$/MWh ـ

 ,E, energia verificada pela respectiva unidade consumidora, em MWh ـ

dada pela soma da Ep e a Efp. 

 

Os critérios para inclusão de uma unidade consumidora do “grupo A”, na estrutura 

tarifária convencional ou horo-sazonal, estão definidos no Art. 53 da Resolução ANEEL nº 

456/2000. São os seguintes os critérios básicos para inclusão: 

 Estrutura tarifária convencional: para as unidades consumidoras ـ

atendidas em tensão de fornecimento inferior a 69 kV, sempre que for 

contratada demanda inferior a 300 kW e não tenha havido opção pela 

estrutura tarifária horo-sazonal; 

 Compulsoriamente na estrutura tarifária horo-sazonal azul: para as ـ

unidades consumidoras atendidas pelo SIN e com tensão de 

fornecimento igual ou superior a 69 kV; 
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 Compulsoriamente na estrutura tarifária horo-sazonal, com aplicação da ـ

tarifa azul ou verde (se houver opção do consumidor) para unidades 

atendidas pelo SIN e com tensão de fornecimento inferior a 69 kV, 

desde que a demanda contratada seja igual ou superior a 300 kW e a 

unidade consumidora faturada na estrutura convencional houver 

apresentado, nos últimos 11 ciclos de faturamento, 3 registros 

consecutivos ou 6 alternados de demandas medidas iguais ou superiores 

a 300 kW.   

 

Tarifas do grupo B 

 
As tarifas do “grupo B” se destinam às unidades consumidoras atendidas em tensão 

inferior a 2,3 kV e são estabelecidas para as seguintes classes (e subclasses) de consumo: 

 ;B1, classe residencial e subclasse residencial baixa renda ـ

 ;B2, classe rural ـ

 ,B3, outras classes: industrial, comercial, serviços e outras atividades ـ

poder público, serviço público e consumo próprio; 

 .B4, classe iluminação pública ـ

As tarifas do “grupo B” são estabelecidas somente para o componente de consumo de 

energia, em reais por megawatt-hora, monômias, considerando que o custo da demanda de 

potência está incorporado ao custo do fornecimento de energia em megawatt-hora. 

Há ainda a tarifa social de baixa renda, uma tarifa subsidiada, aplicada aos 

consumidores residenciais com consumo mensal inferior a 80 kWh ou consumo de até 220 

kWh desde que estejam inscritos em algum programa social do governo. 

O Decreto nº 4.562, de 2002, em seu Art. 1º, prevê que os consumidores do “grupo A” 

deverão celebrar contratos distintos para: 

 ;Conexão e uso dos sistemas de transmissão ou distribuição ـ

 .Compra de energia elétrica ـ
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A referida diretriz implica em que as tarifas serão definidas em separado, para a 

compra de energia elétrica e para o uso dos sistemas de transmissão ou distribuição (abertura 

e realinhamento tarifário). 

 

3.2.1.4 Abertura das tarifas 
 

A abertura das tarifas permitirá que o consumidor conheça o valor de cada parcela que 

compõe a sua conta de energia, explicitando o valor pago pela energia elétrica consumida 

(tarifa de energia), o valor pago pelo uso do sistema de distribuição e transmissão (tarifa de 

uso ou tarifa “fio”), bem como todos os elementos de custo que compõem estas tarifas. Desta 

forma, o consumidor terá facilmente identificado um dos principais parâmetros na análise 

para migração: a tarifa desmembrada da energia. Hoje, ainda se faz necessário calcular este 

valor a partir da tarifa média de fornecimento e da parcela correspondente ao uso da energia 

como será visto no capítulo seguinte.  

O processo de realinhamento tarifário objetiva eliminar gradualmente os atuais 

subsídios cruzados, ou seja, os custos diferenciados da energia elétrica atualmente existentes 

nas tarifas dos consumidores enquadrados nas classes de baixa tensão em relação aos 

consumidores atendidos em alta tensão. Nesse sentido, o Decreto nº 4.562, alterado pelo 

Decreto nº 4.667, de 4 de abril de 2003, estabeleceu normas que disciplinam o realinhamento 

gradual das tarifas ao consumidor final, de forma que todos os consumidores paguem o 

mesmo valor pela energia adquirida (tarifa de energia) e valores diferenciados pelos encargos 

de uso do sistema de transmissão e distribuição (tarifa de uso do sistema de transmissão e 

distribuição), que reflitam a proporção com que eles utilizam os referidos sistemas. 

A tarifa de energia elétrica será composta pelos valores dos seguintes itens: 

 ;Custo de aquisição de energia elétrica para revenda ـ

 ;Encargos de Serviço do Sistema (ESS) ـ

 ;Perdas na rede básica ـ

 ;Pesquisa e desenvolvimento ـ

 .Taxa de Fiscalização de Energia Elétrica ـ
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A tarifa de transporte (TUST ou TUSD) será formada, dentre outros,  pelos seguintes 

valores: 

 

 ;Remuneração dos ativos de distribuição de energia elétrica ـ

 ;Quota de reintegração dos ativos de distribuição ـ

 ;Custo de operação e manutenção dos ativos de distribuição ـ

 ;Custo relativo ao uso da rede básica ـ

 ;Custo com conexão à rede básica ـ

 ;Perdas elétricas no sistema de distribuição ـ

 ;Quota de reserva global de reversão ـ

 ;Contribuição para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ـ

 – Quota do Programa de Incentivo as Fontes Alternativas de Energia ـ

PROINFA. 
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3.2.2 CASOS PARTICULARES 
 

Por questões políticas e contratuais há ainda grandes plantas industriais que são 

atendidas diretamente por empresas geradoras sob controle federal na condição de 

consumidores cativos. Esses consumidores, em função de sua demanda e pelo fato de estarem 

conectados diretamente à rede básica, são considerados como potencialmente livres e 

possuem uma regulamentação específica e temporal que, em princípio, os prepara para uma 

futura operação no Ambiente de Contratação Livre (VILAR, 2007). 

A Resolução Homologatória ANEEL nº 268, de 24 de novembro de 2004 apresenta o 

seguinte texto: 

“as tarifas constantes dos contratos de compra de energia elétrica dos 
consumidores finais das concessionárias de serviço público de geração, 
celebrados em substituição aos contratos de fornecimento vigentes em 26 de 
agosto de 2002, serão reajustadas, anualmente, pela variação do Índice Geral 
de Preços ao Mercado - IGP-M ou, no caso de existência de contrato de 
fornecimento anterior que estabeleça outra forma de reajuste, conforme as 
condições nele pactuadas e de acordo com o Decreto nº 4.562 de 2002” 

 

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) é uma das geradoras com 

clientes nestas condições.  Estes consumidores, como estão conectados à rede básica, pagam a 

tarifa de transporte (TUST) diretamente ao ONS e a tarifa de energia atualmente está sendo 

valorada conforme quadro abaixo: 

 
Quadro 3 

Tarifas de Demanda e Energia dos Consumidores Cativos da CHESF 

Demanda (R$/kW) 

Ponta Fora Ponta 

 

TARIFA HORO-SAZONAL AZUL 

13,50 3,53 

Energia (R$/MWh)  

Ponta Fora Ponta 

 

A1 (230 kV ou mais) 

seco úmido seco úmido 

 86,16 75,38 60,97 51,80 
Fonte: ANEEL 
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3.3 O Ambiente de Contratação Livre (ACL) 
 

O atual modelo comercial do mercado de energia elétrica foi redesenhado para que os 

compradores e vendedores estabelecessem seus negócios em dois ambientes: o Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). Este modelo foi 

formalizado pelo Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004 (MARTINS NETO, 2007). 

 

A figura do consumidor livre foi instituída desde 1995 através da Lei nº 9.074, de 07 

de julho de 1995. Os Artigos 15 e 16 dessa lei estabelecem o que se entende por consumidor 

livre, conforme descrição a seguir: 

 

Art. 15. Respeitados os contratos de fornecimento vigentes, a prorrogação das 
atuais e as novas concessões serão feitas sem exclusividade de fornecimento de 
energia elétrica a consumidores com carga igual ou maior que 10.000 kW, 
atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, que podem optar por contratar 
seu fornecimento, todo ou em parte, com produtor independente de energia 
elétrica. 

§ 1º Decorridos três anos da publicação desta lei, os consumidores referidos 
neste artigo poderão também estender sua opção de compra a qualquer 
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica, excluídas as 
concessionárias supridoras regionais. 

§ 2º Decorridos cinco anos da publicação desta lei, os consumidores com 
carga igual ou superior a 3.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 
69 kV, poderão optar pela compra de energia elétrica a qualquer 
concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica. 

§ 3º Após oito anos da publicação desta lei, o poder concedente poderá 
diminuir os limites de carga e tensão estabelecidos neste e no Art. 16. 

§ 4º Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado em 
seus contratos de fornecimento só poderão optar por outro fornecedor após o 
prazo de trinta e seis meses, contados a partir da data de manifestação formal 
ao concessionário. 

§ 5º O exercício da opção pelo consumidor faculta o concessionário e o 
autorizado a rever, na mesma proporção, seus contratos e previsões de 
compra de energia elétrica junto às suas supridoras. 

§ 6º É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores, livre acesso 
aos sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário 
de serviço público, mediante ressarcimento do custo de transporte envolvido, 
calculado com base em critérios fixados pelo poder concedente. 

§ 7º As tarifas das concessionárias, envolvidas na opção do consumidor, 
poderão ser revisadas para mais ou para menos, quando a perda ou o ganho 
de mercado alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
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Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja igual ou 
maior que 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão, o fornecedor com quem 
contratará sua compra de energia elétrica. 

 

De acordo com o Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, que regulamenta a 

comercialização de energia elétrica, consumidor livre é aquele que, atendido em qualquer 

tensão, tenha exercido a opção de compra de energia elétrica, conforme as condições previstas 

nos Artigos 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; e consumidor potencialmente livre 

é aquele que, atendido em qualquer tensão, não tenha exercido a opção de compra, a despeito 

de cumprir as condições previstas nos Artigos 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995. 

É no mercado livre que os consumidores podem escolher seu fornecedor de energia, 

negociando livremente um conjunto de variáveis como prazo contratual, preços, variação do 

preço ao longo do tempo e serviços associados à comercialização. Em conseqüência, o 

consumidor assume responsabilidades em relação a sua exposição aos preços da energia, mas 

tem oportunidade de ser atendido de forma individual, conforme suas expectativas. 

 

 

3.3.1 A contabilização da energia 
 

No que concerne à contabilização (3) de energia no curto prazo, também conhecida 

como liquidação da CCEE o modelo atual do setor elétrico manteve as premissas 

anteriormente praticadas. 

Para os consumidores cativos este processo de contabilização é transparente, não 

sendo afetados diretamente, visto que são representados pela carga de seus correspondentes 

distribuidores.  

Já os consumidores livres são agentes da CCEE e, como tal, devem conhecer bem o 

processo de contabilização de energia no curto prazo. 

O mercado de curto prazo se resume na apuração das diferenças entre a energia 

contratada e a energia verificada, valoradas ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). 

 

 
(3) Contabilização é o processamento mensal dos dados de contratos, medição, preço e demais informações 

necessárias para cálculo do resultado final de cada agente no âmbito da CCEE, com base nas Regras de 

Comercialização, que apura as exposições no mercado de curto prazo, recebimento/pagamento de 

encargos, exposições financeiras, Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) e consolidação dos 

resultados financeiros a serem liquidados. 
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Por exemplo: para um consumidor livre apura-se a diferença entre o montante total 

contratado (contratos de compra de energia) e o seu consumo total. Neste sentido, está 

identificado um dos principais riscos de mercado: o risco da exposição de curto prazo sempre 

que houver o descasamento entre a carga verificada e o montante de energia contratada.  

Conforme observado na Figura 5, a cada mês, o consumidor livre poderá ficar exposto 

positivamente, caso haja sobra de lastro, ou negativamente, caso não haja lastro suficiente 

para cobrir a carga consumida,. E o lastro, para estes consumidores, é definido como a soma 

dos montantes de energia contratados (através dos contratos de compra de energia no 

ambiente livre) num determinado período de tempo.  

 

Energia Consumida 

Energia 
Contratada 

Sobra de lastro Falta de lastro 

Energia 
Contratada 

Energia Consumida 

Exposição Negativa  Exposição Positiva 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 5- Sistemática de Liquidação na CCEE 

 

 

3.3.1.1 Encargos de Serviço do Sistema – ESS  

 

Dentre os processos que fazem parte da liquidação do mercado de curto prazo, 

realizada pela CCEE, está a parcela referente ao pagamento/recebimento de Encargos de 

Serviço do Sistema – ESS.  

Os ESS, expressos em R$/MWh, correspondem aos custos incorridos na manutenção 

da confiabilidade e da estabilidade do sistema para o atendimento do consumo em cada 
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submercado, não ressarcidos pelo PLD. Este valor é pago por todos os agentes com medição 

de consumo registrada na CCEE, na proporção de seus respectivos consumos verificados. 

Quando os ESS ocorrem por razões elétricas de um determinado submercado, os agentes com 

ativos de carga deste submercado é quem arcam com esta despesa. Diferentemente do 

despacho por razões energéticas (baixo nível dos reservatórios) onde os custos serão rateados 

por toda a carga do SIN. 

Normalmente estes encargos são pagos aos geradores térmicos quando, por solicitação 

do ONS, são despachados em desacordo com a programação pré-definida pelo próprio 

operador ou pela prestação de serviços de forma a garantir a qualidade e a segurança da 

energia gerada, podendo ocasionar: 

 Recebimento de encargos por constrained-off: ocorre quando a usina ـ

térmica é programada por ordem de mérito e depois é solicitada a 

diminuir sua geração para atender a uma restrição de transmissão pelo 

ONS. A diferença entre a programação e sua efetiva geração é valorada 

pela diferença do PLD  e o preço de despacho da térmica; 

 Recebimento de encargos por constrained-on: ocorre quando a usina ـ

térmica não é programada por ordem de mérito, mas tem que gerar para 

atendimento a restrição de operação. A diferença entre a sua efetiva 

geração e a programação é valorada pela diferença do preço de 

despacho desta térmica e o PLD; 

 Recebimento pela prestação de serviços ancilares que contribuem para ـ

a confiabilidade do SIN, como a reserva de prontidão e a compensação 

síncrona, tendo uma valoração específica para cada caso, conforme 

legislação vigente. 

 

Em tempos de baixas hidraulicidades e iminente crise energética o ONS, por decisão 

do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, pode solicitar o despacho de usinas 

térmicas com preços superiores ao PLD praticado. A diferença entre o custo desta térmica e o 

PLD será paga via encargos de serviço do sistema, rateados com toda a carga do SIN.   

Basicamente a contabilização ocorre sob três diferentes perfis: 
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Perfil de produção (geradores) 

( ) dvendaaloc IPLDEELiquidação +×−=     (3.8) 

 

Perfil de consumo (distribuidores e consumidores livres) 

( ) dconsumocompra IPLDEELiquidação +×−=    (3.9) 

 

Perfil de comercialização (comercializadores) 

( ) dvendacompra IPLDEELiquidação +×−=    (3.10) 

 

Onde: 

Ealoc - Energia alocada ao agente de geração. Esta energia depende da Energia 

Assegurada do gerador e da alocação da energia do Mecanismo de Realocação de Energia 

(MRE); 

Evenda - Energia vendida através de contratos registrados na CCEE; 

PLD - Preço de Liquidação de Diferenças; 

Id – Importe devido a pagamento por ESS, penalidades e demais ajustes; 

Ecompra - Energia comprada através de contratos registrados na CCEE; 

Econsumo - Energia consumida pela carga. 

 

Vale ressaltar que esta contabilização ocorre a cada semana e a cada patamar de 

carga(4), concomitantemente com a divulgação do PLD. Todo o processo de liquidação ocorre 

no centro de gravidade de cada submercado, ponto fictício em que as perdas elétricas totais 

são rateadas igualmente entre os agentes de consumo e de geração.   

 

 

 

 
(4) Patamar de carga é a classificação das horas do mês, de acordo com o perfil de carga definido pelo ONS 
podendo ser: Leve (horários de baixo consumo), Médio (horários de consumo médio) e Pesado (horários 
em que se verificam picos de consumo). 
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3.3.1.2 Perdas de energia 

 

Diferentemente do ambiente cativo onde a energia é entregue no barramento de 

entrada das instalações do consumidor, no ambiente livre devem ser consideradas as perdas 

elétricas do sistema, conforme Figura 6. Pois, a contabilização da energia de curto prazo 

ocorre sempre no centro de gravidade de cada submercado, local este onde é entregue a 

energia contratada. Porém se faz necessário levar o consumo verificado (carga) do barramento 

das instalações do consumidor até o respectivo centro de gravidade. Assim, a carga verificada 

deve ser acrescida em aproximadamente 2,5% correspondente às perdas elétricas do 

barramento da instalação ao centro de gravidade do submercado correspondente. 

 

 

G C 

Perdas = G-C

Perdas Geração = (G-C)/2 Perdas Consumo = (G-C)/2 Centro 
Gravidade

Fonte: Elaboração própria 

Figura 6 - Perdas Elétricas – Centro de Gravidade 
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3.3.2 As condições de acesso 
 

O quadro abaixo resume as condições para o consumidor exercer a opção pelo ACL: 
 

Quadro 4 
Requisitos de Migração para o ACL 

Tensão de fornecimento Data de Ligação Demanda 
Contratada Fonte Base Legal 

Sem restrição             
para Alta Tensão 

após Jul/1995          
(novos consumidores) D > 3.000 kW Sem restrição 

Art.1o. - Decreto 
5163/2004               

Decreto 5.249/2004        
Art.16 - Lei 9.074/1995 

T > 69kV Sem restrição D > 3.000 kW Sem restrição 

Art.1o. - Decreto 
5163/2004               

Art. 15 e 16 - Lei 
9.074/1995 

Fonte: (MARTINS NETO/2007) 

 

 Os consumidores livres conectados à rede de distribuição, quando do exercício da 

opção de compra de energia no ACL, devem contratar o acesso, compreendendo o uso e a 

conexão ao sistema de distribuição da concessionária local, nos termos da Resolução ANEEL 

nº 281, de 01 de outubro de 1999.  

O livre acesso aos sistemas de distribuição possibilita a comercialização direta entre 

produtores e consumidores, independentemente de suas localizações no sistema elétrico 

interligado. Os encargos de uso dos sistemas de distribuição deverão ser suficientes para a 

prestação destes serviços e serão devidos aos respectivos concessionários distribuidores. São 

calculados com base nos montantes de uso contratados ou verificados, por ponto de conexão, 

em conformidade com a seguinte fórmula: 

 

Ec = (Dp × TDp) + (Dfp × TDfp) + (CAp × TUSDp) + (CAfp × TUSDfp) ( 3.11) 

 
 

Onde: 

 ;$Ec , encargo mensal pelo uso dos sistemas de distribuição, em R ـ

 TDp , tarifa de uso dos sistemas de distribuição no horário de ponta, em ـ

R$/kW; 

 TDfp , tarifa de uso dos sistemas de distribuição fora do horário de ـ

ponta, em R$/kW; 
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 ,TUSDp, tarifa de uso dos sistemas de distribuição no horário de ponta ـ

em R$/kWh; 

 TUSDfp, tarifa de uso dos sistemas de distribuição fora do horário de ـ

ponta, em R$/kWh; 

 ;Dp, montante do uso no horário de ponta, em kW ـ

 ;Dfp, montante do uso fora do horário de ponta, em kW ـ

 ;CAp, Consumo ativo no horário de ponta, em kWh ـ

 .CAfp, Consumo ativo no horário fora de ponta, em kWh ـ

 

Os encargos de conexão serão objeto de negociação entre as partes e deverão cobrir os 

custos incorridos com o projeto, a construção, os equipamentos, a medição, a operação e a 

manutenção do ponto de conexão, de acordo com Artigo 18 da Resolução nº 281, de 1999. 

Além do exposto, os consumidores deverão ser agentes da CCEE e estarão sujeitos ao 

pagamento de todos os tributos e encargos devidos pelos demais consumidores, salvo 

expressa previsão legal ou regulamentar em contrário.  

Para se tornar agente da CCEE, o consumidor livre além das questões anteriormente 

levantadas, deverá: 

 ,Participar do rateio dos custos operacionais (contribuição) da CCEE ـ

proporcionalmente aos volumes de energia elétrica comercializada; 

 Cumprir todas as obrigações contidas nas regras e procedimentos de ـ

comercialização, como o registro dos contratos na CCEE e aporte de 

garantias para a liquidação de curto prazo;  

  .Adequar o Sistema de Medição e Faturamento (SMF) ـ
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3.3.3 Medição dos consumidores livres 
 

BARONI & MORETTI (2007) citam que, conforme a Resolução Normativa ANEEL 

nº 281, de 1999, os distribuidores são os responsáveis técnicos pela adequação do SMF dos 

consumidores que migrarem para o ACL, atendendo aos Procedimentos de Rede do ONS (5). 

Para os consumidores que se tornaram livres antes da publicação da Resolução 

Normativa ANEEL nº 067, de 08 de junho de 2004, a responsabilidade pela adequação do 

SMF, tanto técnica como financeira, é do distribuidor.  Com isso, o distribuidor deverá prever 

em seus contratos de conexão com o consumidor livre, os custos destas adequações. A 

dúvida, tanto dos distribuidores quanto dos consumidores livres é com relação a que data deve 

ser considerada: se a data que o consumidor efetivamente se tornou livre ou a data em que ele 

declarou à concessionária a intenção de se tornar livre. A Resolução ANEEL nº 248, de 23 de 

janeiro de 2007, define que a data a ser considerada é a de assinatura dos Contratos de Uso e 

de Conexão. 

A Resolução Normativa ANEEL nº 067, de 08 de junho de 2004, estabelece que, em 

se tratando de unidades consumidoras, o SMF de energia elétrica necessário à conexão, será 

instalado pela concessionária de transmissão, para os casos de acesso a instalações integrantes 

da Rede Básica; ou pela concessionária ou permissionária de distribuição local, nos casos de 

acesso às demais instalações de transmissão não integrantes da rede básica, ou às instalações 

de distribuição. Porém, a responsabilidade financeira pela referida adequação é dos 

consumidores livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(5) Procedimentos de Rede são documentos de caráter normativo elaborados pelo ONS, com participação dos 
agentes, e aprovados pela ANEEL, que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das 
atividades de planejamento da operação eletroenergética, administração da transmissão, programação e 
operação em tempo real no âmbito do SIN. 
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3.3.4 RISCOS DO AMBIENTE LIVRE 
 

Risco pode ser entendido como sendo a probabilidade de ocorrer um evento 

desfavorável. O evento desfavorável pode ser de diversas naturezas, por exemplo, a 

descontinuidade de um serviço ou um prejuízo financeiro (LEMGRUBER, 2001).  

De acordo com a Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia 

Elétrica (ABRACEEL), no tocante à qualidade da energia e à segurança de sua oferta não há 

diferenças entre consumidores livres e cativos.  Logo, a continuidade do fornecimento está 

garantida independente do mercado de atuação do consumidor. No entanto, a escolha de um 

determinado ambiente poderá ocasionar prejuízos financeiros. 

No mercado cativo há o risco dos ajustes (reajustes e revisões) tarifários. Já no 

mercado livre há outros riscos a serem avaliados. 

LEMGRUBER (2001) afirma que, “O risco está presente em qualquer operação no 

mercado financeiro. Risco é um conceito ‘multidimensional’ que cobre quatro grandes 

grupos: risco de mercado, risco operacional, risco de crédito e risco legal, todos inter-

relacionados”. Cada um destes riscos é descrito a seguir: 

a) Risco de mercado: depende do comportamento do preço do ativo diante das 

condições de mercado. Para entender e medir possíveis perdas causadas por 

flutuações do mercado é importante identificar e quantificar o mais corretamente 

possível as volatilidades e correlações dos fatores que causam impactos na dinâmica 

do preço do ativo. 

b) Risco operacional: está relacionado a possíveis perdas como resultado de 

sistemas e/ou controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos. 

c) Risco de crédito: está relacionado a possíveis perdas quando um dos 

contratantes não honra seus compromissos. As perdas aqui estão relacionadas aos 

recursos que não mais serão recebidos.  

d) Risco legal: está relacionado a possíveis perdas quando um contrato não pode 

ser legalmente amparado. Podem-se incluir aqui riscos de perdas por documentação 

insuficiente, insolvência, ilegalidade, falta de representatividade e/ou autoridade por 

parte de um negociador etc. 
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a) Risco de mercado 

 

Segundo LIMA (2006), o risco de mercado de energia elétrica pode ser caracterizado 

como a combinação dos riscos de preço e de volumes entendendo-se volume como a 

quantidade de energia elétrica utilizada pelos consumidores finais.  

Como agente de mercado, o consumidor livre está sujeito ao processo de liquidação na 

CCEE e desta forma há algumas variáveis a serem analisadas: primeiro, é verificar se o 

consumidor tem cobertura contratual para seu consumo no período da contabilização; 

segundo, é saber se o consumidor está sujeito à diferença de preços entre submercados e, por 

fim, a que preço ocorreu a exposição. 

 

 a.1 Risco da falta de cobertura contratual de consumo 

 

O Decreto nº 5.163, de 2004, estabelece, dentre outras exigências, que os 

consumidores livres deverão estar com toda sua carga contratada. E o descumprimento desta 

obrigação implica na aplicação de penalidade conforme estabelecido nas regras de 

comercialização vigentes – o que não ocorre com os consumidores cativos. A apuração é feita 

mensalmente pela CCEE com base na média móvel dos últimos doze meses. Ou seja, verifica-

se qual o consumo dos últimos doze meses e faz-se a comparação com os contratos de compra 

de energia elétrica deste consumidor. Se o consumo foi maior, aplica-se a penalidade, cujo 

valor é dado pela seguinte fórmula: 

 12/NPP ref ×=         ( 3.12) 

Onde: 

 ;P, penalidade a ser aplicada (R$) ـ

 Pref, preço de referência dado pelo maior preço entre o PLD médio do ـ

mês de apuração (conforme as regras de comercialização) ou o valor de 

referência, dado anualmente pela CCEE (R$/MWh); 

 N, quantidade de energia consumida acima do montante total ـ

contratado para o período em análise (MWh). 
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Exemplificando: 

Suponha que um determinado consumidor livre durante onze meses consecutivos 

apresentou uma média de consumo exatamente igual a de contratação. E, por razões 

quaisquer, no 12º mês seu consumo superou em 100 MWh os contratos. Quais as 

conseqüências para o consumidor? 

Este consumidor terá uma exposição negativa na liquidação da CCEE e também será 

penalizado pela falta de cobertura contratual de consumo. 

Considerando: 

N = 1000 MWh 

Valor de referência = 90 R$/ MWh   

PLD (do 12º mês) = 50 R$/MWh em todos os patamares de todas as semanas e em 

todos os submercados; 

  Cálculo da exposição negativa: 

Exposição negativa = 1000 × 50 = R$ 5.000,00 

Penalidade = 1000 × 90/12 = R$ 750,00 

Este valor de penalidade será aplicado durante os próximos doze meses ou até que o 

consumidor tenha uma cobertura contratual (contratos de compra) suficiente para cobrir o 

consumo do mês e o déficit passado.  

 

 a.2 Risco de elevação do PLD 

 

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) servirá para a liquidação de toda a 

energia não contratada entre os agentes. Ele é determinado em base semanal, para cada 

submercado do sistema elétrico brasileiro. 

O PLD é calculado em base ex-ante (considerando informações previstas de 

disponibilidade e carga) para as semanas que se iniciam aos sábados e terminam na sexta-

feira, podendo conter dias de dois meses adjacentes. Está atrelado ao Custo Marginal de 

Operação (CMO), e no longo prazo, associados ao Custo Marginal de Expansão (CME). Na 

condição em que o CMO assume o mesmo valor do CME, o custo de produzir uma unidade 
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de energia elétrica, com o parque gerador existente, é o mesmo que o custo de produzir uma 

unidade de energia elétrica, com uma nova unidade geradora (LIMA, 2006).  

O processo de cálculo do CMO consiste na utilização em cadeia dos modelos 

computacionais, NEWAVE e DECOMP, que produz como resultado, o Custo Marginal de 

Operação de cada submercado, conforme definido nas regras de comercialização da CCEE. 

 

Em janeiro de 2008, o NEWAVE apresentou os seguintes valores esperados futuros 

para o CMO: 

 

 

  Fonte: Elaboração própria a partir da rodada do Newave em janeiro/2008 
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Gráfico 2 – CMO em 2008 

 
Pelo Gráfico 2,  observa-se que o CMO apresentará um viés de alta, ultrapassando, em 

muitos meses, os R$ 400,00 por MWh.  . 

Porém, após as chuvas ocorridas no primeiro semestre e os resultados do PLD até 

maio de 2008 juntamente com uma nova projeção do CMO, realizada em junho de 2008, 

indicam que o PLD deverá ficar no segundo semestre abaixo dos R$ 100,00 por MWh, 

conforme observado no Gráfico 3.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CCEE e da rodada do Newave em junho/2008 

Gráfico 3 – CMO em 2008 

 

Conclui-se então que o modelo de formação de preço com base no CMO tem gerado 

grandes incertezas no mercado de energia elétrica visto que os valores podem variar 

bruscamente de um mês para o outro, perdendo um pouco a sua previsibilidade.   

 

Quadro 5 
Comportamento do PLD (Jan/04 a Jan/08) 

Estatística R$/MWh 
média 59,77 

mediana 24,21 
moda 18,59 

mínimo 16,92 
máximo 502,45 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações da CCEE 

 

Conforme observado nos gráficos de previsão do CMO e no acompanhamento do PLD 

dos últimos meses, o preço praticado na liquidação de curto prazo da CCEE é altamente 

volátil. Assim, um dos maiores riscos do mercado livre é o risco de exposição negativa na 

liquidação da CCEE.  
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 a.3 Risco das diferenças de PLD entre submercados 

 

Conforme figura abaixo, o sistema elétrico brasileiro é dividido em quatro 

submercados distintos: 

  

Submercado 
Norte Submercado 

Nordeste 

Submercado 
Sudeste/Centro-Oeste 

Submercado Sul 

Fonte: CCEE 

Figura 7- Submercados do SIN 

 

  ;Submercado Norte ـ

 ;Submercado Nordeste ـ

 Submercado Sudeste/Centro-Oeste ـ

 .Submercado Sul ـ

Para fins de cobertura contratual, o consumidor livre poderá adquirir energia de 

qualquer gerador ou comercializador do SIN, independentemente do submercado. Porém, a 

contabilização ocorre semanalmente, por patamar e por submercado. Assim, mesmo tendo 

cobertura de lastro de consumo, um determinado consumidor poderá ficar exposto na 

liquidação de curto prazo devido a diferenças de PLD entre submercados distintos.  

Todas as vezes que o consumidor livre adquirir energia em outro submercado diverso 

de seu ponto de consumo, ele estará sujeito à exposição na liquidação da CCEE devido a uma 

variação de PLD entre submercados.  

Haverá uma exposição positiva no submercado em que adquiriu energia e não tem 

consumo e negativa, naquele onde tem consumo e não tem contratos. Então, a compra de 

energia em um submercado diferente de onde está o ponto de consumo gera um risco a ser 

avaliado. 



62 

Exemplificando: 

Suponha que um determinado consumidor livre esteja no submercado Sul e tenha 

adquirido no submercado Nordeste exatamente sua energia consumida (E) . Dado que os 

submercados tenham preços diferentes, como será feita a contabilização na CCEE? 

Será realizada separadamente por submercado. 

Submercado Sul 

Exposição negativa = E × PLDsul

Submercado Nordeste 

Exposição positiva = E × PLDnordeste

 

Se o PLD do submercado onde o consumidor adquiriu energia for maior que o do 

submercado onde ele tem seu ponto de consumo, haverá um lucro financeiro para este 

consumidor, caso contrário, ele ficará com um prejuízo proporcional a diferença de PLD entre 

os submercados. 

 

 

 

b) Risco operacional 
 
 
Todos os contratos de compra de energia elétrica devem ser registrados no âmbito da 

CCEE. No entanto, o registro é feito pela parte vendedora e a sua validação pela parte 

compradora, ficando a CCEE isenta neste processo. Da mesma forma, erros podem ocorrer na 

operacionalização deste contrato seja na determinação da sazonalização ou da modulação da 

energia contratada, ou ainda, no exercício de uma flexibilização contratual.  Assim, é possível 

que uma das partes, por esquecimento ou má gestão não operacionalize o contrato conforme 

anteriormente acordado.   
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c) Risco de crédito 
 
 

Conforme foi visto anteriormente o agente da CCEE, independentemente de sua 

categoria, está sujeito ao processo de liquidação de curto prazo. Neste processo há sempre um 

equilíbrio de contas, ou seja, o somatório de todos os montantes credores coincide com os 

montantes devedores. Assim, se há um agente “perdedor”, há outro “ganhador”.  Embora a 

liquidação financeira esteja associada a um processo de aporte de garantias financeiras que a 

precede, estas garantias muitas vezes não são suficientes para cobrir o montante devedor. 

Logo, o mercado está sujeito a inadimplência por parte dos agentes devedores a ser rateada 

entre os agentes credores, ou ainda, há um risco de crédito no processo de liquidação da 

CCEE.      

 

 

d) Risco legal 
 
 

A celebração de um contrato no ACL requer muita atenção e prudência para ambas as 

partes, tanto a vendedora (gerador ou comercializador) quanto a parte compradora 

(comercializador ou consumidor livre). Aspectos como o exercício de flexibilidade, as multas 

por descumprimento de obrigações, as garantias financeiras e a rescisão contratual devem ser 

muito bem ponderados e apresentados no contrato de forma a proporcionar maior segurança, 

evitando prejuízos futuros. 

Outro risco é o de mudança nas regras ou procedimentos de comercialização que 

tenham rebatimento sobre o resultado do consumidor livre na liquidação de curto prazo na 

CCEE. 

Como visto neste capítulo, cada ambiente possui suas peculiaridades. Estando no 

ACR, é importante que o consumidor tenha conhecimento de sua estrutura tarifária e dos 

riscos a que está submetido em virtude dos ajustes tarifários.  

Também foram levantadas as condições legais necessárias à migração ao ACL: os 

níveis de demanda e tensão exigidos e as demais prerrogativas requeridas como, por exemplo,  

se tornar agente da CCEE. Da mesma forma, foram citadas as exigências para atuação como 

agente de mercado: 
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 ,Participação do rateio dos custos operacionais (contribuição) da CCEE ـ

proporcionalmente aos volumes de energia elétrica comercializada; 

 Cumprimento de todas as obrigações contidas nas regras e ـ

procedimentos de comercialização, como o registro dos contratos na 

CCEE e aporte de garantias para a liquidação de curto prazo;  

  .Adequação o Sistema de Medição e Faturamento (SMF) ـ

 

Foi dado um destaque na contabilização de curto prazo, no cálculo das perdas 

elétricas, na aplicação de penalidades e nos efeitos da variação do PLD e da exposição no 

curto prazo (riscos de mercado), além dos demais riscos: operacional, de crédito e legal. 

No capítulo a seguir será mostrado como o consumidor deve proceder em sua tomada 

de decisão. Serão feitas duas análises distintas: uma, trazendo a projeção de despesas com 

energia a valores presentes, através do VPL; e outra, fazendo uso de um método de apoio 

multicritério à tomada de decisão. Antes, será visto como obter da tarifa de fornecimento do 

consumidor cativo, a parcela correspondente à energia.  
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4. ANÁLISE DA TOMADA DE DECISÃO PARA MIGRAÇÃO DO 

CONSUMIDOR POTENCIALMENTE LIVRE 

 

A tomada da decisão de permanecer no ambiente cativo ou migrar para o ambiente 

livre depende, conforme foi mencionado na introdução deste trabalho, dos custos e riscos 

envolvidos.  Ou ainda, é um problema de escolha entre um ambiente em que o preço é 

regulado (ACR), ou seja, tarifado, porém, com reajustes não-gerenciáveis e de difícil 

previsão; e outro ambiente (ACL) onde as condições contratuais são pré-estabelecidas, no 

entanto, o consumidor estará sujeito a liquidação de curto prazo. Numa análise de custos, o 

parâmetro de referência inicial a ser calculado é a tarifa média de energia, ou seja, da tarifa 

total de fornecimento quanto corresponde ao componente fio e quanto corresponde a 

componente energia da tarifa?  

No ACR há duas categorias distintas de consumidores cativos: os cativos de geradores 

(casos particulares) e os consumidores cativos dos distribuidores locais de energia.  Em 

ambos os casos, a fonte para se determinar o valor da componente energia da tarifa é a própria 

fatura de energia elétrica. Nela, são encontradas informações importantes sobre o uso de 

energia elétrica da instalação de forma confiável e de fácil acesso: 

 Consumo de energia elétrica ativa: energia elétrica que pode ser ـ

convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora 

(kWh); 

 Consumo de energia elétrica reativa:  energia elétrica que circula ـ

continuamente entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um 

sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em 

quilovolt-ampère-reativo-hora (kVArh); 

 Demanda registrada: maior demanda de potência ativa, verificada por ـ

medição, integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos durante o 

período de faturamento, expressa em quilowatts (kW); 

 Demanda Faturada: valor da demanda de potência ativa, identificado ـ

de acordo com os critérios estabelecidos e considerada para fins de 

faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts 

(kW); 
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 Fator de carga: razão entre a demanda média e a demanda máxima da ـ

unidade consumidora, ocorridas no mesmo intervalo de tempo 

especificado. 

 

De acordo com a modalidade tarifária escolhida, a conta de energia elétrica poderá 

fornecer informações segmentadas em horários do dia (ponta e fora de ponta) e em períodos 

do ano (úmido e seco). É relevante observar que as informações disponíveis em contas de 

energia elétrica são calculadas para um ciclo de faturamento de aproximadamente 30 dias, não 

permitindo inferir sobre o comportamento diário da instalação. Por outro lado, a série 

histórica das faturas permite analisar a evolução do consumo e da demanda, possibilitando 

estimar valores de contrato mais adequados para os períodos futuros. 

De posse de tais informações, é possível efetuar o cálculo do valor da componente 

energia da tarifa, que seria o preço de indiferença, ou preço de equilíbrio, caso os dois 

ambientes fossem similares. 

A seguir serão estudados quatro consumidores distintos, sendo dois cativos de 

geradores e dois de distribuidores. 

 

Consumidores cativos de geradores (casos particulares) 

 
Sejam dois consumidores industriais potencialmente livres, todos no Nordeste: 

- Consumidor A: 

Grupo A1 (230 kV), 10 MW de potência instalada, conectado a rede básica, 
suprido por uma geradora (CHESF), fator de carga de 50%. 

 

- Consumidor B: 

Grupo A1 (230 kV), 10 MW de potência instalada, conectado a rede básica, 
suprido por uma geradora (CHESF), fator de carga unitário. 
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Calculando a tarifa média de energia 

Para o Consumidor A e o Consumidor B (ambos na tarifa horo-sazonal azul) a  

Resolução Homologatória ANEEL nº 268, de 24 de novembro de 2004, já estabelece os 

valores da componente “tarifa de energia”. 

Consumidor A 

Para este consumidor, tem-se: 

 Fator de Carga de Ponta (FCp) = 0,50 ـ

 Fator de Carga Fora Ponta (FCfp) = 0,50 ـ

 Demanda de Ponta (Dp) = 10000 kW ـ

 Demanda Fora Ponta (Dfp) = 10000 kW ـ

 Consumo Ativo Ponta (CAp) =  Dp  ×  FCp  ×  66/1000 = 330 MWh ـ

 Consumo Ativo Fora Ponta (CAfp) =  Dfp × FCfp × 664/1000 = 3320 ـ

MWh 

 

Conforme Quadro 3, tem-se: 

 Tarifa de Demanda Ponta (TDp) = 13,50 R$/kW ـ

 Tarifa de Demanda Fora Ponta (TDfp) = 3,53 R$/kW ـ

 × Tarifa de Consumo Ativo Ponta (TCAp) = (86,16 × 5136 + 75,38 ـ

3624) / 8760 = 81,70 R$/MWh 

 Tarifa de Consumo Ativo Fora Ponta (TCAfp) = (60,97 × 5136 + 51,80 ـ

× 3624) / 8760 = 57,18 R$/MWh 

  

Tarifa Média = [(Dp × TDp) + (Dfp × TDfp) + (CAp × TCAp) + (CAfp × TCAfp)] / (CAp  + CAfp) 

            (4.1) 

Tarifa Média = [(10000 × 13,50) + (10000 × 3,53) + (330 × 81,70) + (3320 × 57,18)] / 

(330+3320)  

Tarifa Média de energia do Consumidor A = 106,05 R$/MWh 
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Consumidor B 

Para este consumidor, tem-se: 

 FCp = 1 ـ

 FCfp = 1 ـ

 Dp = 10000 kW ـ

 Dfp = 10000 kW ـ

 CAp = Dp ×  FCp  ×  66/1000 = 660 MWh ـ

 CAfp =  Dp × FCp × 664/1000 = 6640 MWh ـ

Tarifa Média = [(10000 × 13,50) + (10000 × 3,53) + (660 × 81,70) + (6640 × 57,18)] / 

(660+6640)  

Tarifa Média de energia do Consumidor B = 82,73 R$/MWh 

 

Como era de se esperar, quanto maior o fator de carga menor será o valor da tarifa 

média.  Por outro lado, pode-se inferir que é mais interessante a um consumidor com fator de 

carga baixo migrar para o ambiente livre que outro que esteja com seu fator de carga já 

ajustado. 

 

 

Consumidores cativos dos ditribuidores locais 
 

Sejam citados mais dois consumidores industriais potencialmente livres, também no 

Nordeste: 

- Consumidor C: 

Grupo A3 (69 kV), 3 MW de potência instalada, conectado a rede de 
distribuição local  (CELPE), fator de carga de 50% . 

 

- Consumidor D: 

Grupo A3 (69 kV), 3 MW de potência instalada, conectado a rede de 
distribuição local (CELPE), fator de carga unitário. 
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Calculando a tarifa média 
 

Para os Consumidores C e D que estão na rede de distribuição a tarifa de fornecimento 

engloba as seguintes componentes: 

a) Energia; 

b) Fio. 

E as variáveis de entrada são: 

  ;FCp, Fator de carga no horário de ponta ـ

 ;FCfp,  Fator de carga no horário fora de ponta ـ

 ;CAp, Consumo ativo no horário de ponta ـ

 ;CAfp, Consumo ativo no horário fora de ponta ـ

 ;Dp, Demanda no horário de ponta ـ

 ;Dfp, Demanda no horário fora de ponta ـ

 ;TCAp, Tarifa de consumo ativo no horário de ponta ـ

 ;TCAfp, Tarifa de consumo ativo no horário fora de ponta ـ

 ;TDp, Tarifa de demanda no horário de ponta ـ

 ;TDfp, Tarifa de demanda no horário fora de ponta ـ

 ;TUSDp, Tarifa de uso do sistema de distribuição no horário de ponta ـ

 TUSDfp, Tarifa de uso do sistema de distribuição no horário fora de ـ

ponta. 

Considerando que o custo do fio é valorado por tarifas reguladas, esta parcela não será 

alvo das negociações de preço no ambiente de contratação livre. Apenas a parcela de energia 

poderá ser livremente negociada.  

Neste contexto, o preço de referência, ou seja, o valor da componente energia da tarifa 

de fornecimento, deve ser calculado considerando a parcela fio como um custo fixo, que 

deverá ser deduzido dos custos totais a que o consumidor está submetido no ambiente de 

contratação regulada. Ou ainda, o custo da componente energia é calculado pela diferença 

entre a tarifa média de fornecimento e a TUSD média. 
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Consumidor C 

Para este consumidor, temos: 

 Fator de Carga de Ponta (FCp) = 0,50 ـ

 Fator de Carga Fora Ponta (FCfp) = 0,50 ـ

 Demanda de Ponta (Dp) = 3000 kW ـ

 Demanda Fora Ponta (Dfp) = 3000 kW ـ

 Consumo Ativo Ponta (CAp) =  Dp  ×  FCp  ×  66/1000 = 99 MWh ـ

 Consumo Ativo Fora Ponta (CAfp) =  Dp × FCp × 664/1000 = 996 ـ

MWh 

Conforme determina a Resolução Homologatória ANEEL nº 459/2007, foi elaborado 

o seguinte quadro: 

Quadro 6 

Tarifas CELPE (A3 – 69 kV) 

Demanda na Ponta 25,86 R$/kW 

Demanda Fora Ponta 6,14 R$/kW 
Consumo Ponta Seca 225,30 R$/MWh 

Consumo Ponta Úmido 202,72 R$/MWh 

Consumo Fora Ponta Seca 138,03 R$/MWh 

Consumo Fora Ponta Úmida 124,58 R$/MWh 

Consumo Ponta Ponderado 215,89 R$/MWh 

Consumo Fora Ponta Ponderado 132,43 R$/MWh 

TUSD Fio Ponta 23,41 R$/kW 

TUSD Fio Fora Ponta 5,47 R$/kW 

TUSD Encargos Ponta 13,54 R$/MWh 
TUSD Encargos Fora Ponta 13,54 R$/MWh 

 

Da equação (4.1), tem-se: 

Tarifa Média = [(3000 × 25,86) + (3000 × 6,14) + (99 × 215,89) + (996 × 132,43)] / (99+996)  

Tarifa Média do Consumidor C = 227,65 R$/MWh 
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Em seguida, calcula-se a parcela relativa aos gastos com o “fio”, baseando-se na 

Resolução ANEEL nº 281, de 1999 e utilizando as tarifas vigentes para a área onde o 

consumidor está ou estará conectado. 

Calculando o encargo mensal conforme equação (3.11) e, dividindo o resultado pelo 

consumo ativo total, acha-se a TUSD média do consumidor. Logo: 

 

TUSD média = Ec /  (CAp  + CAfp)        (4.2) 

TUSD média= [(3000 × 23,41) + (3000 × 5,47) + (99 × 13,54) + (996 × 13,54)] / (99+996)  

TUSD média= 92,66 R$/MWh 

 

Para encontrarmos o valor da componente energia, deve-se subtrair da tarifa média de 

fornecimento os custos com o uso do sistema por unidade de energia a ser negociada. 

 

Tarifa Média de Energia (R$/MWh) = Tarifa Média – TUSD média  (4.3) 

Tarifa Média de Energia do Consumidor C = 227,65 – 92,66 

Tarifa Média de Energia do Consumidor C = 134,99 R$/MWh 

 

Consumidor D 

Para este consumidor, tem-se: 

 FCp = 1 ـ

 FCfp = 1 ـ

 Dp = 3000 kW ـ

 Dfp = 3000 kW ـ

 CAp = Dp  × FCp  ×  66/1000 = 198 MWh ـ

 CAfp =  Dfp × FCfp × 664/1000 = 1992 MWh ـ

 

 



72 

Das equações (4.1), (4.2) e (4.3), tem-se:  

Tarifa Média de Fornecimento do Consumidor D = 183,81 R$/MWh 

TUSD média = 53,10 R$/MWh 

Tarifa Média de Energia do Consumidor D = 130,71 R$/MWh 

 

Quadro 7 

Resumo das tarifas de energia calculadas 

Consumidor Fornecedor de Energia Tarifa Energia (R$/MWh) 
A Gerador 106,05 
B Gerador 82,73 
C Distribuidor 134,99 
D Distribuidor 130,71 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Os valores da energia acima calculados servem apenas como um parâmetro inicial na 

análise do consumidor potencialmente livre. Indicam tão somente a parcela da “tarifa de 

energia” que compõem a tarifa total de fornecimento do ambiente regulado. Ou ainda, estes 

seriam os valores a serem utilizados para valorar a energia no ambiente livre se este 

ambiente se comportasse exatamente como o ACR.  

Observa-se que as tarifas praticadas aos consumidores A e B são mais atrativas que as 

demais. Estes consumidores estão no “melhor dos mundos”, visto que têm a garantia do 

fornecimento a preços aquém dos praticados nos demais contratos sejam do ACL ou ACR. 

Ressalte-se também a minimização de riscos em virtude do reajuste tarifário basear-se única e 

exclusivamente no IGP-M acumulado do período.  

Diante dos pontos apresentados e conforme trabalho apresentado por VILAR (2007), 

não há interesse dos Consumidores A e B migrarem para o ACL. Dentre os consumidores 

restantes, foi escolhido o Consumidor D por apresentar as características de um consumidor 

eletro intensivo (alto fator de carga) para o prosseguimento da análise.  
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4.1 Estudo de caso 
 

Escolhido o consumidor, deve-se determinar seu perfil de consumo ao longo dos 

meses do ano, ou seja, a sazonalização do seu consumo de energia. Pode-se ter um 

consumidor com consumo, em MWmédios, praticamente flat, estável ao longo do ano, e outro 

com perfil variável. 

Optou-se então em fazer a análise com ambos perfis de consumo (sazonalidades 

distintas), com as características do Consumidor D: 

i) Consumidor D1 – perfil de sazonalização variável ao longo do ano; 

ii) Consumidor D2 – perfil de sazonalização flat. 

 

 

  Fonte: Elaboração própria 

Sazonalização de Energia  (Mwmédios)
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Gráfico 4 – Sazonalização de energia dos consumidores em estudo 

 

Agora será realizada uma abordagem de análise de investimento através do uso do 

Valor Presente Líquido – VPL, aplicado sob uma taxa de desconto de 1% a.m, valor este 

estimado pelo decisor. O período a ser analisado será de um ano compreendido entre os meses 

de maio/2007 a abril/2008, data de reajuste para os consumidores cativos da CELPE. 

Então, permanecendo ambos consumidores no ACR (como cativos da CELPE), 

calcula-se a despesa com a energia. 
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4.1.1 Situação 1: Simulação no ACR 

 
Para o Consumidor D1: 

Quadro 8 

Determinação do VPL do Consumidor D1 no ACR 

mês nº horas
Consumo energia 
(MWmédio)

Consumo 
energia (MWh)

Tarifa 
(R$/MWh) Fatura (R$)

mai/07 744 2,688                    2000 130,71 261.420,00        
jun/07 720 2,639                    1900 130,71 248.349,00        
jul/07 744 2,688                    2000 130,71 261.420,00        

ago/07 744 2,688                    2000 130,71 261.420,00        
set/07 720 2,917                    2100 130,71 274.491,00        
out/07 744 3,199                    2380 130,71 311.089,80        
nov/07 720 3,333                    2400 130,71 313.704,00        
dez/07 744 3,360                    2500 130,71 326.775,00        
jan/08 744 3,360                    2500 130,71 326.775,00        
fev/08 672 3,274                    2200 130,71 287.562,00        

mar/08 744 3,091                    2300 130,71 300.633,00        
abr/08 720 2,778                    2000 130,71 261.420,00        

Taxa de Desconto 1%
VPL R$ 3.216.407,42  

Para o Consumidor D2: 

Quadro 9 

Determinação do VPL do Consumidor D2 no ACR 

mês nº horas
Consumo energia 
(MWmédio)

Consumo 
energia (MWh)

Tarifa 
(R$/MWh) Fatura (R$)

mai/07 744 2,957                    2200 130,71 287.562,00        
jun/07 720 3,000                    2160 130,71 282.333,60        
jul/07 744 2,957                    2200 130,71 287.562,00        

ago/07 744 3,024                    2250 130,71 294.097,50        
set/07 720 3,028                    2180 130,71 284.947,80        
out/07 744 2,997                    2230 130,71 291.483,30        
nov/07 720 3,000                    2160 130,71 282.333,60        
dez/07 744 3,011                    2240 130,71 292.790,40        
jan/08 744 2,997                    2230 130,71 291.483,30        
fev/08 672 2,976                    2000 130,71 261.420,00        

mar/08 744 3,024                    2250 130,71 294.097,50        
abr/08 720 3,028                    2180 130,71 284.947,80        

Taxa de Desconto 1%
VPL R$ 3.222.303,48  
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O objetivo aqui não foi comparar os valores anuais obtidos com despesa de energia 

entre D1 e D2 num mesmo ambiente (ACR). Afinal, são consumidores distintos. O importante 

é compará-los individualmente com os respectivos resultados a serem obtidos no caso de uma 

migração para o ambiente livre.  

 

 

4.1.2 Situação 2: Simulação no ACL: contrato flat 
 

No mercado livre há outras variáveis a serem consideradas neste cálculo: 

 Perdas de energia, correspondendo a aproximadamente 2,5%, conforme ـ

visto no item 3.3.1; 

 ;Contribuições junto à Câmara de Comercialização de Energia (CCEE) ـ

 Efeitos de exposição no mercado de curto prazo, que é função do PLD e ـ

da diferença entre a energia consumida e a energia contratada. Nos 

casos estudados a seguir serão desconsideradas as aplicações de 

penalidades e ESS.   

 

 

i) Contribuições à CCEE 

 

 A CCEE tem uma despesa mensal em torno de R$ 5.672.000,00 (valor referente a 

janeiro/2008) a ser rateado conforme os votos de cada agente da seguinte forma: 5% 

igualmente entre todos os agentes e 95% proporcionalmente à energia comercializada no 

período, individualmente. Segue abaixo um quadro com a memória de cálculo da contribuição 

a CCEE para um consumidor com características semelhantes ao  Consumidor D, resultando 

em  R$ 437,15 de contribuição.  
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Quadro 10  

Memória de Cálculo da Contribuição a CCEE – Consumidor D  (jan/2008) 

A) Total de votos da CCEE  100.000,00
B) Total de agentes com direito a votos no Mês  947
C) Votos uniformes do agente (5.000 / B)  5,28
D) Energia para rateio proporcional (Total CCEE)  1.028.611.773,21
E) Energia para rateio proporcional do agente  26.280,00
F) Votos proporcionais do agente [(E / D) x 95.000]  2,43
G) Total de votos do agente (C + F) 7,71
H) Percentual de contribuição (G / 100.000) 0,0000771
I) Contribuição mensal à CCEE R$ 5.672.000,00 
J) Contribuição do agente (H x I)  R$ 437,15 

Fonte: CCEE 

 

 

ii) Efeitos da exposição no mercado de curto prazo 

 

No mercado livre o consumidor estará sujeito à exposição no mercado de curto prazo 

sempre que seu consumo (levado ao centro de gravidade) divergir da energia contratada, para 

um mesmo período de apuração. Nesta análise serão desconsiderados os efeitos de 

modulação, ou seja, é como se houvesse um único patamar de carga, valorado ao PLD médio 

do período. Assim, serão utilizados os valores de PLD médios divulgados pela CCEE.  

Nas próximas situações serão analisadas duas formas de contratação de energia no 

ambiente livre: a primeira, flat, sem flexibilização contratual; a segunda, flexível em mais ou 

menos 10%. Porém, para evitar problemas de penalidade por falta de lastro de consumo, 

deverá ser mantido o montante anual contratado acrescido em 2,5% correspondendo às 

perdas.    
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À carga dos consumidores D1 e D2 serão acrescidas as perdas de 2,5%. Logo, os 

montantes anuais contratados (M) serão de: 

MWhhorasMWM 26937)(8760025,1)(3 =××=   , ou ainda, 

M = 3,075 MWmédios 

 

Para o Consumidor D1: 

Quadro 11 

Determinação do VPL do Consumidor D1 no ACL (flat) 

mês Consumo Energia 
com Perdas (MWh) Contrato Flat (MWh) Preço 

(R$/MWh)
Despesa 

contratual (R$) PLD (R$/MWh) Receita Liquidação 
CCEE (R$)

Despesa Total 
(R$)

mai/07 2.050,00                  2.287,80                   130,71     267.955,50     53,37                    12.691,39               255.701,26          
jun/07 1.947,50                  2.214,00                   130,71     254.557,73     97,19                    25.901,14               229.093,74          
jul/07 2.050,00                  2.287,80                   130,71     267.955,50     118,94                  28.283,93               240.108,72          

ago/07 2.050,00                  2.287,80                   130,71     267.955,50     45,81                    10.893,62               257.499,03          
set/07 2.152,50                  2.214,00                   130,71     281.353,28     149,11                  9.170,27                 272.620,16          
out/07 2.439,50                  2.287,80                   130,71     318.867,05     197,45                  (29.953,17)             349.257,36          
nov/07 2.460,00                  2.214,00                   130,71     321.546,60     185,11                  (45.537,06)             367.520,81          
dez/07 2.562,50                  2.287,80                   130,71     334.944,38     204,93                  (56.294,27)             391.675,80          
jan/08 2.562,50                  2.287,80                   130,71     334.944,38     497,61                  (136.693,47)           472.074,99          
fev/08 2.255,00                  2.066,40                   130,71     294.751,05     214,37                  (40.430,18)             335.618,38          

mar/08 2.357,50                  2.287,80                   130,71     308.148,83     123,24                  (8.589,83)               317.175,80          
abr/08 2.050,00                  2.214,00                   130,71   267.955,50   71,92                  11.794,88               256.597,77        

Taxa de Desconto 1%
VPL R$ 3.498.629,80  

 

 

Para este consumidor, dado seu perfil de consumo (sazonalização) e o comportamento 

do PLD no período em referência, ao preço de 130,71 R$/MWh é preferível permanecer no 

ambiente cativo, apresentando uma projeção de despesa anual  menor que a do ambiente 

livre.  

Considerando as mesmas condições impostas na 1ª situação e fazendo uso da 

ferramenta atingir meta, do Microsoft Excel, se fixa o VPL no mesmo valor obtido no 

ambiente regulado (R$ 3.216.407,42) e faz variar o preço da energia do ambiente livre. Como 

resposta, o Excel retornará o valor de 119,52 R$/MWh. Logo, este é o verdadeiro valor do 

preço de indiferença caso ocorram as premissas adotadas.   
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Para o Consumidor D2: 

Quadro 12 

Determinação do VPL do Consumidor D2 no ACL (flat) 

mês
Consumo Energia 

com Perdas (MWh) Contrato Flat (MWh) 
Preço 

(R$/MWh)
Despesa 

contratual (R$) PLD (R$/MWh)
Receita Liquidação 

CCEE (R$)
Despesa Total 

(R$)
mai/07 2.255,00                  2.287,80                   130,71     294.751,05     53,37                    1.750,54                 293.437,66          
jun/07 2.214,00                  2.214,00                   130,71     289.391,94     97,19                    -                         289.829,09          
jul/07 2.255,00                  2.287,80                   130,71     294.751,05     118,94                  3.901,23                 291.286,97          

ago/07 2.306,25                  2.287,80                   130,71     301.449,94     45,81                    (845,19)                  302.732,28          
set/07 2.234,50                  2.214,00                   130,71     292.071,50     149,11                  (3.056,76)               295.565,40          
out/07 2.285,75                  2.287,80                   130,71     298.770,38     197,45                  404,77                    298.802,76          
nov/07 2.214,00                  2.214,00                   130,71     289.391,94     185,11                  -                         289.829,09          
dez/07 2.296,00                  2.287,80                   130,71     300.110,16     204,93                  (1.680,43)               302.227,74          
jan/08 2.285,75                  2.287,80                   130,71     298.770,38     497,61                  1.020,10                 298.187,43          
fev/08 2.050,00                  2.066,40                   130,71     267.955,50     214,37                  3.515,67                 264.876,98          
mar/08 2.306,25                  2.287,80                   130,71     301.449,94     123,24                  (2.273,78)               304.160,87          
abr/08 2.234,50                  2.214,00                  130,71   292.071,50   71,92                  (1.474,36)               293.983,01        

Taxa de Desconto 1%
VPL R$ 3.306.383,72  

 

Da mesma forma que o Consumidor D1, sob estas mesmas condições, seria mais 

vantajoso para D2 permanecer no ambiente cativo. O preço máximo (preço de indiferença) do 

ambiente livre, neste caso, é de 127,38 R$/MWh. 

 

 

4.1.3 Situação 3: Simulação no ACL com flexibilização contratual 
 

Nestas condições o consumidor terá direito a exercer uma flexibilização contratual de 

mais ou menos 10% desde que seja mantido o montante anual contratado (26.937 MWh). É 

importante ressaltar que o exercício da flexibilização poderá, se assim o contrato permitir, 

ocorrer após divulgação do resultado médio mensal do PLD. 

Neste caso, o consumidor irá flexibilizar o contrato com base no PLD. Se o PLD 

estiver abaixo do preço de compra (130,71 R$/MWh) a tendência será reduzir o contrato. 

Caso contrário, quanto maior for o valor do PLD será mais interessante ao consumidor 

possuir mais contratos. A lógica é ficar exposto negativamente a um preço baixo e, 

positivamente, quando o PLD estiver alto. 

 

 

Para o Consumidor D1: 
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Quadro 13 

Determinação do VPL do Consumidor D1 no ACL (flexível) 

mês Consumo Energia 
com Perdas (MWh)

Contrato Flexível 
(MWh) 

Preço 
(R$/MWh)

Despesa 
contratual (R$) PLD (R$/MWh) Receita Liquidação 

CCEE (R$)
Despesa Total 

(R$)
mai/07 2.050,00                  1.993,00                   130,71     260.505,03     53,37                    (3.042,09)               263.984,27          
jun/07 1.947,50                  2.060,00                   130,71     269.262,60     97,19                    10.933,88               258.765,88          
jul/07 2.050,00                  2.060,00                   130,71     269.262,60     118,94                  1.189,40                 268.510,35          

ago/07 2.050,00                  2.060,00                   130,71     269.262,60     45,81                    458,10                    269.241,65          
set/07 2.152,50                  2.516,00                   130,71     328.866,36     149,11                  54.201,49               275.102,03          
out/07 2.439,50                  2.273,00                   130,71     297.103,83     197,45                  (32.875,43)             330.416,41          
nov/07 2.460,00                  2.515,00                   130,71     328.735,65     185,11                  10.181,05               318.991,75          
dez/07 2.562,50                  2.515,00                   130,71     328.735,65     204,93                  (9.734,18)               338.906,98          
jan/08 2.562,50                  2.435,00                   130,71     318.278,85     497,61                  (63.445,28)             382.161,28          
fev/08 2.255,00                  2.515,00                   130,71     328.735,65     214,37                  55.736,20               273.436,60          
mar/08 2.357,50                  2.002,00                   130,71     261.681,42     123,24                  (43.811,82)             305.930,39          
abr/08 2.050,00                  1.993,00                   130,71     260.505,03     71,92                    (4.099,44)               265.041,62          

Taxa de Desconto 1%
VPL R$ 3.324.296,28  

 

Aqui o resultado ainda apresentou um VPL desfavorável se comparado ao resultado 

alcançado no ambiente cativo. E o preço de indiferença foi de 126,44 R$/MWh. 

 

Para o Consumidor D2: 

Quadro 14 

Determinação do VPL do Consumidor D2 no ACL (flexível) 

mês Consumo Energia 
com Perdas (MWh)

Contrato Flexível 
(MWh) 

Preço 
(R$/MWh)

Despesa 
contratual (R$) PLD (R$/MWh) Receita Liquidação 

CCEE (R$)
Despesa Total 

(R$)
mai/07 2.255,00                  1.993,00                   130,71     260.505,03     53,37                    (13.982,94)             274.925,12          
jun/07 2.214,00                  2.060,00                   130,71     269.262,60     97,19                    (14.967,26)             284.667,01          
jul/07 2.255,00                  2.060,00                   130,71     269.262,60     118,94                  (23.193,30)             292.893,05          

ago/07 2.306,25                  2.060,00                   130,71     269.262,60     45,81                    (11.280,71)             280.980,46          
set/07 2.234,50                  2.516,00                   130,71     328.866,36     149,11                  41.974,47               287.329,05          
out/07 2.285,75                  2.273,00                   130,71     297.103,83     197,45                  (2.517,49)               300.058,47          
nov/07 2.214,00                  2.515,00                   130,71     328.735,65     185,11                  55.718,11               273.454,69          
dez/07 2.296,00                  2.515,00                   130,71     328.735,65     204,93                  44.879,67               284.293,13          
jan/08 2.285,75                  2.435,00                   130,71     318.278,85     497,61                  74.268,29               244.447,71          
fev/08 2.050,00                  2.515,00                   130,71     328.735,65     214,37                  99.682,05               229.490,75          
mar/08 2.306,25                  2.002,00                   130,71     261.681,42     123,24                  (37.495,77)             299.614,34          
abr/08 2.234,50                  1.993,00                   130,71     260.505,03     71,92                    (17.368,68)             278.310,86          

Taxa de Desconto 1%
VPL R$ 3.126.006,74  

 

Neste exemplo, é mais vantajoso para o Consumidor D2 atuar no ambiente livre. 

Comparando os VPL, observa-se que nestas condições (da Situação 3) o consumidor D2 teria 

uma economia de aproximadamente 3% mesmo adquirindo energia ao preço de 130,71 

R$/MWh. De forma análogo, o preço de indiferença para este caso seria de 134,53 R$/MWh. 
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4.1.4 Consolidação dos resultados 
 

A partir da expectativa de consumo, da taxa de desconto e do valor da tarifa de energia 

foi calculado o VPL para o Ambiente de Contratação Regulada (Situação 1). Utilizando este 

valor como referência e, considerando a estimativa de PLD adotada, foi possível calcular o 

preço de indiferença de energia para o ambiente livre, seja quando da contratação de um 

contrato flat (Situação 2) ou ainda quando de um contrato flexível em 10% (Situação 3). O 

quadro abaixo apresenta os resultados obtidos: 

 Quadro 15 

Demonstrativo dos Preços de Indiferença 

 Tarifa ou Preço (R$/MWh) 
 

Flexibilização
D1 D2 

Situação 1 - ACR 100% 130,71 130,71 
Situação 2 - ACL - flat 0% 119,52 127,38 

Situação 3 - ACL flexível 10% 126,44 134,53 
 

A Situação 1 foi tomada como referência. 

Na Situação 2, só é interessante para o Consumidor D1 migrar para o ACL caso o 

preço da energia neste ambiente seja inferior a 119,52 R$/MWh.  E, para D2 este preço 

máximo é de 127,38 R$/MWh. 

Para a Situação 3 o Consumidor D1 apresentou um preço de indiferença no ACL de 

126,44 R$/MWh , diferentemente do resultado obtido para D2 (134,53 R$/MWh). Nesta 

situação e com um preço de referência de 130,71 R$/MWh seria mais vantajoso para D1 

ficar no ACR e D2 no ACL.    

Nas simulações realizadas ficou constatada a importância do critério de flexibilização 

contratual. No ACL, quanto maior o grau de flexibilização maior deverá ser o valor a ser 

pago pela energia. Uma vez que, a flexibilização permite a realização de “gamming” em 

função da variação de PLD.  

Este “gamming” fez com que o ganho do consumidor D2 ocorresse justamente no 

balanço entre as exposições positivas a um valor elevado de PLD e as negativas, a um PLD de 

menor valor.  
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Como era esperado, o critério de maior flexibilidade (ACR = 100%) foi determinante 

na escolha do Consumidor D1, devido ao seu perfil de consumo sazonal. Enquanto que, ao 

preço de R$130,71 a opção ótima de D2 corresponde ao nível de flexibilidade de 10%.    

No entanto, a análise através do VPL só é valida caso o consumidor saiba “a priori” 

o comportamento de sua carga e do PLD ao longo do período a ser analisado. Caso ele não 

tenha tais informações ele pode fazer uso de metodologias multicritério de apoio à decisão.  

A seguir, serão feitos exemplos de aplicação de escolha de contratação por parte do 

Consumidor D1 tomando por base os atributos ou critérios de preço e flexibilidade contratual. 

Foram escolhidos tais critérios em função da experiência adquirida no acompanhamento das 

solicitações dos clientes nos leilões promovidos pela CHESF no ACL e dos resultados das 

simulações apresentados no Quadro 15.   

O ELECTRE é um método multicritério de apoio à decisão que se baseia na relação de 

sobreclassificação de forma a tentar ajudar o consumidor em sua escolha. É importante 

salientar que tal método não fornecerá a solução ótima para o problema. Ou seja, para um 

mesmo problema pode-se ter respostas diferentes dependendo das escolhas de cada decisor. 

Essas escolhas dependem das preferências e da experiência do decisor. 

Vale ressaltar que foi escolhido este método em função de já ter sido utilizado pela 

literatura (FITTIPALDI, 2000) num problema de decisão com características semelhantes ao 

levantado nesta dissertação. Porém, ao invés do critério de disponibilidade foi utilizada a 

flexibilização contratual, além do preço da energia constante em ambos os trabalhos. 

Serão criadas quatro situações de contratação todas submetidas ao método ELECTRE 

e serão analisados os resultados alcançados.  
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  4.1.5 Aplicação da metodologia ELECTRE 
 

O método ELECTRE I consiste em reduzir o conjunto de alternativas disponíveis 

(obtendo-se o set kernel) através da exclusão daquelas que são dominadas por pelo menos 

uma alternativa dentre as escolhidas. 

Uma alternativa (A) domina outra (B) se: c(A,B) ≥ p e d(A,B) ≤ q onde c(A,B) e 

d(A,B) são, respectivamente, os índices de concordância e discordância.  

A determinação do set kernel é feita de modo iterativo. A primeira etapa é selecionar 

as alternativas que não são dominadas por nenhuma outra as relacionando num set kernel 

inicial. Em seguida é determinado o set not kernel, associando à este conjunto as alternativas 

que são dominadas por pelo menos um dos elementos do kernel inicial. As alternativas que 

não pertencerem ao set not kernel irão compor, finalmente, o set kernel (FITTIPALDI et al, 

2000). 

Os cenários de preço e flexibilidade são dados do problema como, por exemplo, os 

apresentados abaixo: 

Quadro 16 

Cenários hipotéticos de escolha do consumidor 
preço (R$/MWh) flexibilidade (%)

Situação 1 - ACR -130,71 100
Situação 2 - Livre flat -120,00 0
Situação 3 - Livre 10% -123,00 10
Situação 4 - Livre 20% -130,00 20  

Obs.: Os preços estão com sinal negativo em função de sua relação inversa com a 
atratividade ao consumidor. 

 

Diante destes cenários hipotéticos, qual situação de contratação o Consumidor D1 

deverá optar? 

1º passo: 

Em primeiro lugar o Consumidor D1 deve estabelecer através de um decisor (um 

especialista) quais os pesos que cada atributo deve receber.  

 

Como o perfil de consumo de D1 apresenta uma grande variação ao longo dos meses, 

foi decidido que a flexibilidade teria um peso de 0,6 e o preço, 0,4. 
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 2º passo: 

Monta-se a matriz normalizada de preço x flexibilidade: 

Quadro 17 

Matriz normalizada dos cenários hipotéticos 

peso 0,4 0,6 
  preço  flexibilidade  

Situação 1 - ACR 0,0000 1,0000 
Situação 2 - Livre flat  1,0000 0,0000 

Situação 3 - Livre 10% 0,7199 0,1000 
Situação 4 - Livre 20% 0,0663 0,2000 

 

3º passo: 

Com base nos cenários iniciais e nos pesos atribuídos pelo decisor, calculam-se os 

índices de concordância e de discordância. 

 

 

Quadro 18 

Índices de concordância 
Situação 1 - ACR Situação 2 - Livre flat Situação 3 - Livre 10% Situação 4 - Livre 20%

Situação 1 - ACR - 0,60000 0,60000 0,60000
Situação 2 - Livre flat 0,40000 - 0,40000 0,40000
Situação 3 - Livre 10% 0,40000 0,60000 - 0,40000
Situação 4 - Livre 20% 0,40000 0,60000 0,60000 -

 

Quadro 19 

Índices de discordância 
Situação 1 - ACR Situação 2 - Livre flat Situação 3 - Livre 10% Situação 4 - Livre 20%

Situação 1 - ACR - 1 0,71989 0,06629
Situação 2 - Livre flat 1,00000 - 0,10000 0,20000
Situação 3 - Livre 10% 0,90000 0,28011 - 0,10000
Situação 4 - Livre 20% 0,80000 0,93371 0,65359 -

 

 

4º passo: 

Definem-se os limiares de concordância (p) e de discordância (q) e determina-se a 

dominância entre as alternativas. Finalmente para cada conjunto de limiares estudados (neste 

caso serão dois conjuntos) monta-se o set kernel e o set not kernel.  
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Escolhido: p = 0,6 e q = 0,5, tem-se que: 

Quadro 20 

Dominância entre as alternativas (para p=0,6 e q=0,5) 

Situação 1 - ACR Situação 2 - Livre flat Situação 3 - Livre 10% Situação 4 - Livre 20%
Situação 1 - ACR - FALSO FALSO VERDADEIRO

Situação 2 - Livre flat FALSO - FALSO FALSO
Situação 3 - Livre 10% FALSO VERDADEIRO - FALSO
Situação 4 - Livre 20% FALSO FALSO FALSO -

 

 
As relações de superação entre as alternativas são as seguintes: 

 
 Situação 1 > {Situação 4} ـ

  .Situação 2:  não supera nenhuma outra ـ

 Situação 3 > {Situação 2} ـ

 .Situação 4: não supera nenhuma outra ـ

 
O kernel inicial é composto pelas alternativas Situação 1 e Situação 3 já que estas não 

são superadas por nenhuma outra. O set not kernel é formado pelas alternativas que são 

superadas por pelo menos uma alternativa do kernel inicial. 

   set not kernel = {Situação 4, Situação 2} 
 
  Neste caso o set kernel é o próprio kernel inicial: 
 

set kernel = {Situação 1 , Situação 3}  

Neste caso, foram descartadas as situações 2 e 4. 

 

Conforme observado no Quadro 21, os resultados obtidos através do uso do 

ELECTRE I foram compatíveis com aqueles calculados através do VPL.  

Quadro 21 

Comparação dos Resultados 

Custo Energia 
Ambiente Flexibilidade (RS/MWh) VPL ELECTRE I

ACR 100% 130,71 2º sim
ACL 0% 120,00 3º não
ACL 10% 123,00 1º sim
ACL 20% 130,00 - não

Método
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Assim sendo e diante das hipóteses supracitadas o Consumidor D1 só deveria migrar 

para o ACL se o preço deste ambiente custasse no máximo R$ 123,00 por MWh associado a 

uma flexibilidade contratual de 10%. 

 

Neste capítulo foi mostrado como um consumidor potencialmente livre pode proceder 

a sua análise para tomada de decisão. Observou-se que é importante a comparação entre os 

preços da energia praticados em ambos ambientes. Porém, há outros fatores a serem 

considerados em função da singularidade do ACL. Um desses fatores é a flexibilização 

contratual. Na análise com VPL, foi verificado que a simples mudança de perfil de 

sazonalização refletiu em resultados financeiros diferentes, seja no ACR ou ACL.   

 

Também foi constatado que ambos os fatores (preço e flexibilização contratual) 

podem perfeitamente servir de atributos na utilização de métodos multicritério de apoio à 

decisão. Assim sendo, o consumidor poderá seguir o fluxograma sugerido na Figura 8, de 

forma a embasar sua tomada de decisão.   

 

Coleta das Características do Consumidor

Cálculo da Tarifa Média (parcela de ENERGIA) 

Estimativa de Despesas no
ACR e ACL 

Uso de Métodos Multicritério 
de Apoio à Decisão 

Compara os Resultados 
TOMADA DE DECISÃOTOMADA DE DECISÃO

Determina o Preço de Indiferença Determina o SET KERNEL 

 
Figura 8 – Fluxograma de Tomada de Decisão 

 

Vale ressaltar que a aplicação do método ELECTRE I, embora tenha retornado um 

resultado esperado, não é por si só conclusiva, visto que se resumiu a aplicação de um caso 

sob determinadas hipóteses. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O Ambiente de Contratação Livre é uma realidade, ou seja, já é um ambiente 

consolidado na comercialização de energia elétrica. As condições para atuação neste mercado 

se resumem, basicamente, a determinados valores de demanda e tensão, conforme 

apresentado no Quadro 4  e  ao cumprimento das regras e procedimentos de comercialização 

como agente da CCEE.  

 No ACL, quanto maior for a oferta de energia no mercado, os preços tendem a baixar 

e, conseqüentemente, ele se torna mais atraente ao consumidor potencialmente livre.  

Dentre os critérios de escolha em qual ambiente atuar, o consumidor deve sempre 

buscar o ambiente que lhe ofereça maior retorno financeiro, ou seja, menor despesa com 

energia elétrica ao longo de um determinado período, bem como um menor risco. E, 

certamente um dos fatores que corroboram para o aumento do risco de perda financeira é o 

desconhecimento das nuanças do mercado, especificamente, no mercado de energia elétrica.    

Logo, é importante que o consumidor antes de sair do ambiente cativo, tenha 

conhecimento tanto das condições como das estratégias de atuação no novo ambiente. Desta 

forma, ele terá condições de fazer um bom negócio, estabelecendo contratos que atendam suas 

necessidades.  

 Na conjuntura atual, ainda é possível que consumidores potencialmente livres tenham 

uma economia significativa nos gastos com energia elétrica ao optarem pela migração. No 

entanto, essa oportunidade embute riscos. Além dos riscos citados no Capítulo 3 (riscos de 

mercado, operacional, de crédito e legal), há o risco da recontratação desta energia. Pois, se a 

oferta de energia se aproximar da demanda, os preços tendem a subir, fazendo com que os 

consumidores livres paguem mais caro do que se tivessem sendo atendidos de forma cativa. 

Vale lembrar que, caso o consumidor exerça a opção de migrar para o ambiente livre e, por 

algum motivo, deseje retornar ao ambiente regulado, ou seja, voltar a ser consumidor cativo, o 

distribuidor local tem até cinco anos para atender a solicitação deste cliente, podendo, a seu 

critério, atendê-lo mediante tarifa e condições reguladas num prazo mais curto (Art. 52, do 

Decreto nº 5.163, de 2004). 
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Os consumidores de menor porte que já tenham um alto fator de carga e estejam bem 

enquadrados no que diz respeito à estrutura tarifária, têm pouca margem de manobra ou 

condições efetivas para exercitar a opção de escolha de fornecedor. A alta relação 

custo/benefício da introdução de medidores digitais para esses consumidores, os custos com 

mão de obra especializada para fazer a gestão da energia e a baixa margem de rentabilidade 

esperada, faz com que o ritmo de liberalização desse segmento seja mais lento do que o de 

grandes consumidores, especialmente os eletro intensivos.  

Por sua vez, vale ressaltar que o ambiente cativo não está isento de riscos. Aliás, os 

reajustes tarifários (ambiente regulado) são menos gerenciáveis que os reajustes de preço do 

mercado livre. A tarifa é resultante de um mix de contratos de longo prazo, com contratação 

de até 103% da carga e repasse de riscos de diferenças de preço entre submercados, do 

adicional de geração térmica quando despachada, entre outros fatores. O valor da tarifa é 

amortecido pelo mix que a compõe e é defasado em até um ano, para a data do reajuste ou 

revisão tarifária subseqüente. O consumidor cativo absorve incertezas e erros ou acertos do 

planejamento centralizado do governo e do distribuidor, ou seja, está exposto a riscos e não 

tem como gerenciá-los. Por outro lado, o consumidor cativo não precisa se preocupar com 

questões de comercialização na CCEE. 

Logo, mesmo que o consumidor opte em permanecer no mercado cativo é 

fundamental que o mesmo tenha conhecimento de sua composição tarifária e possa gerir da 

melhor forma possível seus custos com energia elétrica. 

Para o consumidor livre a energia é livremente negociada. O consumidor tem 

obrigação de comprovar 100% de contratação, após a medição do montante consumido. O 

valor de sua energia é resultante de sua opção individual de compra, que poderá incluir 

contratos de diferentes prazos e maior ou menor exposição aos preços de curto prazo (PLD). 

No mercado livre o consumidor é responsável por gerir incertezas e por seus erros e acertos 

na decisão de contratação. Assim, o consumidor livre toma para si a tarefa de gerir suas 

compras  de energia e os riscos associados, bem como a gestão de todos os processos que 

envolvem a CCEE: registro de contratos, liquidação de curto prazo, entre outros.  
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Como forma de minimizar os riscos de exposição negativa na liquidação da CCEE, o 

consumidor pode, dentre outras ações: 

 Adquirir uma quantidade de energia um pouco acima de seu consumo   ـ

médio, não esquecendo de incluir as perdas elétricas. Desta forma, “a 

priori”, o consumidor será sempre credor na liquidação de curto prazo 

da CCEE (exposição positiva); 

 Introduzir no contrato cláusula que permita uma flexibilização da ـ

energia mensal contratada. A flexibilização corresponde a opção de 

alterar o montante mensal contratado, sem prejuízo entre as partes; 

 Contratar um comercializador que faça o papel de “Dealer”, e que este ـ

comercializador o represente e faça inclusive a gestão do risco do 

mercado de curto prazo. 

 

 A decisão de migrar para o mercado livre é individual de cada consumidor. Como 

observado nas situações analisadas nesta dissertação, uma das formas de se obter ganho 

financeiro na atuação no mercado livre ocorre através de “gamming”. Para isso, o consumidor 

deve ter conhecimento de suas necessidades atuais e futuras de consumo de energia, ou seja, 

seu perfil de consumo e do comportamento do PLD ao longo do período em análise.  

No entanto, nem sempre o consumidor disponibilizará de tais informações. Desta 

maneira, o mesmo pode recorrer a métodos multicritério de apoio à decisão, através da 

definição de atributos ou critérios de decisão. Optou-se pela utilização dos seguintes critérios: 

 ;Preço de energia ـ

 .Flexibilidade contratual ـ

Estes são os principais critérios observados pelos consumidores livres quando da 

escolha do ambiente de contratação.  

No caso estudado, a utilização do método ELECTRE I apresentou resultados 

satisfatórios, reduzindo o universo de escolha de quatro para apenas duas opções.  

É importante que o decisor saiba das condições e dos riscos inerentes dos dois 

ambientes (o livre e o cativo) bem como tenha o conhecimento necessário na escolha dos 

parâmetros e nas aplicações dos métodos multicritério de apoio à tomada de decisão. 



89 

 

Como recomendações para trabalhos futuros, seguem as seguintes sugestões: 

1. Com o fim do processo de equalização tarifária é possível que regiões já menos 

favorecidas do país passem a ter um custo total com energia elétrica superior às 

demais regiões contribuindo para o aumento do desequilíbrio econômico-social do 

país. Neste sentido, deve ser realizado um trabalho de pesquisa a fim de identificar 

a variação da tarifa “fio” entre as distribuidoras espalhadas pelo país.  

2. Quais os impactos no mercado livre nos próximos dez anos, levando-se em conta, 

dentre outros fatores, a futura matriz energética (plano decenal da EPE) e o 

crescimento da economia brasileira?  

3. Estudar o mercado de “consumidores especiais” conforme Resolução Normativa 

nº 247, de 21 de dezembro de 2006. Esta resolução estabelece as condições para a 

comercialização de energia elétrica, oriunda de empreendimentos de geração que 

utilizem fontes primárias incentivadas, com unidade ou conjunto de unidades 

consumidoras cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e dá outras providências. 

Ou seja, foi ampliado o mercado livre para um nicho específico de consumidores, 

porém para a aquisição apenas de fontes incentivadas (pequenas centrais 

hidrelétricas, energia eólica, energia solar, dentre outras). 

4. Aplicação de outros métodos multicritérios de apoio à decisão, como os demais 

métodos de sobreclassificação da própria família ELECTRE, utilizando além do 

preço e da flexibilidade contratual, o tempo de duração do contrato, como critério 

de análise. 
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