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RESUMO 

O custo de energia elétrica é atualmente um dos principais custos operacionais em uma 

indústria e periodicamente há necessidade de se estabelecer contratos de compra de energia 

elétrica levando em conta critérios que proporcione a empresa competitividade no mercado. 

Com a reformulação do mercado brasileiro de energia elétrica, a partir dos anos 90, o 

ambiente de contratação livre vem se tornando uma excelente opção para redução de custos 

de transformação, permitindo aos seus integrantes maior competitividade frente aos 

concorrentes. Observa-se também que o Modelo Aditivo é amplamente utilizado na indústria 

para tomada de decisões em diversas situações, porém, vê-se a definição inadequada das 

constantes de escala através de atribuições unicamente subjetivas da empresa fornecedora de 

energia elétrica. Este trabalho tem como proposição estudar o problema de escolha de energia 

elétrica para uma Petroquímica no ambiente de contração livre, ACL, também conhecido 

como Mercado Livre, através da aplicação de um método Multicritério de Apoio à Decisão, 

Modelo Aditivo. Para os critérios que representam os múltiplos objetivos é proposto um 

procedimento específico chamado Elicitation para determinar suas constantes de escala, 

utilizando um Sistema de Apoio à Decisão para elicitação de informação inter-critério junto 

ao decisor.      

 

Palavras-chave: Energia Elétrica, Mercado Livre, Multicritério, Elicitação. 
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ABSTRACT 

The cost of electricity is currently one of the main operating costs in an industry and 

periodically there is a need of establishing Power Supply contracts considering some criteria 

that promote a company at a more competitive position on the market. With the reformulation 

of the Brazilian electric energy market from the 90s, the Free Market has become an excellent 

option to reduce processing costs, allowing its members more advantage against competitors. 

It is also observed that the Additive Model is widely used in industry for making decisions in 

many situations, however, can be seen an inadequate use of the scale constants of through 

solely subjective assignments from the supplier of electricity. This publication has the main 

propose of studying the concerns about the Power Supply’s choose for a Petrochemical 

company at a Free Contracting Environment, ACL, also knowing on Brazil as Free Market, 

trough the application of a Multicriteria Decision Aid, Additive Model. For the criteria that 

represent all the objectives is proposed a very specific procedure called Elicitation to 

determine their scale constants, using a Decision Aid System to elicit the criteria information 

with the Decision Maker. 

 

Keywords: Power Supply, Free Market, Multicriteria, Elicit. 
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1 INTRODUÇÃO 

As grandes modificações que o mercado brasileiro de energia elétrica vem sofrendo ao 

longo dos últimos trinta anos têm propiciado competição tanto no mercado varejista quanto no 

mercado gerador e estas reformas foram introduzidas na década de 90 com o objetivo de um 

aporte maior de recursos de investimento no setor conforme Tovar et al.(2010). O mercado 

elétrico brasileiro foi reestruturado fortemente a partir de 1991 com a introdução do mercado 

desregulado conforme destacam Barros Filho et al.(2009), de modo a atingir uma melhor 

eficiência e criar um ambiente propício à entrada de investidores, permitindo a expansão do 

sistema. A ideia era promover o crescimento do sistema através da concorrência entre 

geradores e distribuidores, expansão das companhias elétricas que foram privatizadas, 

desregulação vertical e garantia de acesso às linhas de transmissão e distribuição (CARPIO e 

PEREIRA, 2007). 

A escolha da compra da energia elétrica neste mercado reestruturado se dá entre o 

ambiente de contratação regulada, chamado mercado cativo, e o ambiente de contratação 

livre, chamado mercado livre (BRASIL, 2004). 

O mercado cativo se apresenta como um mercado no qual não há negociação entre a 

distribuição e consumidor final, devendo ser respeitada a legislação imposta pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, diferente do mercado livre onde a ANEEL permite 

que uma livre negociação possa ser efetuada entre compradores e distribuidores de maneira a 

se negociar preço, prazo e forma de reajuste.   

Esta dissertação aborda um modelo de decisão multicritério para apoio à escolha da 

empresa fornecedora de energia elétrica no ambiente de contratação livre, que permita ao 

decisor estabelecer seu perfil na análise dos critérios e escolha das alternativas. 

1.1 Relevância e Contribuição do Estudo 

A cada fim do período de contrato de fornecimento de energia elétrica o decisor em uma 

indústria se encontra em um cenário de dúvida de como analisar sua situação diante de um 

novo contrato, que normalmente é fixado para um período de cinco anos. Na prática se vê um 

comportamento na maioria das vezes voltado à análise apenas subjetiva, que leva a uma 

decisão quase sempre diferente da que levaria se o problema fosse avaliado também de forma 

objetiva, com modelagem.   

No ambiente de contratação livre – mercado livre – A ANEEL assegura aos 

consumidores finais a garantia de fornecimento por parte dos agentes de venda através dos 
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dispositivos legais, leis e resoluções, que obrigam as empresas fornecedoras de energia 

elétrica, em caso de falta de lastro, a comprar energia no mercado spot – curto prazo – ou 

mesmo a importar com a devida obrigação de manter os valores dos preços previamente 

acertados nos contratos originais. A interrupção de fornecimento de energia aos consumidores 

finais por falta é uma possibilidade real, porém, os agentes vendedores estão com energia de 

certa forma bem lastreada nos leilões, obtendo desta maneira, garantias das empresas 

geradoras.  Outro ponto tão importante quanto à garantia do fornecimento é a forma de 

reajuste do contrato durante seu tempo vigência, que deverá ser reajustado a cada ano por um 

índice previamente negociado. Este tipo de reajuste permite fazer uma estimativa mesmo que 

extremamente pessimista de um cenário futuro dos custos de energia elétrica (BRASIL, 

2004).  

No mercado livre, hoje há várias opções de empresas fornecedoras de energia elétrica 

instaladas em diversos locais do país, portanto, se vê uma grande utilidade em um modelo de 

decisão multicritério para apoiar o decisor na escolha da empresa para fornecimento de 

energia elétrica no ambiente de contratação livre, ACL, permitindo uma segurança maior na 

decisão baseada em estudo dos critérios.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é o de apresentar uma proposta de modelo multicritério 

de apoio à decisão que apoia a escolha da compra de energia elétrica no Ambiente de 

Contratação Livre, ACL, para uma unidade Petroquímica situada no município de Cabo de 

Santo Agostinho que opera sob uma tensão 69 kV e apresenta demanda da ordem de 4 MW. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Podem-se destacar os seguintes objetivos específicos:  

- Analisar as características do Ambiente de Contratação Livre, ACL. 

- Propor critérios que representam os múltiplos objetivos no ACL. 

- Elaborar um modelo de decisão para compra de energia elétrica no mercado livre que 

represente as características do problema em estudo. 

- Propor um procedimento de elicitação para determinação das constantes de escala. 

- Aplicar o modelo com dados numéricos em um contexto real. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos a seguir: 

No Capítulo 1, a Introdução, tem-se uma breve apresentação da dissertação onde se 

destacam as motivações do trabalho e a relevância e contribuição do estudo. Ainda neste 

capítulo são apresentados os objetivos gerais e específicos que a pesquisa pretende alcançar. 

Em seguida o Capítulo 2 descreve qual é o problema a ser estudado com aplicação de 

um modelo de decisão multicritério e em qual contexto ele se insere. 

A fundamentação teórica apresentada no Capítulo 3 é composta da base conceitual e 

pesquisa bibliográfica. 

O Capítulo 4 relata o modelo de multicritério de apoio à decisão proposto e mostra uma 

análise dos resultados para o problema numérico. 

Por fim, o capítulo 5 descreve as conclusões desta pesquisa como também as propostas 

para trabalhos futuros. 
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2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E DE SEU CONTEXTO 

2.1 Descrição do Contexto do Problema 

A região compreendida entre o porto de Suape e o município do Cabo de Santo 

Agostinho em Pernambuco vem nos últimos anos se firmando como um novo pólo 

petroquímico da Região Nordeste, produzindo resinas e fibras têxteis sintéticas, 

especificamente resinas e fibras de poliéster, sendo, portanto, um setor que fornece matéria-

prima tanto para indústria têxtil quanto para indústria de bebidas. O poliéster, seja para 

produção de resinas ou fibras, tem como matérias-primas um ácido orgânico chamado PTA, 

Ácido Tereftálico Purificado, e um álcool denominado Monoetilenoglicol, ou simplesmente 

MEG.  

Os principais custos industriais de uma unidade do tipo Petroquímica se apresentam 

divididos entre matéria-prima, mão-de-obra, logística e custos de transformação. Como as 

matérias-primas, tanto PTA como o MEG, são derivadas do petróleo elas têm seus preços 

universalizados, ou seja, os valores de venda praticados são muito próximos em qualquer 

continente, conseguindo um melhor preço aquele produtor que tenha grandes escalas de 

produção, o que não é o caso. 

Hoje, a região Nordeste, e especialmente Pernambuco, passa por um momento onde a 

mão-de-obra qualificada se apresenta em uma oferta inferior a demanda do mercado devido a 

grandes investimentos como em Refinarias, Petroquímicas, Cervejarias, entre outras. Deste 

modo, há uma tendência natural no primeiro momento de um ajuste para cima dos custos de 

mão-de-obra. 

Os custos logísticos ainda se apresentam altos, devendo-se estes principalmente à 

utilização do modal terrestre que tem seu custo fortemente impactado pelas péssimas 

condições das estradas do Brasil e altos preços dos combustíveis. 

Os dois custos de transformação mais importantes em uma Petroquímica são gás natural 

e energia elétrica, sendo este o maior, pois está presente em todas as fases do processo 

produtivo desde o recebimento das matérias-primas e insumos, passando pela fase de 

transformação para se obter o produto até chegar à armazenagem e venda. O custo de energia 

elétrica deve ser controlado desde a sua aquisição, pois este custo terá impacto positivo ou 

negativo durante todo tempo de vigência do contrato. Desta forma, um contrato com preço, 

mercado de energia, forma de reajuste e prazo bem avaliados levará a empresa a uma posição 

de vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.  
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O custo de energia elétrica, ver Figura 2.1, que vem gradativamente se elevando ao 

longo dos anos e aliado ao risco, como o corrido no ano de 2002, onde pelo aumento da 

demanda e falta de investimentos em geração o governo brasileiro foi obrigado a impor um 

racionamento de energia para restabelecer o equilíbrio entre a geração e o consumo (CARPIO 

e PEREIRA, 2007), estabelece um cenário onde a escolha da energia elétrica deve ser feita de 

maneira eficiente. 

 

 
Figura 2.1: Evolução anual das tarifas médias industriais no Brasil. 

Fonte: (BARCLAYS, 2010) 

 

Na Figura 2.1 vê-se ainda o comportamento da tarifa média industrial ao longo do 

tempo comparado com o IGP-M, Índice Geral de Preços do Mercado, e o IPCA, Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 

2.2 Descrição do Problema 

A escolha da compra da energia elétrica se dá entre o ambiente de contratação regulada, 

chamado mercado cativo, e o ambiente de contratação livre, chamado mercado livre. O 

ambiente regulado, mercado cativo, é ambiente de contratação de energia onde todos os 

custos são regulados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e é representado 

pela concessionária local que no estado de Pernambuco é a Celpe, Companhia Energética de 

Pernambuco, empresa do grupo Neoenergia. Este agente distribuidor compra a energia através 

de leilões para ofertar ao consumidor final industrial em um ambiente regulado onde a 
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correção da tarifa é através do IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, e o prazo de 

duração do contrato de cinco anos.   

No mercado livre estão empresas localizadas em qualquer estado do Brasil e neste 

mercado há livre negociação entre compradores e vendedores, definindo preços, forma de 

reajuste e prazo de vigência dos contratos bilaterais. Além do custo de aquisição da energia no 

ambiente de contratação livre, deverão ser acrescidos o custo de utilização das linhas de 

transmissão e o custo de conexão ao sistema local. 

O problema está em qual escolha deva ser feita entre as diversas alternativas de 

empresas fornecedoras de energia no ambiente de contratação livre, ACL, ou seja, qual 

empresa será selecionada para celebrar contrato de compra e venda de energia elétrica em 

uma tensão de 69 kV e demanda de 4 MW durante um determinado período de tempo e com 

preço de fornecimento que mantenha o negócio competitivo durante o período de vigência do 

contrato. Dentre as várias empresas autorizadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia 

Elétrica - para estabelecer contratos diretos com consumidores finais no mercado livre foram 

selecionadas quatro delas para compor o conjunto de alternativas. Para esta pesquisa são 

denominadas de Alternativa 1, Alternativa  2, Alternativa 3 e Alternativa 4.    

No próximo capítulo é descrita a fundamentação teórica através da base conceitual 

sobre métodos não compensatórios e compensatórios, bem como a revisão bibliográfica sobre 

o mercado de energia elétrica. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Base Conceitual para Métodos Não Compensatórios e Compensatórios 

A base conceitual utilizada para esta pesquisa é apresentada com as principais 

definições que compõem o processo decisório e em seguida introduz os diferentes métodos de 

apoio multicritério à decisão, mostrando a diferença entre os métodos não compensatórios e 

os métodos compensatórios e especificamente o Procedimento de Agregação com Função 

Valor Aditiva, definido como um método compensatório. 

Considera-se que há uma situação de decisão necessariamente quando se apresenta a 

possibilidade de escolha entre pelo menos duas alternativas, que devem atender a vários 

objetivos e estes normalmente são conflitantes entre si. Para representar estes objetivos são 

estabelecidas as variáveis, que em um problema de decisão multicritério podem ser chamadas 

de atributos ou critérios. 

Inerente ao processo decisório está a figura do decisor ou grupo de decisores que utiliza 

os diversos métodos de apoio à decisão multicritério para estabelecer suas preferências sobre 

as consequências por meio de uma estrutura que permita a tomada de decisão. 

Outras partes interessadas, conhecidas como stakeholders, participam do processo 

decisório influenciando de alguma maneira o decisor, que são: O Analista, que tem a 

responsabilidade de fornecer o conhecimento suficiente para estruturar e conduzir o problema, 

ou seja, é o conhecedor da metodologia a ser aplicada; O Cliente, que  normalmente é um 

assessor do decisor se pondo entre ele e o analista, e o Especialista, stakeholder que tem o 

domínio do comportamento das variáveis no contexto do estudo. 

3.1.1 Métodos Não Compensatórios 

Nos métodos não compensatórios conforme observa (ALMEIDA, 2011) não há 

compensação entre os critérios, ou seja, não há trade-offs entre eles. De maneira que se uma 

alternativa for mal avaliada em um determinado critério não tem como ser compensada em 

outro. 

Os métodos de sobreclassificação fazem parte de uma família de métodos não 

compensatórios também conhecidos como métodos de prevalência. Estes métodos se 

caracterizam por impor uma análise par a par das alternativas, sobrepondo assim uma relação 

de prevalência ou sobreclassificação entre elas. Esta importância avaliada é vista sobre a 

forma de pesos, no qual se considera um critério mais importante que outro quando aquele 
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apresenta um peso superior, justificando o fato de ser não compensatório, (ALMEIDA, 2011). 

Duas famílias de métodos se destacam entre os métodos não compensatórios, a família de 

métodos ELECTRE e a família de métodos PROMETHEE. São métodos que têm em seu 

procedimento de execução dois passos, onde primeiramente se cria uma relação de 

sobreclassificação, estabelecendo-se uma comparação par a par entre as alternativas e no 

passo seguinte explora-se esta relação de sobreclassificação. 

3.1.2 Métodos Compensatórios 

Nos métodos compensatórios quando uma alternativa é mal avaliada em um 

determinado critério uma compensação pode existir com uma boa avaliação em outro critério, 

esta é a ideia de trade-off, ou seja, uma compensação de desempenhos entre critérios para uma 

mesma alternativa, (ALMEIDA, 2011). A família de métodos compensatórios é representada 

pelos métodos de critério único de síntese. 

Os métodos de critério único de síntese são métodos que agregam os vários critérios em 

uma única função analítica, permitindo uma compensação entre eles. Dentre os métodos 

destacam-se o MAUT, Teoria da Utilidade Multiatributo, que é um método utilizado para 

tratar problemas que se apresentam em condição de incerteza e os métodos SMARTS e 

SMARTER, que utilizam agregação aditiva e para determinar suas constantes de escala 

adotam um procedimento de peso por swing.  

Além dos métodos de critério único de síntese citados anteriormente o procedimento de 

agregação mais utilizado é o Modelo Aditivo Determinístico, que ao contrário do MAUT 

adota a certeza na busca das consequências para as alternativas, motivo pelo qual usa o 

conceito de independência em preferência. 

Para o modelo aditivo há busca de um valor global v(a) que considera uma função valor 

vj(a) para cada critério j: 

 

 n 

v(a) = Σ Kj . vj(a)                             Equação (3.1) 
 j=1 
 
Definindo-se Kj como a Constante de Escala para o critério j, então: 

n 

Σ Kj = 1                              Equação (3.2) 
j=1 
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Para este modelo são consideradas que todas as funções valores são crescentes e 

positivas para todos os critérios. 

Outro aspecto importante deste modelo é que para se obter as constantes de escala não 

se pode levar em conta apenas o grau de importância dos critérios. Nesta pesquisa foi 

utilizado o procedimento de elicitação junto ao decisor com aplicação do software Elicitation 

(MELO e ALMEIDA, 2011) para determinar as constantes de escala para todos os critérios, 

onde o processo de avaliação é feito sobre o espaço das consequências. 

3.2 Revisão Bibliográfica sobre Compra e Venda de Energia 

Neste tópico estão apresentados os mercados de energia elétrica nos ambientes de 

contratação regulada e de livre negociação. 

3.2.1 Mercados de Energia 

Após a entrada em vigor do decreto 5.163 de 30 de julho de 2004, regulamentando a lei 

10.848 de 15 de março de 2004, o setor elétrico brasileiro apresenta-se composto de dois 

ambientes onde se permite a contratação da energia elétrica: ACR, Ambiente de Contratação 

Regulada, onde as tarifas são reguladas pelo setor público e o ACL, Ambiente de Contratação 

Livre, onde nele os consumidores negociam livremente seus contratos diretamente com os 

distribuidores (AZEVEDO e CORREIA, 2006). Ainda no ambiente de contratação regulada 

estão os consumidores que não satisfazem as condições para se tornarem consumidores livres 

ou satisfazem estas condições, porém, não optaram por ingressar no mercado livre (RAMOS e 

SUSTERAS, 2006). A Figura 3.1 apresenta uma visão geral das relações contratuais nos 

ambientes de contração livre e regulada. (ROCHA e GARCIA, 2006) mostram que a nova 

regulamentação que entrou em vigor a partir de 2004 tinha dois objetivos principais: sendo o 

primeiro, satisfazer as metas dos programas sociais ampliando a oferta de energia com tarifas 

acessíveis ao consumidor e custos produtivos competitivos, e o segundo, permitir a entrada de 

capital privado na forma de investimento, possibilitando a expansão segura no setor de 

geração de energia. Barroso et al. (2006) observam que todos os consumidores têm que ser 

contratados, sejam eles no mercado regulado ou livre e os valores contratados de energia são 

ano a ano comparados com os valores consumidos, devendo o consumidor pagar multa 

quando consumir valor superior ao contratado. 
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Figura 3.1: Visão geral das relações contratuais nos 

ambientes de contração livre e regulada. 

Fonte: (RAMOS e SUSTERAS, 2006) 

 

3.2.2 Mercado Cativo de Energia 

Como descrito por Barros et al. (2009) o quanto de energia elétrica uma distribuidora 

que opera no mercado cativo deve adquirir depende tanto da estimativa da demanda efetuada 

para os próximos cinco anos como de um estudo da evolução tarifária ao longo dos anos e 

para estimar o custo de contratação anual foi criado um modelo de simulação para o mercado 

cativo apresentado para os anos de 2007 a 2011 como função, entre outros fatores, da previsão 

da demanda, desvio padrão da previsão da demanda e do percentual de contratação da 

demanda estimada no ano, que para a simulação utilizou-se um intervalo entre 95% e 110% 

do valor previsto da demanda.    Barros et al. (2009) acrescenta que as subestimativas são 

punidas mais severamente que as sobreestimativas na contratação de energia. No mercado 

livre cada distribuidora que opera neste mercado apresenta um preço de venda de energia e 

um valor de multa diferente, que são negociáveis.  Outros fatores ainda importantes são os 

níveis dos reservatórios, que se muito baixos estimulam a geração de energia térmica, e a 

classificação da empresa com relação a tensão, ou seja, para o grupo A temos as subdivisões 

A1 – 230 kV, A2 – 88 kV a 138 kV, A3 – 69 kV, A4 – 2,3 kV a 25 kV. Esta Petroquímica 

está enquadrada no grupo A3, pois opera a uma tensão de 69 kV e demanda uma potência 

acima de 3 MW. O custo marginal de operação puramente por usinas térmicas será o custo 
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mais alto da usina térmica que estiver em operação e as usinas térmicas são postas em 

operação na ordem da que apresentar o menor para o maior custo marginal gradativamente até 

atingir a demanda necessária. No ambiente de contratação regulada, mercado cativo, todos os 

custos de fornecimento são regulados pela ANEEL. 

Rodrigues et al. (2007) mostram que o setor energético brasileiro apresenta-se com 

Geração Centralizada, GC, e Geração Distribuída (GD). Enquanto na geração centralizada 

grandes geradoras estão ligadas através de linhas de transmissão e controle centralizados, a 

geração distribuída possibilita a utilização de tecnologias diferentes da hidráulica que podem 

ser implementadas de acordo com as exigências de carga necessária e os recursos renováveis 

disponíveis e está ligada a rede local de distribuição. Como incentivo, neste modelo, a geração 

distribuída pode contratar até um limite de 10% de sua carga através da distribuidora sem a 

necessidade de leilão, utilizando apenas a chamada pública. Diferentemente do que acontece 

com geração centralizada onde a distribuidora deve contratar exclusivamente em leilões 

regulados pelo governo, ou seja, passar pelo processo de licitação. Na geração distribuída é 

permitido firmar contratos com prazos diversos dependendo dos requisitos de necessidade 

exigidos pela concessionária de distribuição, procurando minimizar custos de aquisição desta 

energia e também avaliação das incertezas como previsão da demanda, servindo como forma 

de ajuste da quantidade de energia estimada pelo fato de possuir reduzido prazo de 

implantação e forma de contratação menos rígida.  

Com o objetivo de reduzir os custos de aquisição de energia elétrica Rodrigues et al. 

(2007) desenvolve um modelo de programação linear para compra de energia elétrica 

avaliando as opções de contratação permitidas na legislação atual: mercado de curto prazo, 

leilões de ajuste, geração distribuída, leilões do ambiente de contratação regulada, contratos 

Itaipu. 

3.2.3 Mercado Livre de Energia 

No mercado livre, Ambiente de Contratação Livre, o consumidor pode escolher a fonte 

na qual deseja contratar a energia, ou seja, escolher comprar onde é ofertada a energia com o 

menor custo, Oliveira et al. (2011), devendo pagar uma tarifa de uso à distribuidora local pelo 

fato de acessar à rede naquele ponto, que é o único custo regulado pela ANEEL no ambiente 

de contratação livre. Além disso, Araújo et al. (2008) observam que os agentes envolvidos na 

compra e venda de energia no ambiente de contratação livre podem não apenas negociar 

preços, mas também quantidade de energia, tempo de contrato e cláusulas de proteção.  
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Portanto, a decisão de sair do mercado cativo e ir para o mercado livre passa por uma análise 

da diferença de custo regulado pela ANEEL: custo total de fornecimento no mercado cativo 

subtraído da tarifa de uso da rede de transmissão ou distribuição no mercado livre. Esta 

diferença representa até quanto se deva pagar pela energia no mercado livre para tornar 

lucrativa a mudança de mercado na qual a empresa irá comprar a energia. Este artigo mostra 

ainda como se apresenta o mercado livre descrevendo os principais pontos e apontando a 

evolução tarifária através da correção pelo IGP-M, índice geral de preços ao mercado, de 

1999 a 2005. 

A negociação no ambiente de contração livre é permitida para consumidores a partir de 

3 MW que operam sob tensões mínimas de 69 kV, ver critérios no Quadro 3.1. Até 2006, 

segundo (ALMEIDA, 2006), 25% da energia consumida no país era negociada no mercado 

livre e o perfil deste consumo apresentava tanto empresas industriais quanto consumidores 

comerciais.  

 

Quadro 3.1: Critérios para que um consumidor seja qualificado como livre 

DEMANDA TENSÃOCONSUMIDORES

Maior ou igual 
a 3MW

Maior ou igual 
a 3MW

Maior ou 
igual a 69kV

Qualquer

Maior ou igual 
a 0,5MW

Qualquer

Instalados antes de 8/7/1995 (consumidores 
"velhos")

Instalados depois de 8/7/1995 (consumidores 
"novos")

Atendidos por PCHs, biomassa,
solar ou eólica (consumidores "especiais")

 
Fonte: (ALMEIDA, 2006) 

 

Com a existência do ambiente de contratação livre, a ANEEL regulamentou a tarifa de 

uso do sistema de distribuição, TUSD, para todo consumidor que acessar à rede em uma 

tensão inferior 230 kV, devendo o consumidor pagar esta tarifa à distribuidora local, em 

Pernambuco à CELPE, Companhia Energética de Pernambuco. Para comparação dos custos 

no mercado cativo e mercado livre no Nordeste, levaram-se em conta as distribuidoras Ceal, 

Celb, Celpe, Cemar, Cepisa, Coelba, Coelce, Cosern, Energipe e Saelpa. Tem-se na Figura 

3.2 a evolução dos custos no mercado cativo para o subgrupo A3(69 kV) e na Figura 3.3 a 

evolução dos custos no mercado livre também para o subgrupo A3(69 kV). Para composição 

dos custos foram utilizadas as tarifas divulgas no site da ANEEL e corrigidas para o ano de 

2005 pelo IGP-M, Índice Geral de Preços do Mercado (ALMEIDA, 2006). 
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Figura 3.2: Evolução dos custos cativos de fornecimento (Nordeste) 

Fonte: (ALMEIDA, 2006) 

 

 
Figura 3.3: Evolução dos custos de uso livre (Nordeste) 

Fonte: (ALMEIDA, 2006) 
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Foi definido ainda um preço de equilíbrio suficiente para pagar a energia no mercado 

livre, a TUSD – Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição, e ainda obter um desconto 

de 20% com relação ao mercado cativo, denominado Prêmio. A evolução deste preço de 

equilíbrio para região Nordeste e subgrupo A3 (69 kV) pode ser visto na Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4: Evolução dos preços de equilíbrio (Nordeste) 

Fonte: (ALMEIDA, 2006) 

 

(CARVALHAES e GOMES, 2007) também descrevem que é vantajosa a migração para 

o mercado livre desde que o preço a ser pago neste mercado seja inferior ao Preço de 

Indiferença, e define o Preço de Indiferença como sendo a diferença entre a tarifa praticada no 

mercado cativo e a tarifa de transporte da energia praticada no mercado livre, sendo esta duas 

tarifas reguladas pela ANEEL. 

(CASTRO e LYRA, 2005) apresentam um método para suportar decisões através do 

tratamento dos riscos inerentes ao mercado brasileiro de energia elétrica. A metodologia 

inicia-se com a etapa de estimativa e determinação de cenários para o preço de energia no 

mercado de curto prazo, em seguida um método financeiro para determinação dos resultados 

em cada cenário e por último um módulo de tomada de decisão, Figura 3.5. O CMO, custo 

marginal de operação, definido como sendo o custo apresentado pelo sistema de geração de 

energia elétrica. Em um cenário de sobra de energia o CMO se apresenta reduzido, pois de 

maneira fácil a exigência adicional de energia será atendida por usinas hidrelétricas que não 

estão em plena capacidade de produção. De maneira inversa o CMO será alto quando a 
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capacidade de geração estiver no limite e para atender a exigência adicional de consumo 

põem-se em operação usinas térmicas. O alto valor do CMO terá grande impacto no mercado 

livre, elevando os preços deste mercado. 

 

 
Figura 3.5: Árvore de Decisão Operativa no Sistema Brasileiro 

Fonte: (CASTRO e LYRA, 2005) 

 

3.2.4 Mercado Spot 

É o mercado onde as operações são efetuadas em curto prazo. No Brasil este prazo é de 

um mês. Os preços são ajustados através do PLD, Preço da Liquidação das Diferenças e as 

transações ocorrem com pagamento à vista. O PLD é calculado para cada nível de carga e 

submercado - Região Norte, Sul, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste. O CMO, Custo Marginal 

de Operação do sistema que serve de base para o preço da energia no mercado de curto prazo 

(MAE, 2000), é calculado através de um modelo matemático de otimização denominado 

Newave.  

Teive et al. (2010) desenvolvem uma proposta de um sistema de apoio à decisão, DSS, 

para agentes que vendem energia no mercado spot, mercado de curto prazo, com o objetivo de 

maximizar o portfólio para aquisição de energia. Pode ser visto na Figura 3.6. O método de 

otimização do portfólio de contratos utilizado foi o de programação linear onde a restrição foi 

a capacidade de reserva de energia verificada mensalmente.  
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O mercado spot também é utilizado quando uma distribuidora que opera no mercado 

livre não consegue fornecer a quantidade de energia contratada pelo consumidor final devido 

a falha de previsão de demanda, por exemplo, desta maneira consegue cobrir o déficit de 

energia comprando a quantidade consumida excedente no mercado spot e repassando ao 

consumidor final sem acréscimo de custo, Ralston et al. (2010). Oliveira et al. (2011) também 

descrevem que o preço praticado no mercado spot é fortemente influenciado pelos níveis dos 

reservatórios das usinas hidrelétricas e entre os anos de 2007 e 2011 pode-se perceber uma 

tendência de aumento tanto nos preços como na dispersão dos valores praticados no mercado 

spot, Figura 3.7. 

 

Figura 3.6: Flowchart of the developed DSS 

Fonte: Teive et al. (2010) 

 

 

 

Figura 3.7: Spot price from 2007 to jan 2011. 

Fonte: Oliveira et al. (2011) 
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Ramos et al. (2010) mostra um modelo capaz de avaliar a estratégia de venda de energia 

de uma empresa de geração que vende tanto mercado spot quanto no mercado de contratos 

bilaterais. O mercado livre no Brasil é um mercado de contrato bilateral. Este modelo tem 

objetivo maximizar os ganhos financeiros e minimizar os riscos, que são divididos em dois 

fatores – fator de risco de preço e fator de risco de volume, que são apresentados com valores 

de média e desvio padrão em uma distribuição normal. Numericamente os resultados são 

conseguidos através de uma simulação Monte Carlo no Matlab, disponibilizando um portfólio 

para um período de um ano. Os preços do mercado spot foram ajustados com um modelo de 

regressão canônica linear com o spot price como a variável dependente e os fatores de riscos 

como variáveis independentes:  

Spot price = a0 + a1.x1 + a2.x2 +...+ an.xn + E, onde a0, a1,...,an são os coeficientes da 

correlação para doze meses e “E” é uma distribuição normal com desvio padrão igual a 

diferença entre o valor real e o valor estimado do spot price para a amostra simulada.  

Com relação ao risco, (LOCK, 2005) afirma que o principal risco do ambiente de 

contratação livre é relativo a uma precisa previsão da demanda. Já (CARPIO e 

MARGUERON, 2009) expõem que os riscos que as grandes indústrias sofrem ao negociarem 

no mercado livre são menos significantes que os benefícios da livre negociação, onde o preço 

é o critério mais importante da decisão. 

(SILVA, 2006) diz que no ambiente de contratação livre além do consumidor poder 

adquirir um produto adaptado às suas necessidades, a livre escolha serve como uma resposta 

da demanda aos preços. O consumidor livre pode atender de maneira rápida, em caso de 

excesso de geração de energia, negociando com sua distribuidora local ou outra distribuidora 

autorizada um acréscimo de energia, o que não é possível ser feito no mercado cativo. Para 

uma escolha correta de migração para o mercado livre se faz necessário que os valores que 

representam o custo da energia, transmissão e distribuição sejam estratificados e os possíveis 

subsídios demonstrados de maneira clara para comparação com os custos do mercado cativo. 

A Figura 3.8 mostra a distribuição da média para uma amostra do spot price de um 

determinado mês, levando em conta os fatores de risco e simulada com o Monte Carlo. 
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Figura 3.8: Spot price estimado 

Fonte: Ramos et al. (2010) 

 

(LOSEKANN, 2008) afirma que outro fator de risco para o mercado cativo, ACR, é 

devido à migração dos grandes clientes para o mercado livre, que vem se tornando mais 

atrativo, Figura 3.9. Quando um grande consumidor não adquire energia no mercado cativo o 

distribuidor pode reduzir a quantidade de energia contratada nos leilões antigos, sobrando 

desta maneira energia para negociar no mercado livre a um preço mais baixo. Com a 

participação da energia de novos leilões, o preço médio da energia no mercado cativo sobe e 

assim a energia no ambiente de contratação livre se torna mais atraente. Quando a questão é 

segurança de fornecimento verifica-se que mais da metade da capacidade da produção dos 

leilões de energia nova são devido a geradoras que já estavam em operação, construção, 

planejamento ou participaram por ordem judicial.  

 

 

Figura 3.9: Consumo de energia no mercado livre 

Fonte: (EPE, 2006) 
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Foram apresentados os dois ambientes de contratação de energia elétrica o ACR, 

Ambiente de Contratação Regulada e o ACL, Ambiente de Contratação Livre. No ambiente 

de contratação regulada o custo, o prazo de contrato e forma de reajuste são regulados e 

definidos pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, onde o consumidor é obrigado 

a celebrar contrato de compra e venda de energia diretamente com a distribuidora local. Já no 

ambiente de contratação livre, há livre negociação entre o consumidor final e a distribuidora.  

É descrito que no Ambiente de Contratação Regulada, ACR, o custo marginal de 

operação em um sistema puramente térmico é o maior custo entre as usinas térmicas que 

estiverem em operação, o que torna mais alto o custo da energia no mercado cativo. 

Diferente da Geração Centralizada, GC, a Geração Distribuída, GD, utiliza-se de novas 

tecnologias diferentes da hidráulica, o que a torna versátil e capaz de ser utilizada como ajuste 

da previsão da demanda.  

Rodrigues et al. (2007) desenvolve um modelo de programação linear para compra de 

energia elétrica avaliando as opções de contratação permitidas na legislação atual: mercado de 

curto prazo, leilões de ajuste, geração distribuída, leilões do ambiente de contratação 

regulada, contratos Itaipu, porém, esta é uma relação entre distribuidor e gerador e não uma 

relação entre distribuidor e consumidor final, que é o objetivo deste trabalho.  

A Petroquímica em estudo encontra-se no subgrupo A3, pois opera a uma tensão maior 

que 69 kV e demanda acima de 3 MW, portanto, enquadrando-se como um potencial 

consumidor livre.  O valor de custo da energia paga no mercado livre, que torna este mercado 

competitivo frente ao mercado cativo, é algebricamente resultante da diferença entre a tarifa 

do mercado cativo, que é completamente regulada, e a parte regulada do mercado livre, que 

corresponde ao valor de custo de uso do sistema de transmissão da energia, paga a 

concessionária local no ponto de conexão. Este valor é chamado por (CARVALHAES e 

GOMES, 2007) de Preço da Indiferença, ou seja, qualquer valor abaixo do Preço da 

Indiferença significa economia de custo obtida no mercado livre. (ALMEIDA, 2006) chama 

esta diferença de valores de Preço de Equilíbrio e estabelece ainda um prêmio mínimo de 

20%, que significa o ganho mínimo do mercado livre sobre o cativo. 

(CASTRO e LYRA, 2005) apresentam uma Árvore de Decisão Operativa no Sistema 

Brasileiro, porém, também é uma relação entre geração e distribuição e não entre distribuição 

e consumidor final. Da mesma forma, Teive et al. (2010) mostram um sistema de apoio à 

decisão, DSS, para agentes que vendem energia no mercado Spot com o objetivo de otimizar 

portfólios de contratos através de programação linear. Ainda com relação a geração, no 
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mercado vendedor Spot, Ramos et al. (2010) ajustam o spot price através de regressão 

canônica linear e define um portfólio através de simulação Monte Carlo no Matlab. 

Portanto, identifica-se que as relações tratadas e os modelos apresentados nesta revisão 

bibliográfica são entre geradores e distribuidores e não entre distribuidores e consumidores 

finais livres, que é o objeto deste trabalho, mesmo assim se observa alguns estudos sobre 

apoio à decisão nas relações de compra e venda de energia elétrica e que alguns critérios para 

escolha de empresa fornecedora de energia no mercado livre estão explícitos quando (LOCK, 

2005) afirma que o principal risco do ambiente de contratação livre é relativo a uma precisa 

previsão da demanda e (CARPIO e MARGUERON, 2009) expõem que os riscos que as 

grandes indústrias sofrem ao negociarem no mercado livre são menos significantes que os 

benefícios da livre negociação, onde o Preço é o critério mais importante da decisão, porém, 

outros critérios devem ser considerados como, por exemplo, no ambiente de contratação livre 

o preço é reajustado de acordo com a variação anual do Índice Geral de Preços do Mercado – 

IGPM ou o consumidor pode negociar a forma de reajuste conforme outro índice acordado 

entre as partes, critério Índice de Reajuste (BRASIL, 2004), e ainda o prazo do contrato 

negociado diretamente com a empresa fornecedora de energia no mercado livre, ou seja, é 

uma análise conjunta de vários critérios que se compensam para se escolher a melhor 

alternativa. 

No próximo capítulo é desenvolvido o modelo multicritério proposto com aplicação 

numérica, seguido da discussão dos resultados. 
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4 MODELO PROPOSTO 

Neste capítulo são apresentados os passos propostos para construção do Modelo Aditivo 

de decisão multicritério para escolha de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre, 

ACL, para uma Petroquímica situada no município de Cabo de Santo Agostinho que opera 

sob uma tensão 69 kV e apresenta demanda da ordem de 4 MW, e análise dos resultados que 

apoiam a tomada de decisão. 

4.1 Descrição do Modelo  

Em (ALMEIDA, 2011) são apresentados os passos para construção de um Modelo 

Aditivo de decisão multicritério, que vão desde a identificação do decisor, se individual ou em 

grupo, até a implementação da decisão, passando pela definição e análise dos critérios 

propostos. Serão a seguir apresentados os passos para o problema de escolha da empresa 

fornecedora de energia no ambiente de contratação livre, ACL. 

Inicialmente identifica-se o decisor, que para este estudo se define que a decisão será 

individual, ou seja, este é um modelo onde apenas um decisor será responsável pela decisão 

de escolha da empresa fornecedora de energia no ambiente de contratação livre na qual a 

Petroquímica celebrará contrato de compra e venda de energia. De certo que o decisor 

receberá influência de outros atores do processo decisório como o Analista, que é o 

responsável em agregar a metodologia ao processo decisório, e a alta direção tida como 

Stakeholder, ou parte interessada, porém, estes atores apenas influenciam o decisor e de 

maneira nenhuma decidem qual alternativa deva ser escolhida. 

Logo após a escolha do decisor se identificam os objetivos pelos quais o decisor 

pretende atingir, na aquisição de energia elétrica no ambiente de contratação livre, ACL, onde 

para o caso procura-se comprar uma energia que durante a vigência do contrato apresente 

garantia de um preço por kWh consumido abaixo do valor do kWh cobrado no ambiente de 

contratação regulada, ACR, levando-se em conta inclusive a forma de reajuste contratual 

durante o mesmo período tempo. Também é necessário que proporcione flexibilidade 

negociada para retorno ao ambiente de contratação regulada caso haja mudança significativa 

no cenário nacional de geração de energia elétrica.  Estes objetivos são necessários para 

manter o custo direto de fabricação de fibras e resinas de poliéster competitivo no cenário 

mundial. 
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Em seguida se faz necessário o estabelecimento dos critérios de decisão que servirão de 

medida para atingir os múltiplos objetivos. Estes critérios também chamados de atributos se 

apresentam como atributos naturais e atributos construídos. Os atributos naturais apresentam 

uma mesma interpretação para todos os elementos como pode ser visto com o Preço. Já os 

atributos construídos são utilizados quando há grande dificuldade em utilizar os atributos 

naturais requerendo a elaboração de uma escala qualitativa de avaliação como, por exemplo, 

no critério Facilidade de Retornar ao Mercado Cativo. Para estruturação do modelo adotado 

têm-se os critérios Preço, Tempo de Contrato, Índice de Reajuste, Garantia de % Preço 

Abaixo do Mercado Cativo, Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo (Flexibilidade). 

 

Critérios: 

- Preço – Determinístico, valor a ser negociado. 

 

- Tempo de Contrato – Até cinco anos. No Brasil o Mercado de Curto Prazo, Spot, é 

estabelecido como um mês. Para esta pesquisa todas as alternativas apresentam tempo de 

contrato de longo prazo. 

Contratos de curto prazo, 1 mês – São fortemente influenciados pela incerteza da 

situação hidrológica, Oliveira et al. (2011),  e condições de oferta de energia no momento de 

cada renovação do contrato.  

Contratos de longo prazo, até 5 anos - O preço da energia permanece até o fim do 

contrato, e são pouco influenciados pela situação hidrológica verificada no início da 

contratação. 

 

- Índice de Reajuste – Índice utilizado para reajustar o valor do preço. Por exemplo, 

IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado. 

 

- Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo – Há contratos no mercado livre que 

são celebrados com a garantia que o preço sempre estará a um valor percentual abaixo do 

mercado cativo. 

 

- Facilidade de Retornar ao Mercado Cativo – Relacionamento com a distribuidora no 

sentido da flexibilização em retornar ao mercado cativo. A lei 10.848 de 2004 diz que para 
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retornar ao mercado cativo o consumidor livre deve informar com o mínimo de cinco anos de 

antecedência ou um tempo menor a critério unilateral de aceitação da distribuidora local. 

Uma vez estabelecido os critérios deve-se determinar as Alternativas que farão parte do 

processo decisório, ou seja, dentre as quais o decisor fará sua escolha definindo que 

alternativa melhor representará os múltiplos objetivos estabelecidos.     As alternativas para 

escolha de compra da energia elétrica fazem parte de um conjunto estável, pois não se altera à 

medida que o processo decisório se desenvolve ao contrário do conjunto de alternativas 

evolutivo onde pode haver alteração do conjunto de alternativas influenciada por resultados 

intermediários. Este conjunto de alternativas apresenta-se ainda classificado como 

globalizado, onde esta classificação se deve ao fato de cada elemento deste conjunto excluir 

outro elemento. Por exemplo, se o decisor escolher como fornecedora de energia a 

Concessionária Local, significa que todos os outros elementos do conjunto de alternativas 

estarão imediatamente exclusos. Estas alternativas foram definidas através da contratação de 

uma empresa de consultoria especializada em compra de energia no Mercado Livre e teve 

como premissas básicas, primeiro, que a energia não poderia ser originária de PCH, Pequenas 

Centrais Hidrelétricas, biomassa, solar ou eólica, Quadro 3.1; segundo, que estas alternativas 

apresentassem uma carteira consolidada de clientes, e, terceiro, que sejam representantes da 

empresa na CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.  

As opções que fazem parte do universo de alternativas são:  

- Alternativa 1, concessionária local; 

- Alternativa 2, empresa independente do estado de São Paulo;  

- Alternativa 3, empresa independente do estado de São Paulo;  

- Alternativa 4, empresa independente do estado de Santa Catarina. 

 

Identificação e avaliação de fatores que não estão sob o controle do decisor:  

Para compras em contratos de curto prazo já foi mostrado que os preços são fortemente 

impactados pela condição hidrológica, ou seja, níveis dos reservatórios onde o ajuste mensal 

das tarifas se dá através do PLD, Preço de Liquidação das Diferenças calculado pelo software 

Newave com base no Custo Marginal de Operação do Sistema (CASTRO e LYRA, 2005), 

dentro de uma faixa definida no início do ano pela ANEEL como limites mínimo e máximo. 

Desta forma, contratos estabelecidos em períodos de curto prazo, mercado Spot, as tarifas de 

energia estão sujeitas a grande variação de valor no seu ajuste sendo fortemente influenciadas 

pela condição dos reservatórios hídricos. Um exemplo da dispersão destes valores pode ser 
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verificado em Oliveira et al. (2011) que mostra como tem aumentado a dispersão dos valores 

no mercado Spot entre os anos de 2007 e 2011. Portanto, o critério Prazo será bastante 

influenciado por este fator caso a preferência do decisor seja comprar energia no mercado 

livre de curto prazo.  

Modelagem de preferências:  

Para modelagem de preferências, avalia-se o problema sob o ponto de vista da 

compensação onde, neste caso, observa-se que os critérios são compensatórios, ou seja, uma 

baixa avaliação de um determinado critério pode ser compensada por outro, porém, esta 

compensação está atrelada a preferência do decisor - como ele define o grau de importância 

de cada critério, ou seja, o trade-off entre os critérios. Assim uma baixa avaliação em 

determinado critério pode ser compensada com uma avaliação mais favorável em outro, 

permitindo que eles se compensem durante o processo de avaliação.  

Um exemplo de compensação existe quando para uma determinada alternativa de 

escolha há uma baixa avaliação no critério Facilidade de Retornar ao Mercado Cativo, 

significando que se o cliente desejar por algum motivo sair do mercado livre e retornar para o 

mercado cativo, a distribuidora será pouco flexível com esta tomada de decisão, então o 

cliente estaria disposto a se submeter a esta rigidez desde que seja compensado com um Preço 

de energia mais atrativo, ou seja, há nesta situação um trade-off entre os critérios Facilidade 

de Retornar ao Mercado Cativo e o Preço. Pode-se ilustrar melhor este exemplo quando se 

afirma que o decisor estar disposto a abrir mão da facilidade de retornar ao mercado cativo a 

qualquer momento imposto pela concessionária local, que também faz parte do conjunto de 

alternativas, em uma quantidade de 30% da energia total contratada no mercado livre desde 

que seja cobrado um Preço de até R$ 0,130/kWh, durante o tempo de contrato.  

Outro exemplo interessante é pelo fato de mesmo que a alternativa de escolha não 

apresente no critério Facilidade de Retornar ao Mercado Cativo uma avaliação satisfatória 

este critério pode ser compensado pelo critério Garantia de % Preço Abaixo do Mercado 

Cativo e desta forma compensa-se um critério pelo outro, ou seja, um trade-off entre os dois 

critérios. 
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4.2 Aplicação do Modelo 

Nesta fase de aplicação do modelo apresenta-se o Método de Agregação Aditivo 

aplicado. O método aditivo, que é um procedimento de agregação de um método de critério 

único de síntese, se relaciona a uma suposição de certeza que para cada alternativa serão 

obtidas as devidas consequências e para tal cada critério j passa a ser representado por uma 

função valor vj(a) e deste modo obtém-se uma função valor global chamada v(a), 

(ALMEIDA, 2011), onde: 

 

 n 

v(a) = Σ Kj . vj(a)                             Equação (3.1) 
 j=1 
 
 
 
 
Para esta representação Kj é definido como a Constante de Escala para o critério j, 

sendo: 

 

n 

Σ Kj = 1                              Equação (3.2) 
j=1 

 

Considerando-se que as funções valores para cada critério são crescentes e positivas, 

será escolhida a alternativa que apresenta a maior função valor. Este procedimento também se 

chama Agregação com Função Valor Aditiva. 

Outra característica importante do procedimento de Agregação com Função Valor 

Aditiva está relacionada ao processo de modelagem de preferências, que aqui é feito através 

de Elicitação junto ao decisor. 

Observa-se ainda em (ALMEIDA, 2011) que só é possível a existência de uma função 

de agregação aditiva se os critérios são mutuamente independentes em preferência. Entende-

se que mutuamente independentes em preferência se refere a uma situação onde não há 

incertezas e esta comprovação é utilizada com elemento de base para elaboração de uma 

função valor. 

Para obter as constantes de escala Kj a avaliação não deve ter como base apenas o grau 

de importância dos critérios, mas sim proceder a avaliação sobre o espaço de consequências, 

ou seja, quais as melhores e piores consequências de um critério em relação a outro. Desta 
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forma, para se determinar as constantes de escala se utiliza um procedimento proposto por 

(KEENEY e RAIFFA, 1976). Então se permite escrever a função valor definida de fato sobre 

as consequências e não sobre as alternativas: 

 

 n 

v(x) = Σ Kj . vj(xj)                   Equação (4.1) 
 j=1 
 

Para x = (x1, x2, x3,..., xn), sendo o vetor de consequências e considerando os n critérios. 

A Avaliação efetuada sobre o espaço de consequências é descrita com detalhes no item 

4.2.4. 

Na matriz de consequência será mostrado o conjunto de alternativas do problema, os 

critérios que representam os múltiplos objetivos a serem atingidos e as consequências de cada 

critério em relação às alternativas. Em seguida, através da avaliação intra-critério se 

determina a função valor para cada um dos critérios de maneira normalizada e se constrói a 

matriz de decisão. 

O conjunto de alternativas disposto aqui é discreto do tipo At = {at1, at2, at3, at4}, onde: 

- At1 = Alternativa 1 

- At2 = Alternativa 2 

- At3 = Alternativa 3 

- At4 = Alternativa 4 

 

A Figura 4.1 mostra uma representação das alternativas para escolha da energia no 

ambiente de contração livre. 

 

 
Figura 4.1: Alternativas para compra de energia 

Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

Alternativa 1 

Alternativa 2 

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativas 
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A família de critérios pode ser vista na Figura 4.2 associada às alternativas. 

 

- C1 = Preço 

- C2 =Tempo de Contrato  

- C3 = Índice de Reajuste  

- C4 = Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo  

- C5 = Facilidade de Retornar ao Mercado Cativo  

 

 

Figura 4.2: Família de critérios associada as alternativas para escolha da energia 

Fonte: (ESTA PESQUISA) 

4.2.1 Matriz de Consequências 

A matriz de consequências representa a consequência de uma determinada alternativa 

com relação a um critério, chamada de Pij e para este problema apresenta-se de forma 

determinística para todos os valores de Pij. A Tabela 4.1 representa a matriz de consequências 

para o problema. 

A Tabela 4.1 mostra a matriz de consequências para a escolha da empresa de energia 

elétrica no mercado livre. 
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Tabela 4.1: Matriz de consequências 

Alternativas
Preço 
(R$/kWh)

Tempo de
Contrato 
(Anos)

Índice de
Reajuste 
(%)

Garantia de %
Preço Abaixo do
Mercado Cativo 

Facilidade de
Retornar ao
Mercado Cativo 

Alternativa 1 0,127 5 IGPM 3% 15%
Alternativa 2 0,135 3 IGPM 6% 0
Alternativa 3 0,150 3 IGPM 4% 0
Alternativa 4 0,140 4 IGPM 7% 0

Critérios

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 

4.2.2 Matriz de Decisão 

Para se obter a matriz de decisão deve-se fazer uma avaliação intra-critério onde se 

avalia cada alternativa i em relação a cada critério j para encontrar a função valor vj(ai). A 

elaboração da função valor depende da avaliação das consequências de uma determinada 

alternativa com relação a um critério. A Figura 4.3 mostra um exemplo de uma matriz de 

decisão. 

 

Alternativas

C1 C2 C3 C4 C5

At1 v1(a1) v2(a1) ... ... v5(a1)

At2 v1(a2) v2(a2) ... ... v5(a2)
... ... ... ... ... ...
At4 v1(a4) ... ... ... v5(a4)

 Matriz de Decisão
Critérios

 

Figura 4.3: Exemplo de matriz de decisão 

Fonte: (ALMEIDA, 2011) 

 

Para o critério Preço adota-se uma escala numérica denominada Escala Intervalar, sendo 

normalizada segundo o procedimento v’j(ai) = [vj(ai) - Mín vj(ai)] / [ Máx vj(ai) – Mín vj(ai)], 

onde v’j(ai) representa um percentual da faixa de variação Máx vj(ai) – Mín vj(ai). Como para 

este critério deseja-se minimizá-lo, então se trabalha com o inverso de vj(ai), (ALMEIDA, 

2011). Ver Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: Normalização do critério Preço 

Vetor
Preço
vi(ai)

Inverso do Preço vi(ai) Normalização

v'11= 0,127 7,87 1,00
v'21= 0,135 7,41 0,61
v'31= 0,150 6,67 0,00
v'41= 0,140 7,14 0,39

Normalização do Critério Preço

 

Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

O critério Tempo de Contrato é normalizado através de uma escala verbal com 

características quantitativas como pode ser vista na Tabela 4.3. 

 

4.3: Tempo de Contrato 

Tempo de Contrato Avaliação Normalização
Longo prazo, 5 anos Ruim 0,80
Longo prazo, 4 anos Regular 0,90
Longo prazo, 3 anos Bom 1,00  

Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

O critério Índice de Reajuste foi normalizado para 1, pois todas as alternativas 

apresentam índice de correção baseado no IGPM - Índice Geral de Preços do Mercado, desta 

forma torna-se desnecessária qualquer forma de procedimento de ajuste. 

 Para avaliar o critério Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo a escala verbal 

com características quantitativas utilizada é normalizada conforme a Tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4: Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

% Avaliação Normalização
Até 3% Ruim 0,70
>3% - 6% Regular 0,80
>6% - 8% Bom 0,90
>8% Ótimo 1,00  

Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

O critério Facilidade de Retornar ao Mercado Cativo também é avaliado conforme uma 

escala verbal com características quantitativas. O valor diz respeito ao percentual da energia 

contratada no mercado livre possível de ser retornada ao mercado cativo antes do fim do 
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contrato, por iniciativa da própria indústria consumidora. A Tabela 4.5 ilustra como se deve 

normalizar este critério. 

 

4.5: Facilidade de Retornar ao Mercado Cativo 

% Avaliação Normalização
0% Ruim 0,70
Até 15% Regular 0,80
15% - 30% Bom 0,90
30% - 50% Ótimo 1,00  

Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

A Tabela 4.6 mostra a matriz de decisão para a escolha da empresa de energia elétrica 

no mercado livre já com os valores de v’j(ai), que representa a avaliação intra-critério de 

forma normalizada. 

 

Tabela 4.6: Matriz de Decisão 

Alternativas
Preço Tempo de

Contrato 
Índice de
Reajuste 

Garantia de %
Preço Abaixo do
Mercado Cativo 

Facilidade de
Retornar ao
Mercado Cativo 

Alternativa 1 1,00 0,80 1 0,70 0,80
Alternativa 2 0,61 1,00 1 0,80 0,70
Alternativa 3 0,00 1,00 1 0,80 0,70
Alternativa 4 0,39 0,90 1 0,90 0,70

Critérios

 

Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

Observa-se que, para o critério Facilidade de Retornar ao Mercado Cativo, apenas a 

Alternativa 1 aparece com 15% de flexibilidade da energia adquirida no mercado livre 

disposta a permitir retorno ao mercado cativo, enquanto as outras alternativas se mostram 

inflexíveis. Isto se deve ao fato da Alternativa 1 ser uma empresa controlada pela 

concessionária local, permitindo um melhor relacionamento com o cliente da região. 

4.2.3 Avaliação Inter-critério 

A combinação entre todos os critérios em uma avaliação inter-critério atrelada à 

definição dos “pesos” para cada um, em determinados métodos multicritérios, corresponde ao 

grau de importância entre estes critérios analisados para um problema não-compensatório, que 
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não é a linha de estudo desta pesquisa visto que por afirmação no tópico Descrição do Modelo 

definiu-se o problema como compensatório. O método compensatório tem haver diretamente 

com o balanceamento das ações onde se permite que grandes desbalanceamentos possam ser 

compensados, de forma que uma alternativa sendo mal avaliada em um critério pode ser 

compensada em outro. Esta compensação pode ser fortemente impactada à medida que se 

aumenta o grau de importância destes critérios através da utilização dos “constantes de 

escala” que determinam o trade-off entre os critérios, permitindo compensação no valor 

global da avaliação final de cada alternativa. Isto não acontece para métodos não-

compensatórios, pois a importância relativa entre os critérios é dada pelos “pesos”. Desta 

forma, para a escolha do modelo de agregação destes critérios, a seleção da melhor alternativa 

será por meio de um score, também chamado de Valor Global. 

Para um valor global pode-se avaliar por uma função que represente cada critério, tal 

como: 

 

v(ai) = f [v1(ai), v2(ai), v3(ai),..., vm(ai)],  (ALMEIDA, 2011)                       Equação (4.2) 

 

4.2.4 Constantes de Escala do Modelo Aditivo 

As constantes de escala são determinadas conforme a importância das consequências 

dada aos critérios pelo decisor, ou seja, podem-se ter valores diferentes conforme o perfil do 

decisor e desta maneira define-se que os critérios Preço, Facilidade de Retornar ao Mercado 

Cativo e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo como os critérios mais importantes 

e que devem assumir valores diferenciados de constantes de escala em relação aos demais.  

A avaliação do espaço de consequências entre dois critérios é vista na Figura 4.4, onde 

mj representa a melhor consequência e pj à pior. Assim uma preferência estrita “P” de mj P xj 

P pj, ou seja, a melhor consequência mj tem a preferência estrita sobre xj e xj tem a preferência 

estrita sobre a pior consequência pj. 
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mj

m1 m2

x1 x2

pj

p1 p2

Critérios 1 2  
Figura 4.4: Consequências para dois critérios 

Fonte: (ALMEIDA, 2011) 

 

A avaliação do espaço de consequências para quatro critérios representado na Figura 4.5 

mostra que para o conjunto de consequências dos critérios 2 e 3, x{2,3}, os elementos xj são 

iguais a mj e para os demais critérios, 1 e 4, x{1,4}, fazem parte de um conjunto complementar 

onde as consequências são iguais a pj. 

Por definição se estabelece que vj(mj) = 1 e vj(pj) = 0 e assim para um conjunto de 

elemento único, j, então vj(xj) = Kj, e neste caso xj = mj para j e pi para todos os outros 

critérios i. 

vj(mj)=1

m2 m3

vj(pj)=0

p1 p4

Critérios: 1 2 3 4  
Figura 4.5: Consequências para quatro critérios 

Fonte: (ALMEIDA, 2011) 

 

A obtenção dos valores das constantes de escala Kj, proposto por (KEENEY e RAIFFA, 

1976), se inicia com a avaliação intra-critério, necessária para desenvolver a função valor 

vj(xj) para cada critério j. Em seguida procede-se com a ordenação das consequências da 

melhor para pior, wi = (x1, x2, x3,..., xn), onde xj = mj para j = i e xj = pj para todos os outros 

critérios, j ≠ i. Novamente exemplificando-se com quatro critérios, para i = 2 chega-se a 
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consequência w2 = (p1, m2, p3, p4), como pode ser visto na Figura 4.6. Isto significa que a 

melhor consequência mj se verifica no critério i, permanecendo a pior para os demais 

critérios.  

Tem-se então o espaço de consequências definido por wi1, wi2,..., win de tal forma que 

“i1” representa o critério com a consequência wi de maior valor e “in” representa o critério 

com a consequência wi de menor valor. Se para preferência estrita P na seguinte ordem w2 P 

w1 P w4 P w3 leva a seguinte ordem K2>K1>K4>K3. Fica clara a preferência do decisor pela 

consequência w2 mostrada na Figura 4.6 em vez da consequência w1, mostrada na Figura 4.7. 

  

vj(mj)=1

m2

vj(pj)=0

p1 p3 p4

Critérios: 1 2 3 4

 
Figura 4.6: Consequência w2 ou x{2} 

Fonte: (ALMEIDA, 2011) 

 

vj(mj)=1

m1

vj(pj)=0

p2 p3 p4

Critérios: 1 2 3 4  
Figura 4.7: Consequência w1 ou x{1} 

Fonte: (ALMEIDA, 2011) 



Capítulo 4 Modelo Proposto 

 

 34

Para um refinamento ainda maior, permitindo obter outras inequações através da ação 

do decisor sobre o espaço de consequências e possibilitando melhorar sua sensibilidade na 

avaliação procede-se com comparações do tipo:  

Referindo-se à Figura 4.6 onde há análise da consequência x{2} = (p1, m2, p3, p4), pergunta-se 

ao decisor qual a preferência em relação a x{1, 3, 4} = (m1, p2, m3, m4), mostrada na Figura 4.8. 

Estas são comparações que envolvem diversas preferências que pode ser utilizadas para testar 

a consistência das outras comparações. Neste caso se x{2} é a preferência então K2 > 0,5.  

 

vj(mj)=1

m1 m3 m4

vj(pj)=0

p2

Critérios: 1 2 3 4  
Figura 4.8: Consequência x{1, 3, 4} 

Fonte: (ALMEIDA, 2011) 

 

O último passo necessário para determinar as constantes de escala é obter a relação 

entre elas, que é feito através de uma relação de indiferença I.  

Para tal, escolhe-se para iniciar pelo critério que apresenta o maior valor e varia-se o xj 

entre pj e mj. Sabendo-se que (p1, m2, p3, p4) tem a preferência sobre (m1, p2, m3, m4), então 

para qual valor de x2 em (p1, x2, p3, p4) haverá um indiferença em relação a (m1, p2, m3, m4), 

Figura 4.9. Neste ponto se estabelece uma relação entre K2 e K1. 
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vj(mj)=1

vj(xj)

x2

vj(pj)=0

p1 p3 p4

Critérios: 1 2 3 4  
 Figura 4.9: Consequência (p1, x2, p3, p4) 

Fonte: (ALMEIDA, 2011) 

 

Aplica-se este procedimento de indiferença para todos os outros critérios até encontrar 

as relações necessárias entre as constantes de todos os critérios. 

4.2.5 Processo de Elicitação das Constantes de Escala 

Os valores das constantes de escala são definidos utilizando-se um procedimento de 

elicitação junto ao decisor, ou seja, relaciona-se o processo de modelagem de preferências 

através da utilização de um software específico chamado Elicitation (MELO e ALMEIDA, 

2011). Neste software o decisor responde a um conjunto de perguntas indicando as melhores e 

piores consequências quando os critérios são comparados entre si, e desta forma se obtêm as 

inequações que geram as constantes de escala para cada um destes critérios, tal como indicado 

no item 4.2, Aplicação do Modelo. 

A Figura 4.10 mostra a definição das alternativas e critérios para o projeto, onde há 

indicação de quatro alternativas e de cinco critérios. O único critério definido como escala 

numérica é o Preço, cuja unidade de medida é R$/kWh. As demais escalas são definidas com 

verbais, podendo assumir os seguintes valores: Very Dissatisfied (VD), Dissatisfied (D), 

Average (A), Satisfied (S) e Very Satisfied (VS). Para critérios decrescentes onde o menor 

valor leva a melhor consequência deve-se utilizar valores inversos. 
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Figura 4.10: Definição das alternativas e critérios para o projeto 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

A Figura 4.11 mostra a matriz de consequências definida com os valores da Figura 4.10. 

Observa-se a utilização dos valores inversos para o critério Preço, como mostrado na Tabela 

4.2: Normalização do critério Preço. 

 

 
Figura 4.11: Matriz de consequências 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

A partir da elaboração da matriz de consequências inicia-se uma série de questões sobre 

preferências, ou seja, em cada resposta o decisor afirma qual consequência oferece o melhor 

desempenho. Na figura 4.12 pode-se ver a comparação entre os critérios Preço e Tempo de 

Contrato, ilustrados nas barras azuis. Observa-se ainda nesta figura que o decisor responde 
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que critério Preço apresenta melhor desempenho, o que pode ser visto como a resposta 

Consequence 1 do campo Question. 

 
Figura 4.12: Preço x Tempo de Contrato 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

A segunda questão é referente à comparação entre Tempo de Contrato e Índice de 

Reajuste, onde o decisor responde que o melhor desempenho é obtido com a consequência do 

Tempo de Contrato, Figura 4.13. 

 

 
Figura 4.13: Tempo de Contrato x Índice de Reajuste 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 
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Na terceira questão o decisor define como melhor desempenho a consequência do 

critério Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo em relação ao critério Índice de 

Reajuste, Figura 4.14. 

 
Figura 4.14: Índice de Reajuste x Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

Em seguida se compara as consequências dos critérios Índice de Reajuste e Facilidade 

de Retorno ao Mercado Cativo, no qual o decisor define este como o de melhor desempenho, 

Figura 4.15. 

 
Figura 4.15: Índice de Reajuste x Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 
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Ainda são comparadas seis consequências entre os critérios antes do refinamento, desta 

maneira todos os critérios são comparados entre si, que são: 

 

Figura 4.16: Tempo de Contrato x Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo. 

Figura 4.17: Tempo de Contrato x Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo. 

Figura 4.18: Preço x Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo. 

Figura 4.19: Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo x Facilidade de Retorno 

ao Mercado Cativo. 

Figura 4.20: Preço x Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo. 

Figura 4.21: Preço x Índice de Reajuste. 

 

A Figura 4.16 apresenta a comparação entre as consequências dos critérios Tempo de 

Contrato e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo, com preferência do decisor para 

Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo. 

 

 
Figura 4.16: Tempo de Contrato x Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 
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Há preferência pela consequência do critério Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo 

quando comparado com a consequência do critério Tempo de Contrato, Figura 4.17. 

 

 
Figura 4.17: Tempo de Contrato x Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

A Figura 4.18 mostra a preferência da consequência do critério Preço sobre a 

consequência do critério Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo. 

 

 
Figura 4.18: Preço x Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 
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Tem-se a preferência da consequência do critério Facilidade de Retorno ao Mercado 

Cativo sobre a consequência do critério Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo, 

Figura 4.19. 

 
Figura 4.19: Garantia de % Preço Abaixo do Mercado  

Cativo x Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo 

 FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

Pode-se ver na Figura 4.20 a preferência da consequência do critério Preço sobre a 

consequência do critério Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo. 

 
Figura 4.20: Preço x Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 
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E por último a preferência da consequência do critério Preço sobre a consequência do 

critério Índice de Reajuste, Figura 4.21. 

 

 
Figura 4.21: Preço x Índice de Reajuste  

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

Para um melhor refinamento e utilização de um número maior de inequações procede-se 

com comparações que envolvem várias preferências, que possibilita uma maior sensibilidade 

do decisor na obtenção das constantes de escala.  

As constantes de escala definidas pelo Elicitation (MELO e ALMEIDA, 2011) são: 

- K1 – Preço 

- K2 – Facilidade de retorno ao Mercado Cativo 

- K3 - Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

- K4 - Tempo de Contrato 

- K5 - Índice de Reajuste 

 

As comparações de várias consequências para refinamento das inequações são: 

- Figura 4.22:  K1 < K3 + K4 

- Figura 4.23:  K1 + K5 < K3 + K2 

- Figura 4.24:  K5 + K2 > K4 + K3 

- Figura 4.25:  K2 < K5 + K4 + K3 

- Figura 4.26:  K4 + K5 > K3 
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Um exemplo pode ser visto na Figura 4.22, onde se compara a consequência dos 

critérios Tempo de Contrato e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo, analisados em 

conjunto, com a consequência do critério Preço. Para esta avaliação o decisor define como 

melhor desempenho a consequência dos critérios Tempo de Contrato e Garantia de % Preço 

Abaixo do Mercado Cativo analisados conjuntamente, significando que a constante de escala 

K1 será menor que a soma das constantes de escala K3 e K4. 

 

 
Figura 4.22: Tempo de Contrato e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo x Preço 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

Na Figura 4.23 pode-se observar a comparação da entre a consequência dos critérios 

Preço e Índice de Reajuste com a consequência dos critérios Garantia de % Preço Abaixo do 

Mercado Cativo e Facilidade de retorno ao Mercado Cativo. Neste caso o decisor afirma que a 

soma das constantes de escala K1 e K5 é menor que a soma das constantes de escala K3 e K2, 

ou seja, a consequência dos critérios Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo e 

Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo apresenta melhor desempenho. 
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Figura 4.23: Preço e Índice de Reajuste x Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo e Facilidade de 

retorno ao Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

As mesmas análises efetuadas nas Figuras 4.22 e 4.23, comparando-se mais de um 

critério por vez, são feitas para as Figuras 4.24, 4.25 e 4.26 apresentadas a seguir: 

Vê-se na Figura 4.24 a comparação entre a consequência dos critérios Índice de 

Reajuste e Facilidade de retorno ao Mercado Cativo com a consequência dos critérios Tempo 

de Contrato e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo. Neste caso o decisor afirma 

que a soma das constantes de escala K5 e K2 é maior que a soma das constantes de escala K4 e 

K3, ou seja, a consequência dos critérios Índice de Reajuste e Facilidade de retorno ao 

Mercado Cativo apresenta melhor desempenho nesta comparação. 
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Figura 4.24: Índice de Reajuste e Facilidade de retorno ao Mercado Cativo x Tempo de 

Contrato e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

A Figura 4.25 mostra a comparação entre a consequência do critério Facilidade de 

Retorno ao Mercado Cativo com a consequência dos critérios Índice de Reajuste, Tempo de 

Contrato e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo. Neste caso, o decisor afirma que 

a soma das constantes de escala K5, K4 e K3 é maior que a constante de escala K2, ou seja, a 

consequência dos critérios Índice de Reajuste, Tempo de Contrato e Garantia de % Preço 

Abaixo do Mercado Cativo apresenta melhor desempenho que a consequência do critério 

Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo. 
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Figura 4.25: Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo x Índice de Reajuste, 

Tempo de Contrato e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

Já a Figura 4.26 mostra a comparação entre a consequência do critério Garantia de % 

Preço Abaixo do Mercado Cativo com a consequência dos critérios Índice de Reajuste e 

Tempo de Contrato. Neste caso, o decisor afirma que a soma das constantes de escala K5 e K4 

é maior que a constante de escala K3, ou seja, a consequência do critério Garantia de % Preço 

Abaixo do Mercado Cativo apresenta pior desempenho. 
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Figura 4.26: Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo x Índice de Reajuste e Tempo de Contrato 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

O último passo proposto pelo Elicitation traz um cenário de indiferença onde o decisor 

procura definir entre as consequências de dois critérios que valores oferecem o mesmo 

desempenho para suas consequências.  

A figura 4.27 mostra os valores de indiferença quando são comparados os critérios 

Preço e Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo, quando o decisor afirma que o valor de R$ 

7,7/kWh para o critério Preço é indiferente ao valor 3 do critério Facilidade de Retorno ao 

Mercado Cativo, ou seja, estas consequências proporcionam o mesmo desempenho. 
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Figura 4.27: Valores para o mesmo desempenho de consequências entre os  

critérios Preço e Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

Situação semelhante observada na Figura 4.27 pode ser vista nas Figuras 4.28, 4.29 e 

4.30, onde são apresentados os valores para os mesmos desempenhos de consequências entre 

os demais critérios. 

A figura 4.28 mostra os valores de indiferença quando são comparados os critérios 

Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo, 

quando o decisor afirma que o valor de 2,87 para o critério Facilidade de Retorno ao Mercado 

Cativo é indiferente ao valor 4 do critério Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo, ou 

seja, estas consequências proporcionam o mesmo desempenho. 
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Figura 4.28: Valores para o mesmo desempenho de consequências entre os critérios Facilidade  

de Retorno ao Mercado Cativo e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

A figura 4.29 mostra os valores de indiferença quando são comparados os critérios 

Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo e Tempo de Contrato, quando o decisor 

afirma que o valor de 3,7 para o critério Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo é 

indiferente ao valor 4 do critério Tempo de Contrato, ou seja, estas consequências 

proporcionam o mesmo desempenho. 
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Figura 4.29: Valores para o mesmo desempenho de consequências entre os critérios  

Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo e Tempo de Contrato 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

A figura 4.30 mostra os valores de indiferença quando são comparados os critérios 

Tempo de Contrato e Índice de Reajuste, quando o decisor afirma que o valor de 3,9 para o 

critério Tempo de Contrato é indiferente ao valor 3 do critério Índice de Reajuste, ou seja, 

estas consequências proporcionam o mesmo desempenho. 
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Figura 4.30: Valores para o mesmo desempenho de consequências entre os critérios  

Tempo de Contrato e Índice de Reajuste 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

A Figura 4.31 traz os valores consolidados das constantes de escala encontrados pelo 

Elicitation para os critérios, após todas as questões respondidas pelo decisor e solução 

matemática das inequações.  

Os valores calculados são: 

- K1 = 0,2602 para o Preço 

- K2 = 0,2234 para a Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo 

- K3 = 0,1943 para a Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

- K4 = 0,1652 pata o Tempo de Contrato 

- K5 = 0,1569 para o Índice de Reajuste 

 



Capítulo 4 Modelo Proposto 

 

 52

 
Figura 4.31: Constantes de Escala 

FONTE: (MELO e ALMEIDA, 2011) 

 

4.2.6 Valores Globais das Alternativas 

Na utilização do método de agregação aditivo uma vez definido matriz de decisão, 

Tabela 4.6, e determinadas as constantes de escala, Figura 4.31, pelo procedimento de 

Elicitação com auxílio do software Elicitation (MELO e ALMEIDA, 2011), configura-se 

descrito todo cenário para verificação dos valores globais das alternativas que vão apoiar o 

decisor na sua tomada de decisão, ou seja, qual alternativa escolher. 

Como definido no item 4.2 Aplicação do Modelo, a função valor global para uma 

alternativa é estabelecida como: 

 
 n 

v(a) = Σ Kj . vj (a), Onde vj(a) é a função valor de cada critério.                      Equação (3.1) 
 j=1 
 
 
Para as constantes de escala a seguinte expressão deve ser atendida, também descrito no 

item 4.2: 
 
 

n 

Σ Kj = 1                   Equação (3.2) 
j=1 

 
Para esta representação Kj é definida como a Constante de Escala para o critério j e o 

somatório dos valores de todas as constantes de escala deverá ser igual a um. A soma dos 

valores de Kj mostrados na Figura 4.31 atende a esta solicitação, Quadro 4.1. 
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Quadro 4.1: Constantes de Escala, Kj 

K1 = 0,2602 para o Preço

K2 = 0,2234 para a Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo

K3 = 0,1943 para a Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo

K4 = 0,1652 para o Tempo de Contrato

K5 = 0,1569 para o Índice de Reajuste

Σ Kj = 1,0000

VALORES DE Kj PARA OS CRITÉRIOS

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 

  

Para determinação dos valores globais das alternativas foram inseridos na matriz de 

decisão os valores das constantes de escalas de cada critério de modo a permitir uma melhor 

visualização, Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7: Valores globais das alternativas 

CONSTANTES DE 
ESCALA (Elicitation)

0,2602 0,1652 0,1569 0,1943 0,2234 VALOR 
GLOBAL

ALTERNATIVAS Preço
Tempo de 
Contrato 

Índice de 
Reajuste 

Garantia de % 
Preço Abaixo do 
Mercado Cativo 

Facilidade de 
Retornar ao 

Mercado Cativo 
Alternativa 1 1,00 0,80 1 0,70 0,80 0,864
Alternativa 2 0,61 1,00 1 0,80 0,70 0,793
Alternativa 3 0,00 1,00 1 0,80 0,70 0,634
Alternativa 4 0,39 0,90 1 0,90 0,70 0,738

CRITÉRIOS

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 

4.2.7 Importância do Processo de Elicitação dos “Pesos” 

Uma prática corrente nas empresas é o uso generalizado do Modelo Aditivo 

Determinístico estabelecendo “pesos” como representação unicamente da importância entre 

os critérios. Admitindo-se valores para os pesos se observa uma solução na Tabela 4.8. 

 

- K1 = 9 para o Preço 

- K2 = 7 para a Facilidade de Retorno ao Mercado Cativo 

- K3 = 5 para a Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

- K4 = 3 pata o Tempo de Contrato 

- K5 = 1 para o Índice de Reajuste 
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Tabela 4.8: Valores globais das alternativas – Modificados 1 

PESOS 9 3 1 5 7
VALOR 
GLOBAL

ALTERNATIVAS Preço
Tempo de 
Contrato 

Índice de 
Reajuste 

Garantia de % Preço 
Abaixo do Mercado 

Cativo 

Facilidade de 
Retornar ao 

Mercado Cativo 
Alternativa 1 1,00 0,80 1 0,70 0,80 21,500
Alternativa 2 0,61 1,00 1 0,80 0,70 18,390
Alternativa 3 0,00 1,00 1 0,80 0,70 12,900
Alternativa 4 0,39 0,90 1 0,90 0,70 16,610

CRITÉRIOS

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

Vê-se nas Tabelas 4.7 e 4.8 que a Alternativa 1 apresenta o maior valor global, mesmo 

com constantes de escala definidas de formas diferentes. Porém, em uma análise mais 

detalhada, observa-se que num cenário onde a Alternativa 2 apresentar um melhor 

desempenho no critério Preço, passando de 0,61 para 0,94 a Alternativa 1 deixará de ser a 

melhor opção de escolha, Tabela 4.10, com as constantes de escala determinadas no 

Elicitation. Para mesma avaliação de 0,94 da Alternativa 2, no critério Preço, a Tabela 4.9 

mostra que a Alternativa 1 permanece com o maior valor global, com as constantes de escala 

como representação unicamente da importância entre os critérios.  Isto se deve ao fato dos 

pesos adotados nestas configurações, Tabelas 4.8 e 4.9, não representarem o perfil do decisor 

no espaço das consequências em sua totalidade, limitando-se apenas a importância entre os 

critérios, ao contrário da solução original que utiliza o processo de elicitação junto ao decisor 

para determinar as constantes de escala. 

 

Tabela 4.9: Valores globais das alternativas – Modificados 2 

PESOS 9 3 1 5 7
VALOR 
GLOBAL

ALTERNATIVAS Preço
Tempo de 
Contrato 

Índice de 
Reajuste 

Garantia de % Preço 
Abaixo do Mercado 

Cativo 

Facilidade de 
Retornar ao 

Mercado Cativo 
Alternativa 1 1,00 0,80 1 0,70 0,80 21,500
Alternativa 2 0,94 1,00 1 0,80 0,70 21,360
Alternativa 3 0,00 1,00 1 0,80 0,70 12,900
Alternativa 4 0,39 0,90 1 0,90 0,70 16,610

CRITÉRIOS

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 
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Tabela 4.10: Valores globais das alternativas – Modificados 3 

CONSTANTES DE 
ESCALA (Elicitation)

0,2602 0,1652 0,1569 0,1943 0,2234 VALOR 
GLOBAL

ALTERNATIVAS Preço
Tempo de 
Contrato 

Índice de 
Reajuste 

Garantia de % 
Preço Abaixo do 
Mercado Cativo 

Facilidade de 
Retornar ao 

Mercado Cativo 
Alternativa 1 1,00 0,80 1 0,70 0,80 0,864
Alternativa 2 0,94 1,00 1 0,80 0,70 0,879
Alternativa 3 0,00 1,00 1 0,80 0,70 0,634
Alternativa 4 0,39 0,90 1 0,90 0,70 0,738

CRITÉRIOS

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

4.3 Discussão de Resultados 

Uma observação a respeito do critério Índice de Reajuste é que ele foi mantido durante 

toda análise, ou seja, até a determinação dos valores globais, mesmo apresentando valores 

iguais neste critério para todas as alternativas, como pode ser observado na matriz de decisão 

da Tabela 4.6. Isto se deve ao fato do software Elicitation necessitar de pelo menos cinco 

critérios para elaboração da modelagem, configurando-se uma característica construtiva deste 

sistema de apoio à decisão. 

Em relação aos valores globais das alternativas, verifica-se na Tabela 4.7 que a 

Alternativa 1 apresenta o maior valor global dentre todas as alternativas e a razão disto é 

devido ao fato desta alternativa se apresentar melhor avaliada nos critérios Preço e Facilidade 

de Retornar ao Mercado Cativo em relação as demais, que no processo de elicitação junto ao 

decisor assumem os maiores valores de constantes de escala respectivamente. 

Pode-se observar ainda que a Alternativa 2 passa a ser interessante no momento que o 

critério Preço melhora de desempenho e atinge o valor de 0,94, que equivale a um valor de R$ 

0,128/kWh, Tabela 4.10. Nesta situação o preço por kWh apresentado nas Alternativas 1 e 2 

são muito próximos, R$ 0,127/kWh e R$ 0,128/kWh respectivamente. Nesta simulação, 

mesmo a Alternativa 2 não tendo no critério Preço o melhor desempenho, ela apresenta 

desempenho superior à Alternativa 1 nos critérios Tempo de Contrato e Garantia de % Preço 

Abaixo do Mercado Cativo. A Figura 4.22 mostra que o decisor afirma que a consequência 

conjunta dos critérios Tempo de Contrato e Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo 

têm maior importância que a consequência do critério Preço, justificando o fato da Alternativa 

2 apresentar o maior valor global, reforçando o impacto do perfil do decisor sobre o 

desempenho das consequências quando os critérios são comparados entre eles no Elicitation 
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para se determinar suas constantes de escala através das inequações, influenciando os valores 

globais das alternativas.  

A mesma avaliação pode ser feita com relação as Alternativas 3 e 4 quando passam a ter 

valores globais superiores à Alternativa 1, no momento que melhoram de desempenho no 

critério Preço para 0,91 e 0,89 respectivamente, analisadas individualmente em relação a 

Alternativa 1. A Tabela 4.11 apresenta a Alternativa 3 com o maior valor global quando o 

critério Preço assume o valor 0,91, também equivalente a R$ 0,128/kWh normalizado 

segundo o procedimento v’j(ai) = [vj(ai) - Mín vj(ai)] / [ Máx vj(ai) – Mín vj(ai)]. 

 

Tabela 4.11: Valores globais das alternativas - 1ª Simulação 

FATORES DE 
ESCALA (Elicitation)

0,2602 0,1652 0,1569 0,1943 0,2234 VALOR 
GLOBAL

ALTERNATIVAS Preço
Tempo de 
Contrato 

Índice de 
Reajuste 

Garantia de % Preço 
Abaixo do Mercado 

Cativo 

Facilidade de 
Retornar ao 

Mercado Cativo 
Alternativa 1 1,00 0,80 1 0,70 0,80 0,864
Alternativa 2 0,36 1,00 1 0,80 0,70 0,728
Alternativa 3 0,91 1,00 1 0,80 0,70 0,871
Alternativa 4 0,00 0,90 1 0,90 0,70 0,637

CRITÉRIOS

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

A Tabela 4.12 apresenta a Alternativa 4 com o maior valor global quando o critério 

Preço assume o valor 0,89, equivalente a R$ 0,129/kWh normalizado segundo procedimento 

v’j(ai) = [vj(ai) - Mín vj(ai)] / [ Máx vj(ai) – Mín vj(ai)]. 

 

Tabela 4.12: Valores globais das alternativas - 2ª Simulação 

FATORES DE ESCALA 
(Elicitation)

0,2602 0,1652 0,1569 0,1943 0,2234 VALOR 
GLOBAL

ALTERNATIVAS Preço
Tempo de 
Contrato 

Índice de 
Reajuste 

Garantia de % 
Preço Abaixo do 
Mercado Cativo 

Facilidade de 
Retornar ao 

Mercado Cativo 
Alternativa 1 1,00 0,80 1 0,70 0,80 0,864
Alternativa 2 0,61 1,00 1 0,80 0,70 0,793
Alternativa 3 0,00 1,00 1 0,80 0,70 0,634
Alternativa 4 0,89 0,90 1 0,90 0,70 0,868

CRITÉRIOS

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 
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Uma observação acerca do mercado de energia é que as empresas que operam neste tipo 

de ambiente têm uma grande resistência em negociar contratos com prazos inferiores a cinco 

anos. Isto se deve ao fato de adquirirem energia elétrica em leilões de longo prazo, até trinta 

anos, sendo assim forçadas a estabelecer um planejamento financeiro também de longo prazo 

em relação aos seus clientes. A solução original apresentada na Tabela 4.7 mostra que a 

Alternativa 1 mesmo apresentando o pior desempenho no critério Tempo de Contrato entre 

todas as alternativas, 0,8 equivalente a cinco anos conforme a Tabela 4.3, apresenta o maior 

valor global. Para este critério, Tempo de Contrato, as Alternativas 2, 3 e 4 avaliadas para 

cinco anos assumem o valor 0,8 em uma simulação, reduzindo seus valores globais, Tabela 

4.13. 

 

Tabela 4.13: Valores globais das alternativas - 3ª Simulação 

FATORES DE ESCALA 
(Elicitation)

0,2602 0,1652 0,1569 0,1943 0,2234
VALOR 
GLOBAL

ALTERNATIVAS Preço
Tempo de 
Contrato 

Índice de 
Reajuste 

Garantia de % Preço 
Abaixo do Mercado 

Cativo 

Facilidade de 
Retornar ao 

Mercado Cativo 
Alternativa 1 1,00 0,80 1 0,80 0,80 0,883
Alternativa 2 0,61 0,80 1 0,80 0,70 0,760
Alternativa 3 0,00 0,80 1 0,80 0,70 0,601
Alternativa 4 0,39 0,80 1 0,90 0,70 0,722

CRITÉRIOS

 
Fonte: (ESTA PESQUISA) 

 

A escolha do processo de Elicitação para determinar as constantes de escala, através do 

procedimento proposto por (KEENEY e RAIFFA, 1976) traz ao modelo a representação das 

vontades do decisor, ou seja, o seu perfil se encontra atendido pelo modelo. A desvantagem se 

dá no momento de determinar matematicamente estas constantes de escala devido ao número 

de inequações geradas pelo refinamento do procedimento, porém, a utilização do software 

Elicitation (MELO e ALMEIDA, 2011) permite que estas constantes de escala sejam 

calculadas de maneira rápida, incluindo diversas variações que podem ser feitas para o perfil 

do decisor durantes as comparações das consequências. Outro ponto de destaque é quanto à 

consistência dos valores das constantes de escala determinados pelo Elicitation, que nas 

simulações mostradas anteriormente levaram a valores globais que representam de fato o 

perfil do decisor. 

No próximo capítulo são apresentadas as conclusões desta pesquisa e as propostas para 

trabalhos futuros. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

São apresentadas neste capítulo as conclusões desta pesquisa como também as 

propostas para trabalhos futuros para o modelo multicritério de apoio à decisão que apoia a 

escolha da compra de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre, ACL. 

 

5.1 Conclusões 

O custo associado à energia elétrica é atualmente um dos principais custos dentro de 

uma indústria de transformação e especificamente em uma indústria Petroquímica. Isto se 

torna mais evidente devido às grandes potências elétricas dos equipamentos que fazem parte 

do processo produtivo. Observa-se assim, dentro destas indústrias, uma grande preocupação 

em controlar o custo de energia elétrica, que se inicia no momento de estabelecer um contrato 

de aquisição que represente as necessidades da empresa. 

A decisão de escolher a melhor alternativa para aquisição de energia elétrica é frequente 

dentro das indústrias, porém, verifica-se na revisão bibliográfica que as contribuições 

acadêmicas, em sua grande maioria, hoje ainda são relativas a leilões de energia em ambiente 

entre geradoras e distribuidoras e não entre distribuidoras e consumidores finais, que é o foco 

desta pesquisa.   

O modelo multicritério de apoio à decisão que apoia a escolha da compra de energia 

elétrica no Ambiente de Contratação Livre, ACL, está baseado na ideia de propor a empresa 

uma ferramenta que possibilite periodicamente analisar de forma metodológica as diversas 

alternativas apresentadas pelo mercado para fornecimento de energia elétrica, não apenas sob 

aspecto do menor Preço, como também através de critérios como Facilidade de Retorno ao 

Mercado Cativo, Garantia de % Preço Abaixo do Mercado Cativo, Tempo de Contrato, Índice 

de Reajuste ou outros critérios que a empresa considere relevantes. Estes outros critérios 

associados ao Preço permitem que a empresa avalie o problema de escolha visualizando a sua 

posição em um futuro de até cinco anos. 

O modelo que representa o problema e que apoia a tomada de decisão também 

representa o perfil do decisor, isto por que para definição das constantes de escala, que 

significam não apenas a importância entre os critérios mais principalmente o ponto de trade-

offs entre eles, ou seja, em qual momento um critério passa a ter uma avaliação melhor que 

outro, se utiliza um procedimento de Elicitação junto ao decisor que compara a importância 
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das consequências entre todos os critérios, estabelecendo um valor diferente para cada 

constante de escala, permitindo que a alternativa escolhida represente de fato o seu perfil. 

5.2 Trabalhos Futuros 

Destacam-se as seguintes propostas para trabalhos futuros: 

- Verificar a aplicabilidade do modelo para Petroquímicas com perfil de consumo acima 

de 15 MW e/ou tensões de 230 kV. 

- Verificar a aplicabilidade do modelo para outros tipos de indústrias, como siderúrgicas 

e cervejarias. 

- Aplicar o estudo com outro método compensatório, ou em que contexto se poderia 

aplicar um método não compensatório. 

- Avaliar a incerteza do critério Índice de Reajuste para uma situação onde há diferentes 

mecanismos de reajuste.  

- Estudar um modelo que inclua a incerteza da previsão de demanda. 

- Possibilitar a utilização através da internet do software Elicitation para determinação 

de constantes de escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Referências Bibliográficas 

 60

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, A. T. O Conhecimento e o Uso de Métodos Multicritério de Apoio à Decisão. 
Editora Universitária da UFPE. 2ª. Edição. 2011. 

ALMEIDA, A. A. Política Tarifária e Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente de 
Contratação Livre. SBSE – Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos, Anais 089, 
Campina Grande – PB, Julho 2006. 

ARAÚJO, J. L. R. H. de; COSTA, A. M. A.; CORREIA, T.; MELO, E. Energy contracting in 
Brazil and electricity prices. International Journal of Energy Sector Management Vol. 2 
No. 1, 2008, pp. 36-51. 

AZEVEDO, E. M.; CORREIA, P. B. Bidding strategies in Brazilian electricity auctions. 
Electrical Power and Energy Systems 28 (2006) 309–314. 

BARCLAYS CAPITAL 2010 LATIN AMERICA - Regulated Industries Conference - Página 
16. Disponível no site www.abrace.org.br, acessado em 04/02/2011. 

BARROS, M.; MELLO, M. F. de; SOUZA, R. C. Aquisição de energia no mercado cativo 
brasileiro: simulações dos efeitos da regulação sobre o risco das distribuidoras. Pesquisa 
Operacional, v.29, n.2, p.303-322, Agosto 2009. 

BARROS FILHO, J. P.; SILVA, C. F. D.; MÉLO, M. A. N.; MEDEIROS, D. D.; 2009. 
Evaluating perceived quality of CELPE service: A Brazilian power company case study. 

BARROSO, L. A.; ROSENBLATT, J.; BEZERRA, B.; RESENDE, A.; PEREIRA, M. 
Auctions of contracts and energy call options to ensure supply adequacy in the second 
stage of the Brazilian power sector reform. In: Proceedings of the IEEE General Meeting 
2006, Montreal. 

BRASIL, 2004. Lei 10.848/2004 e Decreto 5.163/2004, JusBrasil Legislação, disponível no 
site www.jusbrasil.com.br/legislacao, acessada em 01/12/2010. 

CARPIO, L. G. T.; MARGUERON, M. V. Future Strategies for Distribution 
Concessionaires in Partially Deregulated Electric Power Sectors: The Case of Brazil. 
August/September 2009, Vol. 22, Issue 7. 

CARPIO, L. G. T.; PEREIRA Jr., A. O. Economical efficiency of coordinating the generation 
by subsystems with the capacity of transmission in the Brazilian market of electricity. 
Energy Economics 29 (2007) 454–466. 

CARVALHAES, F. G.; GOMES, L. L. Migração nos Mercados Livre e Cativo de Energia 
Elétrica no Brasil: Aplicação de um Modelo de Decisão utilizando Opções Reais. XXXI 
Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro – RJ, Setembro, 2007. 

CASTRO, R.; LYRA, C. Um método de suporte a decisões sobre investimento e 
comercialização de energia elétrica no Brasil. Revista Controle & Automação/Vol.16 no. 
4, p.478-494, Dezembro 2005. 



                                 Referências Bibliográficas 

 61

EPE - Empresa de Pesquisa Energética, “Estatística Mensal do Mercado Realizado”, 
Fevereiro/2006, mês base: fevereiro de 2005. Rio de Janeiro, EPE, disponível no site 
www.epe.gov.br. 

KEENEY, R. L.; RAIFFA, H. Decision with Multiple Objectives: Preferences and Value 
Trade-offs. John Wiley & sons, 1976.  

LOCK, R. The New Electricity Model in Brazil: An Institutional Framework in Transition 
Electricity Journal 18 (1), pp. 52-61, 2005. 

LOSEKANN, L. The second reform of the Brazilian electric sector. Int. J. Global Energy 
Issues, Vol. 29, Nos. 1/2, 2008. 

MAE. “Visão Geral das Regras de Mercado” - Etapa de Implantação - Mercado Atacadista de 
Energia (MAE), setembro de 2000. 

MELO, G. Z. R. S.; ALMEIDA, A. T. Sistema de Apoio à Decisão para elicitação de 
informação inter-critério em modelos aditivos. In: ENEGEP 2011, 2011, Belo Horizonte. 
Anais do ENEGEP 2011, 2011. 

OLIVEIRA, F. A. de; PAIVA, A. P. de; LIMA, J. W. M.; BALESTRASSI, P. P.; MENDES, 
R. R. A. Portfolio optimization using Mixture Design of Experiments: Scheduling trades 
within electricity markets, Energy Economics 33 (2011) 24–32. 

RALSTON, F.; GRANVILLE, S.; PEREIRA, M.; BARROSO, L. A; VEIGA, A. Risk 
constrained contracting strategies of renewable portfolios. 2010 7th International 
Conference on the European Energy Market, EEM 2010, art. no. 5558785. 

RAMOS, D. S.; SUSTERAS, G. L. Utilização de Algoritmos Genéticos para Previsão da 
Contratação de Energia pelas Distribuidoras. IEEE Latin America Transactions, vol. 4, no. 
4, june 2006. 

RAMOS, L; SOUSA, J. DE; SILVA, T.; JERONIMO, R.; LIMA, J. A. A Risk Management 
Model for Trading Electricity in the Spot Market and through Bilateral Contracts. 2010 
7th International Conference on the European Energy Market, EEM 2010, art. no. 
5558701. 

ROCHA, K.; GARCIA, F. A. A. Credit risk in the pool—implications for private capital 
investments in Brazilian power generation. Energy Policy 34 (2006), pages 3827–3835. 

RODRIGUES, F. F. C.; FALCÃO, D. M.; BORGES, C. L. T. Programação da contratação de 
energia considerando geração distribuída e incertezas na previsão de demanda. Revista 
Controle & Automação/Vol.18 no. 3, p.361-371, Setembro 2007. 

SILVA, E. L. da. Supply adequacy in electricity markets based on hydro systems - the 
Brazilian case. Energy Policy 34 (2006), Issue 15, October 2006, Pages 2002-2011. 

TEIVE, R. C. G.; LANGE, T.; ARFUX, G. A. B.; QUEIROZ, A. K.; ROSA, L. F. S. C.; 
VIEIRA NETO, A. A Decision Support System for Energy Trading and Portfolio 
Optimization. 2010 7th International Conference on the European Energy Market, EEM 
2010, art. no. 5558692. 



                                 Referências Bibliográficas 

 62

TOVAR, B.; RAMOS-REAL, F. J. ; ALMEIDA, E. F. 2010. Firm size and productivity. 
Evidence from the electricity distribution industry in Brazil. 

 


