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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Eficiência e mercado livre de energia foram os temas em discussão no 52º Fórum 
de TIC, que reuniu transmissores, distribuidores e empresas de comercialização de 
energia elétrica, além de engenheiros da própria Dataprev.  As palestras e os debates 
giraram em torno da eficiência energética das empresas estatais e do modelo de 
comercialização de energia elétrica em vigor no Brasil, em função do Plano Real, 
desde a  década de 1990.  

Os especialistas compartilharam importantes informações sobre o novo mercado bra-
sileiro de energia elétrica e também as ações de racionalização energética adotadas 
pela Dataprev em todas as suas áreas,  inclusive nos três data centers. Isso acarretou 
uma significativa redução no consumo de energia elétrica da empresa. Já os técnicos 
de Furnas compartilharam detalhes de um programa de racionalização energética que 
resultou na economia de 23% nas contas de luz.

Boa leitura!
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Abertura

Marcelo Argento
Gerente do Departamento de Engenharia da Dataprev 

A Dataprev abriu esse espaço para dar oportunidade à discussão de questões 
técnicas  de assuntos específicos, com um grupo formado na maioria por enge-
nheiros. Dataprev é uma empresa de 39 anos, com quase quatro mil emprega-
dos, representada em todo o território nacional. Tem 37 imóveis e, como qual-
quer empresa, passa por seus altos e baixos. A Dataprev passou um pouco por 
fora de quase 20 anos de crise financeira. São questões políticas e financeiras 
que atingem as empresas. Como conseguimos sobreviver? Vivenciei tudo isso, 
porque foi a época em que entrei na Dataprev. Há 26 anos, ela estava inauguran-
do a maior sala cofre da América Latina, foi pioneira, mas, a partir daí, passou um 
longo tempo sem conseguir  investir nada em imóveis. Vivenciamos quase  como 
um milagre fazer tudo continuar em funcionamento. Então, por volta de 2005 ou  
2006, começamos a reerguer a empresa. Falamos de oito a nove anos. Estamos 
agora conseguindo entregar uma infraestrutura suficiente e restabelecer as con-
dições normais para a empresa.  Mesmo conseguindo restabelecer a situação 
financeira da empresa, ainda em função de se tratar de uma empresa pública, 
existe toda uma burocracia. Existe uma  morosidade enorme para conseguir rea-
lizar todo o investimento em obras, em instalações. 

Programa de comercialização de energia elétrica e eficiência energética -- Há 
oito anos, não tínhamos um efetivo técnico que pudesse aprofundar nesses es-
tudos. Antes do restabelecimento de uma equipe técnica através de concurso 
público e de capacitação desses profissionais, tínhamos uma situação que beira-
va ao colapso; nossas instalações, nossos centros de processamento de dados, 
as principais instalações prediais, tinham  problemas com ar condicionados, com 
elevadores. Empregados tinham com medo de entrar no prédio. Nos últimos cin-
co anos, foi preciso atender o que era emergencial. Não sobrou quase nenhum 
para as prospecções, estudos e capacitação. Esse trabalho vem sendo realiza-
do,  acabou de uma forma imprevista e um pouco desordenada, atendendo algo 
com relação a eficiência energética, porque as novas tecnologias traziam isso. 
Antes de ver pela primeira vez o motor do elevador “VVVF”,  não sabia que era 
um sistema moderno, eficiente, que permite que o elevador faça a aceleração, 
desaceleração, com uma economia de energia elétrica de cerca de 70%. Não era 
uma coisa combinada e nem esse era o objetivo principal, que era trocar o eleva-
dor. Conseguimos sair da situação de maior criticidade, com novos empregados 
e engenheiros, todos muito animados. Realmente, houve curiosidade e interesse 
em organizar um plano de consumo e eficiência energética. 

No primeiro momento tivemos que apontar o trabalho para a direção correta, 
por que muitas vezes você acaba sendo induzido pelo que lê ou vê em uma re-
portagem na televisão. Queremos conhecer e adotar, tudo que for possível nos 
imóveis da Dataprev.  Queremos participar de discussões, formar os nossos en-
genheiros como especialistas no assunto. É uma matéria nova no mundo, ques-
tões relacionadas a sustentabilidade, a ecologia. É preciso fazer de acordo com 
o aprendizado que temos aqui de consultoria, com o aprendizado de capacitação 
no qual estamos investindo.
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Modernização e eficiência energética na
Dataprev
Cesar Cinelli
Fábio Franco
Dataprev

O tema abordado será modernização da Dataprev e a questão de eficiência ener-
gética que já a acompanha. A eficiência energética  serviu para dar o norte daquilo 
que queríamos com a modernização e o tipo de equipamento que esperávamos 
e gostaríamos de ter. Evidentemente, o primeiro objetivo de um plano de efici-
ência energética é a redução de custos com energia elétrica Além da redução da 
despesa e do do custeio que uma empresa tem com energia elétrica, há um sub-
produto, que é a  racionalização da utilização dessa energia elétrica e o que isso 
representa para o país e para o mundo. Serviu também para conduzir os novos 
investimentos da empresa. Para termos uma idéia, a Dataprev, nos últimos dois 
anos, investiu cerca de R$ 200 milhões  em seus três data centers uma quantia 
bastante representativa. A eficiência energética acaba sendo o modo mais rápi-
do, econômico e limpo de reduzir o consumo e o custo de energia elétrica. Um 
pacto das regulações, das legislações e das publicações que existem a respei-
to atinge não só as novas instalações, mas também as existentes em todas as 
áreas. Do setor industrial,  comercial e no predial. Aplicar em nossas casas o que 
poder ser bom para o nosso bolso, mas também para o país. Principalmente, no 
momento que estamos passando, de seca.  

Em uma pesquisa que fizemos, verificamos que a  distribuição de energia elétrica 
em um prédio comercial se dá basicamente dessa forma; 48%, quase metade de 
tudo que se gasta num prédio comercial, é utilizados para climatização dos am-
bientes -- e um pouco mais atrás os equipamentos de escritório, bombas, eleva-
dores e afins. Examinando aquela maior parcela, a de refrigeração, constatamos 
o seguinte: 32% da carga térmica que um prédio tem que combater ou eliminar de 
alguma forma vem através de janelas; 42% da iluminação. Então, a frente mais 
adequada para se atuar acaba sendo a parte do ar condicionado e, principalmente, 
ganhar através de janelas e iluminação. Um exemplo: quando bate o sol na pare-
de, ela fica quente. O ar condicionado demora atingir a temperatura ideal exata-
mente porque as paredes estão muito quentes. Elas também são resfriadas no 
processo de climatização do ambiente. Num Data Center típico, em um outro caso 
nosso, percebemos que 33% de toda a energia elétrica consumida pela  climatiza-
ção foi no acionamento dos chillers ou centrífugas, dependendo do equipamento. 

O consumo acaba sendo mais elevado nos próprios equipamentos de TI. A di-
ferença acaba sendo maior porque esses 33% se referem somente a parte de 
chiller e resfriadores. Afora isso, teremos de somar a parte de umidificação dos 
equipamentos que estão promovendo a climatização. Na verdade, esse número 
alcança os 40%, uma parcela muito grande e, no passado, foi muito maior. Hoje 
temos equipamentos mais eficientes. Se considerar que os equipamentos da 
Dataprev, tinham algo em torno de 26 anos de idade, percebe-se que o número 
passa dos 33%,  um fato que estamos mudando. Percebemos que temos que 
atuar nas áreas de climatização e de Data Center, onde estão os nossos maio-
res vilões no consumo de energia elétrica.  Verificamos também que no ano de 
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2013 tivemos um gasto de mais de R$ 9 milhões somente em energia elétrica. 
Desses nove milhões, 85% foram gastos no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, 
onde estão os nossos Data Centers. Gastamos no prédio da filial Rio no ano de 
2013, 3.6 Megawatt de energia elétrica o que correspondeu a R$1.750 milhões. 
No nosso Data Center de Cosme Velho, tivemos um consumo de mais de dez 
Megawatt e uma despesa de energia elétrica de cerca de R$ 3.900 milhões. São 
dados bastante relevantes. Verificamos que os maiores vilões do consumo de 
energia elétrica são o sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores e bom-
bas e outros equipamentos, no breaks  etc.  

Resolvemos o problema de elevadores nos dois prédios do Rio de Janeiro. O 
equipamento existente não tinha mais confiabilidade. Para termos uma ideia, 
um sistema de elevador convencional com mais de 20 anos de uso é composto 
por um motor de corrente alternada, que aciona um gerador de corrente contí-
nua, que aciona um motor que efetivamente aciona o elevador. Tem três motores 
para fazer um movimento, são máquinas de rendimento baixo. A redução de des-
pesa com energia elétrica na troca de elevadores foi de 75%  No prédio de Bota-
fogo, tínhamos quatro elevadores sociais e somente um deles ficava conectado 
ao gerador. Não podia ter dois elevadores por que  você excedia a capacidade do 
gerador. Hoje temos os quatro elevadores instalados, todos funcionam ligados 
ao gerador, o que promove muito mais conforto e segurança. A redução foi uma 
coisa infinita, porque passamos a fase de ter todos aqueles motores, começa-
mos a ter somente um de corrente alternada. A frenagem feita por variação de 
frequências e de tensão não dissipa mais energia. A frenagem mecânica, usada 
apenas como elemento de segurança, como se fosse um freio de mão no carro, 
acabou sendo medida. Temos medidores somente da energia elétrica do sistema 
de elevadores do Rio de Janeiro. Existem dois índices que definem a eficiência 
de um data center, a infraestrutura como power usage effectiveness (PUE),  que 
mede tudo aquilo de energia elétrica destinada a instalação que atende todas as 
cargas de climatização e o próprio nobreak, que não chega a 100%. 

Um índice que se usa para aferir quão bom, do ponto de vista de eficiência ener-
gética,  é um data center é o índice PUE, fruto da divisão da carga total de facility 
destinada ao data center e da carga somente dos equipamentos de TI. É uma ta-
bela internacionalmente aceita e praticada, onde maior ou acima de três remete 
a um data center muito ineficiente, dois e meio ineficiente, dois na média, um e 
meio eficiente e 1.2 muito eficiente. Outro índice que afere também o quão ade-
quada a infraestrutura que atende a um data center é o  data center infrastructure 
efficiency (DCIE), o inverso do PUE. O DCIE mede a eficiência da infraestrutura, 
sendo a razão da energia consumida exclusivamente pelos equipamentos de TI, 
pela energia total utilizada para aquelas cargas e mais a climatização, os pro-
fessional development unit (PDUs), as uninterruptible power supply (UPS) etc. Em 
termos percentuais, um data center com um DCIE de 83%  torna-se muito efi-
ciente. Na verdade, esses índices  estão intimamente interligados. Nosso estudo 
na área de eficiência energética serviu para colaborar no norteamento dos inves-
timentos que foram e estão sendo feitos nos nossos data centers. O Data Center 
de Brasília tem racks de TI, fileiras intercalados e equipamentos de refrigeração 
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de alta eficiência. A construção foi diferente, a velocidade do ar é diferente e a 
confiabilidade também. Temos máquinas que são projetadas para funcionar sem 
quebrar, por algo em torno de cinco anos, funcionamento ininterrupto. Isso dá 24 
horas por dia e 365 dias no ano vezes cinco anos. No Data Center de São Paulo 
temos máquinas de ar condicionado, aqueles chillers mais eficientes, que  há 26, 
28 anos  usava água na troca de calor.

O ar quente retirado de um ambiente passava por um sistema de água gela-
da, que absorvia o calor, transferindo para um sistema de gás onde era resfria-
do. Nós usávamos água, era outro suporte de água gelada. Tinha outro circuito, 
chamado água de condensação, para grandes torres que ficavam em ambientes 
abertos. Evaporavam muita água, além da água que se perdia por respingo. Algo 
em torno de 20m³ por dia de água. A capacidade instalada era muito grande, tí-
nhamos instalado algo em torno de mil TRS, mil toneladas de refrigeração. Hoje 
não usamos mais essa água de condensação. A troca de calor final é feita por ar 
mesmo, economizamos e preservamos água e a energia.

Nosso Data Center em São Paulo tem nobreaks. É uma obra monumental, uma 
estrutura metálica em dois níveis. O primeiro fica a oito metros, o segundo está 
em onze metros de altura! No CPRJ foi construída a primeira sala cofre da Amé-
rica Latina. Com mais de 400m², motivo de orgulho para a Dataprev e a famí-
lia Previdência. À medida que nos aproximarmos da capacidade instalada dos 
equipamentos no CPDF aquele PUE diminui. Conseguimos, através das ações de 
ajustes implementadas, chegar em 1.6. Quando estiver sendo operado próximo 
da sua capacidade final, esse número vai cair para baixo de 1.5. ou até menos, 
pois temos os melhores equipamentos. O CPRJ e o CPSP, num primeiro momen-
to, esperamos um PUE entre 1.6 e 1.63, embora tenham tamanhos diferentes, 
mas, em linhas gerais, as características, exceto pela capacidade instalada, são 
muito próximas. Analisando o índice, o DCIE, novamente verificamos que o CPDF 
está em uma posição entre o intermediário e o eficiente. A posição esperada para 
as instalações do Rio de Janeiro e São Paulo ficam nesse entorno do CPDF. Con-
sideramos importante mencionar o seguinte: normalmente, ações de racionali-
zação de energia elétrica, de eficiência energética, acarretam, no seu resultado 
final, uma redução de 30%. 

No Rio de Janeiro, temos uma projeção de economia em cinco anos de R$ 14 
milhões, que corresponde a cerca de 20% do gasto hoje; em São Paulo quase R$ 
27 milhões que representará uma economia de quase 38%. No CPDF, quase R$ 
17 milhões, o mesmo índice. Um dos elementos que contribuem para uma baixa 
eficiência são as UPS ou nobreaks. Os nobreaks de 25 anos atrás tinham uma efi-
ciência de 80% ou até menos e hoje conseguimos uma eficiência bastante alta, em 
torno de 95, 99%. No CPRJ, os nobreaks, os de mais de 25 anos, já estavam num 
estado de falência e acarretando um risco de descontinuidade  no serviço e do 
principal Data Center da empresa. Em 2009, trocamos por máquinas de arquitetu-
ra atual. Ganhamos na eficiência e na economia, que em cinco anos supera R$ 60 
milhões. Vemos o quanto que a Dataprev e a administração pública pode ganhar 
com implementações adequadas de eficiência energética não só nas questões 
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de racionalização, mas também na utilização de equipamentos mais modernos e 
mais adequados. 

Em cinco anos, a Dataprev terá tido um retorno de 50% dos R$ 200 milhões que 
ela está gastando nos data centers. Considerando o porte desses investimentos 
e o que representa para a sociedade brasileira, foi o melhor investimento que a 
empresa poderia ter feito. Em  dez anos teremos pago os investimentos efetu-
ados, e começaremos a lucrar. Com esses equipamentos, os níveis de atendi-
mento de serviço serão muito superiores: os data centers não pararão mais para 
fazer manutenção e  todo mundo ganha, a Dataprev, a Previdência e a sociedade 
brasileira. Em 2006/2007, quando sanearam as nossas finanças e  obtivemos 
uma série de ganhos, tivemos a oportunidade de acompanhar obras como as 
que estão sendo feitas.  Há uma série de ações que estamos promovendo, mas 
que são protótipos, mas pretendemos implementar ao longo  de 2014 e 2015.   

Eduardo - Dataprev

Sou Eduardo, engenheiro eletricista do Departamento de Engenharia, acompa-
nhei a obra de modernização do CPDF e faço parte da equipe de gestão e fiscali-
zação da obra de reforma do edifício-sede. A eficiência do data center de Brasília 
está no nível entre o intermediário e o eficiente, bem próximo ao eficiente, e a 
tendência é que esse valor diminua e chegue próximo a 1,5, o valor eficiente. 
Não utilizamos água, a nossa climatização são com aparelhos que utilizam gás 
refrigerante R407C, o que tem de mais moderno hoje no mercado. Conseguimos, 
no ano passado, o aumento de carga de 720 kVA para 1.8 mVA. Esse aumento 
garante a utilização plena de nossas instalações de Data Center, assim como das 
nossas instalações prediais. Isso foi um grande marco para a Dataprev diante da 
dificuldade em juntar esse aumento de carga. O nosso edifício tem a previsão de 
reaproveitamento de águas pluviais, teremos que negociar junto a Companhia de 
Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), pois não estamos compran-
do a água deles, mas estamos utilizando sua rede de esgoto. Estamos também, 
utilizando mictórios ecológicos, que não usam água em sua descarga, são mic-
tórios secos. Existem várias tecnologias que estamos adotando, entre elas, uma 
membrana de silicone. No prédio de Brasília, temos essas soluções tecnológicas 
de eficiência energética. 

Fábio Franco – CPRJ 

O prédio do Rio do Janeiro está em plena reforma. No momento temos uma obra 
para o padrão do nosso prédio gigante. Vamos sair de uma instalação que antes 
eram cincos transformadores de um mVa para transformadores de 4, de 2,5 para 
10, algo muito agregador. As grandes empresas públicas tem um grande zelo e 
respeito pela eficiência energética. Vemos excelentes exemplos, como Furnas e 
Petrobras. É exatamente o que queremos melhorar na Dataprev.  
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Modernização e Eficiência Energética na Dataprev Cesar Cinelli   /  Fábio Franco

Marcelo Ferraz: Sempre se procura a eficiência 
como é o caso agora da Dataprev. Alexandre citou o 
exemplo da torneira. As pessoas não sabiam se ali-
savam ou se torciam. Tem que ter  essa preocupa-
ção com usuários nos diversos sistemas que estão 
sendo instalados hoje na Dataprev. Eu queria saber 
se existe essa preocupação. 

César Cinelli: Bom, as obras que estamos realizando 
agora, como as dos Data Centers, são dirigidas a seg-
mentos bastante específicos. Não creio que exista 
essa questão do desconhecimento do uso adequado. 

Marcelo Ferraz: Os CPD’s são diferenciados, até por-
que o pessoal que vai tratar lá tem toda uma coloca-
ção da utilização dos equipamentos e ferramentas.

César Cinelli:  Agora, com relação à obra de refor-
ma dos ambientes internos aqui de Brasília e do Rio 
de Janeiro, que devemos fazer em algum momento, 
certamente buscaremos o apoio da comunicação 
social como buscamos quando estávamos implan-
tando o Protheus no controle da manutenção de ati-
vos. Contamos com o apoio da comunicação à épo-
ca, então,  certamente vamos trilhar esse mesmo 
caminho,  para evitar que um equipamento seja mal 
utilizado. Não que não se atinja a economia por mal 
uso ou ue o mal uso venha a danificar alguma coisa, 
mas vamos buscar o apoio da comunicação, para 
que todo mundo saiba a melhor maneira de usar as 
novas instalações.

Marcelo Ferraz: Para algumas pessoas não parece 
relevante, mas aqui foi dado o exemplo da torneira 
e do uso do elevador. As pessoas não sabem nem 
usar o elevador na hora da chamada, não é?

César Cinelli: No Rio, por exemplo, observamos que 
existe botura dos dois lados do UOL, mas elas são 
interligadas. Quando apertamos uma a outra apa-
rece lá, apertada. Para complicar, nós temos um hall 
de serviço que tem um elevador no modo simplex. 
Quer dizer, ele está fora do grupo dos outros qua-
tro que são oficiais. O que cansamos de ver?  Rapaz, 
olha, parei de falar, brinco que agora sou outra pes-

soa, estou medicado e tudo mais, agora sou light, 
não era tão light antigamente.

Marcelo Ferraz: Está medicado?

César Cinelli: Estou medicado. Cansamos de ver as 
pessoas que chegam e fazem assim, nos 2 botões. 
O  cara nem se dá o trabalho. Passou não parou, vou 
apertar o LOL. Já chega e já aperta os 2 e vai e faz 
a mesma coisa no de serviço. O ganho que aquele 
sistema poderia te dar, você perde,  porque, observa 
bem, é um cara só, vão ser quatro paradas, subir e 
descer no social, subir e descer no de serviço para 
atender a uma única demanda. 

Marcelo Ferraz: Só toquei nesse assunto porque 
me parece que estamos investindo muito.  Aqui, em 
Brasília, vai acontecer em todos os prédios. Floria-
nópolis já possui em prédio novo, em Curitiba é alu-
gado, mas temos um custo de manutenção. Você 
falou na questão da pele do edifício. Observamos 
que investem em ar-condicionado, a empresa faz 
todo esse esforço e, de repente, o cliente cisma que 
a janela dele tem que ficar aberta. Aí, aquele esforço 
do ar-condicionado, do equipamento para chegar a 
uma eficiência XYZ acaba indo todo para o espaço. 

César Cinelli: Esse é um problema que  tivemos 
durante muito tempo. Mas  especificamente, nes-
sa questão, iniciou-se um trabalho. As janelas pas-
saram a ser lacradas com plástico. No caso de uma 
emergência, qualquer um consegue romper o lacre.

Marcelo Ferraz: Só para inibir.

César Cinelli:  É mais uma inibição mais psicológica 
do que física, educativa. Não temos mais evento de 
pessoal que deslacra. Em Brasília, faremos um traba-
lho parecido com esse e, para ser menos traumático, 
chamamos o pessoal da comunicação para nos ajudar 
com cartazes e tudo mais, explicando, em poucas pa-
lavras, qual é o ganho que se tem em não abrir e qual a 
perda que se tem quando se abre a janela.

Marcelo Ferraz: Conversamos com o Mario, do 
Banco do Brasil., que tem um trabalho há bastante 
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Modernização e eficiência energética na Dataprev
Cesar Cinelli
Fábio Franco

DEBATE

tempo sobre isso. Falamos sobre comportamento 
humano, de como vai tudo por terra se você não ti-
ver a colaboração das pessoas. O cara que é o an-
sioso, insatisfeito, que aperta o botão do elevador 
com os dois dedos, para subir e também descer, e, 
depois, vai fazer o mesmo no de serviço  é contra as 
novas regras. Tem que ser feito um trabalho com os 
usuários. É  fundamental.
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Eficiência energética

Alexandre de Sousa dos Reis
Furnas

Furnas, do grupo Eletrobrás, é uma empresa de economia mista, grande parte 
das ações está no Governo Federal. Tivemos diversos trabalhos em várias ins-
talações próprias e de parceiros. Já investimos mais de R$ 5 milhões em efici-
ência energética ao longo dos anos. De 1993 pra cá, periodo em que se criou 
uma assessoria específica de eficiência energética em Furnas, temos a Usina de 
Funil, que fica em Resende, no Rio de Janeiro, a única usina do Brasil com dupla 
abóbada em sua barragem curva. Ela tem uma válvula difusora embaixo para 
orientar os sedimentos que ficam no fundo da barragem. Na casa de força do 
gerador, fizemos um trabalho de substituição de lâmpadas obsoletas. Todo mun-
do saiu satisfeito e gerou muita economia de energia. Tínhamos um trabalho de 
diagnóstico energético na indústria, no comércio e em prédios públicos em um 
departamento grande e estruturado. Hoje atendemos mais  pedidos especiais. 
Fazemos trabalhos de iluminação pública, Furnas iluminação pública. Mais de 
130 cidades brasileiras, por exemplo, Goiânia, tem um parque com 120 mil pon-
tos de iluminação pública. Esse projeto teve repercussão nacional. Verificamos 
o quanto de fato foi economizado para os cofres públicos. A  simples economia 
mensal já pagava o projeto de troca de iluminação pública. Uma obra com requi-
sito de qualidade. 

Nosso escritório central do Furnas, fica em Botafogo, foi inaugurado em 1972. A  
empresa foi criada em 1957, para atender uma crise de energia no país. Temos 
quatro grandes blocos, 50 andares ao todo, e mais de cinco mil funcionários que 
trabalham diariamente. Além dos cinco mil funcionários, tem mais dez mil fun-
cionários por mês em visitas, reuniões e vindas de fabricantes -- concluímos ser 
uma cidade grande. Precisamos acompanhar de perto essa cidade. Com o passar 
do tempo fomos recontratando a demanda do prédio. A demanda contratada 
por causa de: instala geladeira, instala cafeteira, instala computador aumentou 
a solicitação de carga. Em 1993, Furnas criou uma assessoria específica; em 
1998, contratamos uma assessoria do estado de Santa Catarina que delineou 
mais ou menos uma estratégia para a gente atuar nas áreas de condicionamento 
de água e iluminação. Em 2000, adquirimos um sistema chamado CCK, onde do 
computador da minha casa, pela internet, consigo ver o quanto estou consumin-
do  no escritório central de Furnas. Tanto no medidor, quanto nas principais car-
gas. Adianta, por exemplo, para controlar mais de perto a demanda contratada. 
Não adianta contratar uma demanda muito acima, porque vou pagar além. Não 
adianta contratar baixo, porque vou pagar multa. Eliminou, já cedeu uma eco-
nomia grande. Além disso, numa época de muito calor, para não ultrapassar a 
demanda, preciso cortar alguma carga. Por exemplo: desligar o ar condicionado 
dez minutos mais cedo. Acompanhando online, o nosso consumo e a nossa de-
manda, começamos a trabalhar primeiro na iluminação. Fizemos a modernização 
tecnológica de 15 mil luminárias, o que gerou uma economia de um megawatt, 
que representou 70% da iluminação e 23% da conta de energia. Trocamos quatro 
lâmpadas de 40 watts por duas de 32W, colocamos um refletor. Ocasionou que 
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a companhia de eletricidade do Rio de Janeiro, a Light, mandasse uma equipe de 
fraude em Furnas.  

Olha que coisa curiosa, somos geradores de energia, só que estamos dentro da 
rede da Light, consumimos energia da Light. O fato de reduzir de um mês para o 
outro bruscamente 23% da conta fez a Light pensar que havia fraude no escritório 
central. Mandaram uma equipe para a qual apresentamos o projeto. Foi muito 
interessante o  fato da Light ter ido lá. Comprovou para o pessoal técnico que tra-
balhou nesse projeto e para os eletricistas que realmente houve uma economia. 
Eles  pediram desculpas, mas tiveram que colar no nosso medidor um adesivo 
escrito  “Furtar energia é crime”. Ficou como um troféu, esta lá no medidor desde 
2002/2003. A alta gerência da empresa se sensibilizou, começou a surgir o in-
vestimento. A troca de torneiras trouxe uma economia de 7,5 milhões de litros 
de água por ano. Também tivemos a economia de energia, quanto menos água 
bombeia para a caixa d’água, menos tempo a bomba funciona, gerando uma 
economia hídrica e energética. Modernizamos os 14 elevadores da empresa, de 
forma que eles passaram a gastar energia só em movimento.  Essa moderni-
zação economizou bastante energia. A cada TR de refrigeração, gastava-se 1.2 
kW. Com a modernização passamos a gastar 0.8, uma economia grande para a 
empresa. Instalamos banco de capacitores, inversores de freqüência, moderni-
zamos o sistema de bombeamento, fizemos tudo. 

Em 2009 me deram a tarefa de modernizar  a nível de protótipo para a gente 
vê se dava certo e expandir esse case. Pesquisei no mercado,  vi um fabrican-
te americano que dizia que conseguia dimerizar a minha lâmpada fluorescente. 
Convidamos para uma demonstração e gostei. Aí fiz um diagnóstico energético, 
escolhemos com a alta gerência o local piloto e vimos um centro de treinamen-
to. Fiz um diagnóstico do sistema, levantei apuradamente caso a caso. A gente 
recebe também visitantes internacionais nesse centro para reuniões, fazíamos 
treinamento de softwares e, em agosto de 2009 , começamos a fazer esse traba-
lho de reator eletrônico digital. Medi o consumo de energia, medi também o nível 
de luminância dos ambientes para verificar o antes e o depois. Esse reator, além 
de ter uma ligação elétrica,  também tem uma ligação digital, o que facilita muito, 
porque o nosso escritório central só tem paredes laterais. Dentro do escritório, 
são divisórias, às vezes mudamos as divisórias, e isso implicava em mudar, em 
usar o tempo do pessoal técnico de eletricista para refazer a ligação do inter-
ruptor que acende tal lâmpadae do outro interruptor que acende aquela outra 
lâmpada. Esse sistema, ligado por sensor, entende o quanto de luz natural está 
entrando. Automaticamente essas luzes vão diminuir a intensidade luminosa, de 
forma a modernizar o ambiente confortavelmente. Programávamos tudo com 
Palmtop na época. Hoje, usamos Ipad e Iphone. Implementar  esse trabalho gerou 
uma economia no  prédio de 55%. 

Além da economia de trocas de lâmpadas e reatores, há uma economia enorme 
de manutenção, pois dimerizando a lâmpada você aumenta a vida útil dela. Fez 
tanto sucesso que comecei a dar palestra, participei do início, meio e fim. Em uma 
palestra, um rapaz do Ministério de Minas Energia, gostou e falou que era uma 
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solução interessante para ser aplicado no Ministério de Minas e Energia, pois ti-
nham temos disjuntores que acionam o andar inteiro. Começamos a fazer uma 
parceria,  numa escala maior, no Ministério de Minas Energia. Após medições, em 
parceria com o Ministério, identificamos que as instalações já eram eficientes, 
não mudamos lâmpadas, não mudamos potência de lâmpada. Só dimerizamos 
as existentes. Obtivemos uma economia de 9%, o equivalente a R$ 80 mil reais, 
além de uma redução muito grande na demanda no horário de ponta do sistema. 
No Ministério tem um monitor nos elevadores que indica, em tempo real, quanto 
está economizando. Também consegue gerenciar a distância e diremizar qualquer 
lâmpada do edifício de 1 a 100%. Às vezes tem um funcionário que gosta de me-
nos luz o outro gosta de mais luz. Então, a gente pode aproveitar a eficiência ener-
gética para aplicar nesse trabalho. Estamos com lampadas LEDs em alguns locais 
em Furnas, como  garagens, locais de difícil acesso. Por enquanto está sendo bem 
aproveitado, bem aceito, acho que a tendência vai ser expandir esse sistema. 

Em Furnas temos mais ou menos 17 mil luminárias, grande parte fluorescente. 
Dessas 17 mil, só 300 são dimerizadas, num prédio de três andares de treina-
mento. Estamos numa dúvida gerencial, dimerizamos tudo ou usamos LED? O 
ideal seria usar o LED dimerizado, mas o investimento ficaria bem alto. Os LEDs 
que adquirimos, está em torno de R$100 reais cada lâmpada, cada tubo LED. 
Porém, onde estão instaladas, não há necessidade de dimerização por serem 
em partes comuns, como banheiros, garagens. Ficamos no on/off, por enquanto. 

O Power LED, um diodo emissor de luz, que serve para a iluminação, é  lâmpada 
fluorescente, ilumina em todas as direções, tanto que a gente usa um refletor 
para direcionar a iluminação para a superfície de trabalho. O LED não é assim, 
tem o facho já pronto de iluminação de 120º atrás e alumínio para dissipar o ca-
lor, que é o grande problema, quanto mais calor, mais vai diminuindo a vida útil. O 
LED não queima, vai apagando, porém promete 50 mil horas. Para comprar LED 
em grande quantidade preciso que o fabricante submeta o equipamento dele a 
um teste em algum laboratório creditado do Inmetro que me garanta a promes-
sa do fabricante. Segundo, o fluxo luminoso, as normas internacionais LM79 e 
LM80, especificam como devem ser os ensaios, a outra especifica os níveis míni-
mos requisitados. De acordo com essa norma, quando o LED chega a 90% da vida 
útil, 45 mil horas, ele não pode depreciar mais do que 5%. Quando o LED estiver ao 
final ele tem que depreciar pouco, por esse motivo, vários fabricantes são excluí-
dos. Além dessas duas coisas, sendo muito novo no mercado, peço uma garantia 
de dois anos no mínimo e detalhes do driver. Dentro do tubo LED, tem um driver, 
como uma fonte que substitui o reator, e às vezes ele queima, está embutido, e 
tem que durar no mínimo dois anos. No LED o mais interessante seria uma aná-
lise de custo de vida útil com o valor presente líquido, o que traz de economia?,  
o que teria de lâmpada?, teria de ficar comprando ? A partir disso,  dá para ver 
quanto que seria o preço do LED para o investimento ser viável.

Levo esse trabalho para um grupo no sistema Eletrobrás, um comitê de empre-
sas sobre eficiência energética. Represento Furnas nesse trabalho. Levei os tubo 
do LED pra lá e soube que o Inmetro estava fazendo uma especificação técnica. 
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A minha especificação é mais severa do que do Inmetro, que não pede a garantia 
de dois anos, por exemplo. Sobre a manutenção do fluxo luminoso o Inmetro 
pede 30% ao invés de 5% conforme as normas internacionais. 

DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Marcelo – Dataprev: Começamos alguns testes nos 
ambientes de escritórios, colocamos lâmpadas LED 
num pequeno espaço, algo em torno de 100m², e 
percebemos que emite um fluxo luminoso pontual, 
um brilho que incomodava os olhos. Porém, des-
cobrímos que havia uma lâmpada LED com bulbo 
opaco, que emite aquele formato da lâmpada fluo-
rescente. Amenizou bastante o problema, mas tam-
bém ilumina muito mais do que uma lâmpada flu-
orescente. Então, se você tem uma luminária duas 
vezes 40, você não pode colocar dois LEDs, porque 
ele fica com uma iluminação muito forte; se colo-
car uma só ela fica fraca. Então, realmente você tem 
que redimensionar toda a sua estrutura de teto para 
a utilização da lâmpada LED. Com relação às tornei-
ras automáticas, vamos colocar num banheiro só 
para ver como fica.  As pessoas já conhecem mas 
vamos ver o que acontece naquela questão de con-
tratação e de uma licitação pelo menor preço. 

Nos estudos apresentados pelo trabalho desenvol-
vido por Furnas, sobre a utilização de LED em am-

bientes internos, a contribuição da iluminação de 
áreas externas acaba sendo considerável na conta 
de iluminação. Vocês tem algum trabalho relacio-
nado à utilização de LED para a iluminação externa 
também?

Alexandre de Souza dos Reis: Na área externa é mais 
fácil. Normalmente já temos refletores de vapor de 
mercúrio ou de lâmpada mista de sistema de TV. An-
tigamente, não tinha nada, mas com o tempo foi co-
locado iluminação por causa do circuito interno que 
TV.  Se utilizamos um refletor, por exemplo, de 250 
watts, colocamos um de 90 de LED. Ainda que o refle-
tor dure pouco tempo, o investimento já se paga. 

Eu tinha um sonho de fazer uma iluminação de fa-
chada, tipo LED RGB colorido. Falei com o presidente, 
fiz um levantamento. O resultado ficou muito caro, 
muito complicado, pois envolve obra civil também, 
deixei o projeto de stand by. Esperar alguma movi-
mentação de cima para baixo, para ver se acontece.
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Cláudia de Barros Cotia
Furnas

Boa tarde, gostaria de agradecer o convite da Empresa de Tecnologia e Informa-
ções da Previdência Social (Dataprev). A ideia da primeira palestra seria contextu-
alizar o mercado livre dentro do mercado de energia. O que é energia? Quem são 
os players? Quem são os agentes? Como se dão as transações comerciais? Focar 
no mercado livre em si com a segunda palestra. O segmento do setor elétrico de 
geração, o segmento de transmissão, o segmento de distribuição e o segmen-
to de comercialização devem ser analisados separadamente. Uma empresa de 
distribuição de energia não pode ter ativos de geração. A Companhia Energéti-
ca de Minas Gerais (Cemig) tem o segmento de distribuição (Cemig D), de gera-
ção e transmissão (Cemig G). A Companhia Paulista de  Força e Luz  (CPFL) tem 
o segmento de distribuição, como a própria Furnas Centrais Elétricas (Furnas) 
tem o segmento de geração e de transmissão. Os segmentos de transmissão e 
distribuição são fortemente regulados, são chamados monopólios naturais, Por 
exemplo, se a pessoa mora em Laranjeiras e a Empresa de Tecnologia e Informa-
ções da Previdência Social (Dataprev) do Rio está no bairro Cosme Velho, o único 
agente de distribuição que pode atendê-la é a Light Energia S.A (Light), que,  no 
caso, detém o monopólio da atividade de distribuição naquela região, como aqui 
seria a Companhia Energética de Brasília (CEB). 

Há uma razão natural, porque para você ter a concorrência tanto na distribuição, 
quanto na transmissão, você teria que ter uma duplicação física, duplicar todas 
as redes, duplicar os transformadores, as torres. Isso é inviável, fisicamente, 
ambientalmente,  economicamente  inviável. O sistema de transmissão e o de 
distribuição têm uma receita definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL),  de acordo com regras e procedimentos. Há todo um arcabouço regu-
latório por trás. Os transmissores recebem a Receita Anual Permitida (RAP). Os 
usuarios pagam uma tarifa de transmissão que é estabelecida pelo regulador, 
que vai remunerar a transmissão. Na distribuição é a mesma coisa. A atividade 
de distribuição é regulada, os distribuidores e as revisões tarifárias são regula-
dos também pela ANEEL, em audiência pública. Os usuários do sistemas fazen-
do tarifas, tanto tarifas de uso do sistema quanto de transmissão e distribuição. 
Na geração é diferente,  até porque o sistema interligado nacional é uma rede 
enorme de transmissão que interliga todas as regiões. Em teoria, uma usina 
que está no Norte pode atender um consumidor na carga do Sul e vice-versa. 
O arcabouço regulatório  determina a competição na geração. Ou seja,  os ge-
radores competem entre si e os seus usuários para comercializar sua energia. 
Basicamente, trabalham no mercado de energia para os agentes de consumo 
os agentes de produção e comercialização, a partir de regras e procedimentos 
estabelecidos. Os agentes institucionais do setor elétrico que influenciam o se-
tor são o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o maior órgão de po-
lítica energética e articulação entre as políticas públicas; o Ministério de Minas 
e Energia (MME )que programa as políticas para o setor energético, de acordo 
com as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE); o  Comitê 
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de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE),   sistema que monitora as con-
dições de atendimento ao mercado; a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
de planejamento da expansão da geração e transmissão; a Agência Nacional 
de Energia Elétrica  (ANEEL), órgão regulador do setor elétrico; e o  Operador 
Nacional do Sistema  (ONS), a parte operacional, que coordena e controla a ope-
ração tanto da geração quanto da transmissão. Há ainda a Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica, um ambiente onde todos os contratos de energia 
devem ser registrados e liquidados.

Em termos de agente institucional, temos os  players e no meio os dois agentes 
não institucionais, os agentes de mercado, que  são  geradores, transmissores, 
até então distribuidores. O fluxo da comercialização tem início nos comerciali-
zadores, que compram energia dos geradores e revendem para os agentes de 
consumo, para os distribuidores, para os consumidores livres e consumidores 
especiais. Os consumidores livres e especiais são aqueles, como a seta indica, 
que podem comprar. Eles têm o serviço fio do distribuidor. Estão conectados 
dentro da distribuição, estão conectados fisicamente, pagando a tarifa deter-
minada pela ANEEL,  na  cadeia de comercialização de energia entre os agen-
tes de mercado. Os consumidores livres são os que têm uma carga superior a 
3 Megas. Esse consumidores têm livre negociação com o fornecedor que pode 
ser um gerador ou comercializador, qualquer agente de produção. Consumidor 
potencialmente livre é aquele que pode ser livre,  poderia exercer essa liberdade, 
mas ainda não exerceu. Isso é importante quando analisamos o mercado: ver 
quantos migraram, não migraram,  porque, normalmente, se faz essa distinção 
no setor. Os consumidores especiais  são os consumidores de menor carga que 
tem de estar ligados numa tensão mínima de 2,3, com  carga total maior do que 
500 Kilowatts. O  consumidor especial compra. Ele é  atendido por uma energia 
chamada especial, que tem dois tipos: energia especial incentivada, que são as 
pequenas Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH). As com potência igual ou infe-
rior a mil Kilowatts nem são consideradas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). 

As PCH são pequenas centrais entre 1 e 3 Mega,  biomassa também com potên-
cia injetada menor ou igual a 30 Mega e  eólica e solar com potência menor ainda. 
Ou seja, energia incentivada são as diversas fontes -- hídrica, biomassa, eólica 
e solar--, mas que injetam no sistema valor menor a limitação que seriam os 30 
Mega. Esses geradores celebram contratos de compra de energia incentivada 
especial com os consumidores especiais e com os consumidores livres. Chama- 
se Energia Incentivada porque  o consumidor ao comprar essa energia tem um 
desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão, é desconto 
de 50 ou 100%. Essas fontes, normalmente, são  mais caras. A energia eólica e a 
biomassa seria uma energia mais cara. A  solar ainda é mais cara do que as tér-
micas convencionais, por exemplo, a gás. A PCH exige um nível de investimento 
maior do que uma usina grande. Então, a maneira de você ter esse tipo de fonte 
dentro da sua matriz energética  é incentivar o consumidor que pode pagar me-
nos no fio, pode pagar uma energia mais cara e,  por isso, tem desconto no fio. O 
próprio gerador também paga pelo sistema. Essas usinas também tem desconto 
na tarifa de uso do sistema. Essa é a ideia da energia incentivada especial. Existe 
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também energia convencional especial até 50 Mega, uma energia convencional 
especial, sem direito a desconto na tarifa. O consumidor especial e o consumidor 
livre também podem celebrar contratos com esse tipo de energia. 

Então,  em termos de comercialização de energia, temos o serviço público, os 
vendedores, os produtores independentes e o comercializadores. O ambiente de 
contratação regulada é o ambiente onde se vende energia para os distribuidores 
de acordo com regras, com leilões específicos, determinados pelo poder conce-
dente. A ideia é que o distribuidor compre pelo menor preço, para repassar para 
os seus consumidores, que não tem o direito de escolha, são os consumidores 
cativos. No ambiente de contratação livre, os vendedores são os mesmos agen-
tes. E eles vendem para  os consumidores livres, para os especiais, para os co-
mercializadores e para os próprios vendedores. Aqui, existe uma negociação dos 
próprios agentes de geração. É uma negociação livre, comercialização regulada, 
para proteger o consumidor que não tem escolha. O contrato entre os geradores 
e os distribuidores só é celebrado através de leilões públicos que são promovidos 
pela ANEEL. Há uma previsão legal de quantos leiloes podem ocorrer, o tipo, a 
frequência,  periodicidade de contrato, quantidade de carga a ser contratada por 
distribuidores. Existe toda uma regulamentação que subsidia a efetivação des-
ses leilões. Os contratos são regulados. O  leilões, o edital do leilão e os contratos  
vão para audiência pública,  Há um contrato de adesão estabelecido pela ANEEL 
para os leilões públicos regulados. Colocado em audiência pública,  os vendedo-
res vão para o leilão e fazem um contrato de adesão não negociável,  estabele-
cido pelo poder concedente.  O primeiro ponto em relação a contratação mudou. 
São obrigados a contratar 100% da carga. Hoje, não é de 100%   por problemas 
conjunturais. GB2 deveria estar 100% contratados. 

O negócio do distribuidor é o fio, a distribuição de energia, fazer fluir, chegar no 
determinado nível de tensão, de frequência. Não faz parte do negócio dele co-
mercializar energia. Quem faz isso é o Ministério em nome de todos os distri-
buidores. Nos leilões regulares, o servidor simplesmente informa a carga que ele 
quer, que  precisa suprir, o volume do contrato e previsão de carga para o Minis-
tério de Minas e Energia. Este junta todas as necessidades e define então como 
vai ser o leilão, dentro do que permite a lei, seja quais são os produtos que serão 
leiloados.  O Ministério de Minas e Energia publica uma portaria com as diretrizes 
para o próximo leilão e essas diretrizes  serão seguidas. Os leilões podem ser de 
energia existente. Ou seja, para comercialização das usinas que estão prontas, 
que têm energia para comercializar ou podem ser leilões de energia nova, vi-
sando a expansão do parque gerador, com crescimento da carga., Nesses leilões 
de energia hidráulica, os agentes disputam a concessão das usinas, enquanto 
as usinas térmicas não, porque, na verdade, não é concessão, é autorização No 
último leilão A-5 teve a disputa pela usina hidráulica de São Manoel. O agente 
ganhou,  portanto, a exploração e a comercialização daquela energia durante 30 
anos é de propriedade do agente. 

Os leilões de energia existente não visam a expansão, visam a comercialização 
das energias que estão prontas. Os leilões são A-1,  anual. Há o preço máximo 



20Fórum de TIC Dataprev Eficiência energética e mercado livre de energia

Mercado livre de energia
Cláudia de Barros Cotia

reserva definido pela MME. São leilões batizados de “holandeses” ou “reversos”, 
normalmente, um leilão de arte. O agente está mais habituado no quem dá mais. 
Somos empresa pública, sabemos que é ao contrário. O MME estabelece um 
preço máximo para energia. Mas, procura um gerador que concorda em receber 
menos. Na verdade, é um leilão de preços decrescentes para atendimento da 
carga. Os geradores que vão aceitando preços menores são os que conseguem 
contratos com os distribuidores, conseguem atender a carga. Preço reserva é 
para garantir a competitividade, porque, na verdade, quando a oferta é maior que 
a demanda, à medida que o preço vai abaixando os geradores vão retirando suas 
ofertas. Por que depende da estratégia de comercialização de cada um, do valor 
que ele precisa vender a sua energia. À medida que o preço desce, os geradores 
vão tirando a oferta até chegar num determinado limite de atendimento da de-
manda. A ideia é que sempre se venda, com os geradores chegando a seu preço 
mínimo. Os leilões são desenhados para o distribuidor comprar pelos  melhores 
preços, mesmo. Por que  toda essa compra de energia é repassada para a tarifa 
dos consumidores cativos da distribuidora. Então, a ideia é uma compra a preço 
mínimo. Esses contratos tem periodicidade de 1 a 15 anos. 

Há os leilões de ajuste, de  energia existente. O distribuidor tem que prever a 
sua carga para os próximos anos. Mas, por melhor que sejam os mecanismos de 
previsão, por mais que existam as consultorias especializadas, isso depende da 
economia, de alteração climática, por exemplo. Para o distribuidor do segmen-
to residencial, por exemplo, se houver uma alteração climática o consumo pode 
aumentar, alterando a previsão. Esses leilões de ajustes são feitos para comple-
mentação de contratação de energia pela  distribuidora. Quando existe contrato 
bilateral com cada distribuidor, o agente faz uma oferta e  sai de lá com contratos 
com 30 distribuidores, porque a energia vendida é rateada por todos os distribui-
dores na medida das suas necessidades. No leilão de ajuste, só entraria aqueles 
distribuidores que precisam complementar a sua contratação. Então, o contrato 
bilateral não é realizado com todos os distribuidores, os produtos são diferentes. 
Os leilões de energia nova, aqueles que visam a expansão, são realizados em A-5 
e A-3,  (Respectivamente 5 ou 3 anos, antes da entrega da energia), porque tem 
prazo de construção. O vendedor terá que investir e fazer ou usina hidráulica ou 
a térmica ou a eólica, enfim, da fonte que ele escolheu de investimento. O leilão 
de A-5 é criado mais para viabilizar os empreendimentos de longa maturação, os 
grandes empreendimentos hidrelétricos, porque, em teoria, a construção de uma 
hidrelétrica demora em média cinco anos. As  térmicas, tem um período menor 
de maturação, esses leilões A-3, seriam mais dedicados a empreendimentos 
termoelétricos. No A-3 também entram outras fontes. Eólica pode entrar  no A-5 
e A-3, a térmica também. A grande hidrelétrica não pode entrar no A-3,  ninguém 
consegue fazer uma hidrelétrica em três anos. 

Quando se tem uma fonte hídrica e diversas fontes térmicas, existe um leilão 
desdobrado. Ocorre  primeiro o leilão das hidrelétricas, depois, os das termoelé-
tricas. O valor teto é diferente, mesmo que todos os leilões regulados. O  MME 
estabelece qual o preço máximo de comercialização de energia. Existe uma seg-
mentação por fonte, um preço máximo por fonte. Os leilões térmicos correm em 
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paralelo, mas a demanda é segmentada, porque o planejamento depende  do 
acréscimo de cada tipo de fonte na matriz energética. Os leilões de energia de 
reserva, que também são leilões de energia nova, ou seja, é destinado também 
para expansão do parque gerador, tem o objetivo de elevar o patamar de se-
gurança de fornecimento. São leilões especiais, com características especiais, 
preços máximos e reservas definidas pelo MME. Até agora, as fontes que tem 
participado desses leilões são as alternativas. O distribuidor foi e comprou o lei-
lão de energia existente, energia nova, de reserva, leilão de ajuste. Esse custo é 
passado para o consumidor, uma vez que não é regulado pelo MME. Ele repassa 
todo esse custo. O peso de encargos e tributos na composição de uma tarifa de 
energia é bem significativo.  

O consumidor cativo não tem aquele desconto dos consumidores livres especiais 
ao comprar de fonte incentivada, mesmo que no leilão de fontes alternativas, 
leilão de reserva. O gerador e/ou distribuidor que tenha comprado de uma fonte 
eólica -- quem tem o desconto no uso do sistema de transmissão é o gerador. 
O desconto é da fonte, vem a tarifa na conta. O seu concessionário de distribui-
ção repassa a energia comprada nos leilões regulares, teoricamente, ao menor 
preço possível de compra de energia pelo distribuidor. O consumidor livre é um 
agente de mercado e está sujeito a regras e procedimentos. Ele tem obrigações 
no mercado. Uma das obrigações é o lastro contratual para atendimento a 100% 
do seu consumo. Então, o consumidor tem que começar fazendo a gestão do seu 
consumo,  tem de estar contratado 100% porque a não comprovação é sujeito a 
déficit.  Como agente de mercado, ele é um agente compulsório da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o consumidor livre faz uma determi-
nada previsão de carga e, na verdade, se percebe que a carga está se realizando 
acima do esperado, ele pode ir lá e comprar mais contratos. Porém, fechar no 
zero a zero, às vezes, é muito difícil. Para a distribuidora é pior ainda. As sobras 
ou déficits são liquidados na CCEE. Vamos supor que você tem  energia verificada 
mensalmente, contratou menos energia, porém foi atendido no consumo que 
teve. Essa energia será comprada  no mercado spot, que é o mercado de curto 
prazo. Essa energia foi contratada com antecedência com os seus fornecedores. 
Paga-se o PLD, que é o Preço de Liquidação das Diferenças,  o preço de ocasião 
e que hoje está em R$ 822. 

O Consumidor no Ambiente de Contratação Livre tem que ter  cobertura. Pre-
cisa correr atrás de mais contratos. Pode ceder contratos. Isso é uma regula-
mentação bem recente, até pouco tempo atrás o consumidor que comprava em 
excesso, o industrial; vamos supor,  só poderia ser liquidar a energia que sobrou 
na CCEE. Era  uma reclamação muito grande dos consumidores. Ele queria ter a 
liberdade de repassar essa energia. Ele comprou, tem direito. Mas a teoria era de 
que o consumidor não é o comercializador, não poderia ficar comprando e ven-
dendo. A regulamentação recente permite a cessão a preços livremente negoci-
áveis. O consumidor também pode negociar a energia que não é necessária a ele. 
Os contratos que são celebrados, tanto no Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR) quanto  no Ambiente de Contratação Livre (ACL),  têm que ser registrados 
na CCEE, que realiza a contabilização, ver os valores efetivamente produzidos e 
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consumidos e os contratados. As diferenças são contabilizadas e liquidadas pelo 
Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). O gerador vendeu os contratos sob 
determinada quantidade de energia. No mês de execução do contrato teve uma 
alocação, gerou o “suficiente para atender os contratos”, ele vai comprar, vamos 
dizer, energia no curto prazo, e vai ser liquidado. Vai precisar pagar na CCEE para 
complementar a sua carga, alguém gerou por ele, porque o consumidor foi aten-
dido, então ele vai ser liquidado na PLD. 

Se ao contrário, ele teve um nível de contratação e tem sobra, quer dizer, os seus 
recursos são maiores, gerou mais do que ontratou, do que vendeu, ele vai ser 
liquidado na CCEE também a preço spot, mercado de curto prazo. Então,  basi-
camente, o mercado de curto prazo liquida as diferenças entre o contratado e o 
consumido. O consumidor livre especial  pode ter uma consultoria em termos de 
projeção de cargas, serviços associado ao contrato que as empresas prestam. 
Por outro lado, ele tem que monitorar sua própria carga, tem que ter uma estra-
tégia de contratação, não pode sair e voltar de ambiente regulado para ambiente 
livre a bel prazer, tem que avisar a distribuidora com seis meses de antecedência. 
Em termos de retorno é pior ainda, são cinco anos e a distribuidora pode aceitar 
ou recusar essa volta com menos de cinco anos. Para a indústria isso é muito sé-
rio, em caso de crise, por exemplo. Para  o consumidor que pretende vender a sua 
sobra de contratos existe uma saída que não seja liquidação PLD, que hoje está 
muito bom está em R$822,00. Tem lacunas na regulamentação para o consumi-
dor varejista que ainda não se realizou, ainda não está regulamentado. Mas seria 
um guarda-chuva. Ele seria o agente da CCEE, assumiria todos os riscos e faria 
contrato com os seus consumidores,  basicamente com consumidores especiais 
e faria toda a representação e  toda a contratação.

Critérios de legibilidade para ACL: consumidor livre, se conectado até 95, carga 
3 megawatts, tensão 69 kV,  qualquer tensão especial e carga, média da alta 
tensão tem que ser do grupo A. Só um histórico do ACL, a evolução histórica 
do negócio nos anos 2002, quando ele estava muito barato: o ACL chegou a 
representar 28% do mercado;  28% ACL, 72% ACR. Depois baixou em termos 
percentuais, também baixou em termos de megawatts, subiu de novo e  atingiu 
faixa de 27%, em torno de 16 mil mega. Teve um grande crescimento, baixou 
um pouquinho e deu uma recuperada agora. Autoprodutor cresceu bastante. 
Esse ano foi de crescimento, cresceu e depois até reduziu um pouco. Dentro do 
ACL: 76% de consumidores livres especiais e 24% de autoprodução. Em termos 
de evolução de agentes na CCEE, esse número explodiu com os consumido-
res especiais entrando no mercado e tendo que ser  agentes compulsórios da 
CCEE. Então, a CCEE, que em 2000 tinha 58 agentes, 95 e 126, viu o número 
de seus agentes crescer enormemente em 2014. Hoje, são 2.638 agentes. O  
maior número de agentes da CCEE são os consumidores especiais que possuem 
o perfil de consumidor livre e perfil de consumidor especial por segmento: con-
sumidores livres (os minerais, metais e não metais) 15%; setor químico 14% e 
metalurgia 30%. O consumidor especial são dos  segmentos de papel celulose, 
petroquímica, gás, alumínio, siderurgia, química,  
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O preço da energia no produto final desses segmentos. Em termos de  alumínio,  
a energia tem o preço de 40%; elétricas intensivas e siderurgia, 20%; cimento, 
25%; petroquímica não chega a 12%; mineração 22% e gás industrial 75%. Ou seja, 
o peso da energia dentro do negocio dele é imenso A ACL traz uma possibilidade 
de redução na energia comparada com a tarifa e transporte para consumidor 
especial. Em numero de contratos de ACL, em dezembro foram contabilizados 
8.876 contratos. Tem  contrato de um mês que é o curtíssimo prazo. Tem ontrato 
de fechamento, de dois a cinco meses, contrato de seis meses a um ano, entre 
um e dois anos, de dois a quatro anos. Acima de quatro anos é a grande maioria, 
48,7%. O mercado de curtíssimo prazo representa percentual muito pequeno. É 
mercado de fechamento mesmo. Se o consumidor na última hora percebe que 
carga vai dar maior pode contratar mesmo depois do mês fechado, carga reali-
zada. É  chamado mercado ex post, isso é permitido na legislação atual. É claro 
que ele pode ter oscilações ao longo do ano. Em um mês ele está um pouquinho 
menos contratado, subcontratado; no mês seguinte ele está sobrecontratado. 
Ele não é penalizado por ter essas variações mensais, mas, às vezes, pode ficar 
exposto ao lastro. Então em vez dele liquidar na CCEE, comprar na CCEE,  vai 
atrás de contrato. Isso é permitido hoje, porém não será mais permitido a partir 
de junho. Todos os contratos terão que ser registrados ex ante, ou seja, não exis-
te mais a possibilidade de depois do fechamento da carga eles serem realizados. 

O registro será semanal, em relação  ao preço. Antes fechava o contrato não só 
com a sua carga conhecida, como também com PLD conhecido. Esses contratos 
normalmente eram firmados não a preço fixo, mas sobre preço de liquidação 
diferente, que é alternativa tanto para um quanto para outro. Para o gerador 
só teria sentido vender e, para o consumidor, que será penalizado por lastro, 
é melhor  pagar um pouco mais. Só que,  agora, com a  mudança recente (que 
deve entrar em vigor em junho), não existe essa possibilidade e não vai mais 
existir. Vai complicar mais um pouquinho o mercado livre. O comercializador va-
rejista, para o qual ainda falta também a regulamentação, seria simplesmente 
um agente representando tantos consumidores especiais quanto pequenos ge-
radores, podendo comercializar no ACL. O que se diz é que os clientes poten-
cialmente livres são poucos,  os consumidores especiais ainda tem um grande 
espaço de crescimento. O potencial máximo atual da ACL, juntando todos os 
consumidores, seria 46%.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

 Mercado Livre de Energia Cláudia de Barros Cotia

Pedro – Dataprev: Fiquei em dúvida sobre como 
funciona a cessão de contratos. É no leilão de ajus-
tes que entraria, do lado do consumidor?

Claudia de Barros Cotia: O consumidor livre não pre-
cisa ir a leilão nenhum, ele negocia livremente. Quem 
precisa ajustar sua carga e está em leilão regulado é 
o distribuidor. O consumidor livre, digamos que ele 
contratou mais, imaginou carga maior, pode nego-
ciar esse contrato com qualquer agente a preço livre.

Pedro – Dataprev: Com que antecedência?

Claudia de Barros Cotia:  Ele é livre para ceder todo 
o contrato por um período inteiro. Quer dizer, é claro 
que tem que estar limitado ao período do contrato. 
Ele não pode negociar mais do que ele tem em ter-
mos de prazo e nem em montante. Mas dentro da-
queles limites ele é livre para fazer o que ele quiser. 

Eduardo – Dataprev: Gostaria de saber se existem 
outros mecanismos regulatórios para evitar que 
esse mercado livre de energia sofra com especula-
ções, que o pessoal comece a trabalhar muito com 
esse PLD, aproveitar um momento de baixa e acu-
mular um montante de energia para comercializar 
em um momento que esteja supervalorizada. 

Claudia de Barros Cotia: Normalmente, o contrato 
é uma proteção para o gerador ou agente que tem 
e quer vender energia, porque é isso que dá sus-
tentabilidade. O gerador vive de receita, vendendo 
a sua energia. Ele tem que dar para o financeiro a 
previsão de receita da empresa. Não pode  dizer: 
olha, espera um pouquinho que não vou vender 
agora, só vou vender depois, vou ficar aqui no PLD. 
E o PLD será quanto? Agora tenho 800, mas depois 
pode ser 400. Não é assim. Existe o mecanismo, a 
própria lei de mercado normalmente regula isso, 
porque o gerador tem que ter uma receita, tem que 
ter uma previsibilidade de receita, não pode viver ao 
sabor do PLD, de vendas. Ele tem de estar contra-
tado, protegido, tem que ter aquela energia, senão 
é penalizado.  Estamos em época de PLD alto, ti-
vemos aquela época de 2002, quando o consumo 
tinha caído, o gerador estava descontratado porque 
não tinha carga e a energia era liquidada a R$5,00 
Megawatt/hora, que era o PLD.  O valor era muito 
menor que o custo da produção.  O regulador vai co-
locando mecanismos. Existe um mecanismo de ga-
rantias na CCEE que até pode ser mudado, ter  um 
rigor muito maior, o que afastaria os agentes que 
não tem uma capacidade de ser agente de mer-
cado. Nenhum agente sério no mercado quer que 
exista agente que venha contaminá-lo com default. 
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Luis Paulo Campos Martins
CPFL Brasil

O grupo CPFL atua na área de distribuição, comercialização, transmissão e ser-
viços de energia. É hoje a maior empresa privada do setor elétrico brasileiro, Vou 
falar um pouco sobre as mudanças regulatórias dos últimos dois anos e fazer 
algumas considerações finais. Temos 2.600 usinas hoje no país, com uma capa-
cidade instalada de 117 mil Megawatts. Temos torres fazem a transmissão dessa 
geração. São 103 mil quilômetros de linhas de transmissão. Temos distribuido-
ras que fazem a distribuição para os consumidores finais, em média, hoje, 70 
milhões de unidades consumidoras. Os dados de consumo de 2011: 61 mil Me-
gawatts/média, que fazem movimentar toda a parte elétrica do sistema. Temos 
67% de usinas hidrelétricas, 27% termelétricas e 5% de energias incentivadas. 
Consumidores: 42% industrial, 26% residencial, 17% comercial e 15% outros. Um 
pouco do Sistema Integrado Nacional (SIN): temos o sistema que é totalmente 
interligado. Podemos produzir energia no Sul que pode chegar, teoricamente, ao 
Norte. Essa parte aqui do Norte foi interligada no ano passado. Eles trabalharam 
de forma independente, mas ainda está funcionando em stand-by,  não está em 
plena carga. Quando tivermos Belo Monte funcionando esse sistema vai estar 
operando de uma forma bem melhor.  

Em meados de 1990 e no inicio dos anos 2000, tivemos uma crise no setor elé-
trico, a maior parte estatal. Identificamos uma necessidade de investimento. O 
governo achou por bem, naquele determinado momento, fazer a privatização  
das distribuidoras, da geração e tudo. Sentiu mais necessidade ainda da inter-
venção da iniciativa privada. Começou  uma regulamentação básica para o setor. 
Aí,  veio a lei 10.848 em 15 de março de 2004,  posterior ao período de racio-
namento, onde se criou dois mercados, o cativo e o livre. No mercado cativo, os 
consumidores compram energia via distribuidora. No mercado livre eles podem 
adquirir energia diretamente. O consumidor cativo compra e tem a energia dele 
negociada em leilões pela distribuidora. O governo pratica esses leilões, por uma 
questão de modicidade tarifaria. O principal objetivo é manter a tarifa no menor 
custo. Só que isso não te dá poder de gestão, não dá a possibilidade de negocia-
ção de energia. Você fica atrelado a uma tarifa que é regulada pela ANEEL. Anual-
mente, existem os aniversários das distribuidoras e temos aqueles aumento que 
não podemos prever de quanto será. Ano passado tivemos até um decréscimo, 
geralmente isso não ocorre, sempre existe o aumento. 

Mercado livre: no mercado livre você tem a possibilidade de gerir a tua energia. 
Não é somente você comprar energia de uma forma mais barata. É lógico que 
isso vai ser um dos principais pilares para você migrar para o mercado livre, mas 
você tem a gestão da tua conta de energia total e, necessariamente,  você é obri-
gado a transportar a energia que você comprou pela distribuidora. E a tarifa da 
distribuidora permanece inalterada, continua sendo regulamentada pela ANEEL. 
Então, o grande ganho que você tem é na aquisição da energia,  no poder de 
gestão que você tem. Quando está no cativo, você tem uma conta de energia. 
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Hoje, na conta do cativo, você tem duas formas de remuneração: o fio, que é 
a demanda contratada, a tarifa de uso do sistema de distribuição, e o consu-
mo real. A conta é única, mas ela vem dividida em dois. Quando você vai para 
o mercado livre, você tem duas contas de energia: uma que você fechou com o 
gerador ou com o comercializador e a outra com a demanda. Nesse gráfico, con-
seguimos identificar que a demanda permanece no mesmo patamar, o que faz 
você migrar é esse diferencial, a negociação que você fechou de energia. Desde 
que você atenda algumas características, vai negociar livremente com o gerador 
ou comercializador. Esse é o grande ganho do mercado livre: o cliente especial 
compra a preço mais caro, porque a energia é incentivada, é mais cara para ser 
produzida. É uma eólica, uma biomassa, isso tudo acaba impactando no custo 
da energia.

O governo incentiva essa chamada energia limpa. Ofereceu desconto de 50 ou 
100%. A  maioria das usinas vem com desconto de 50% e ela é repassada para 
sua demanda. A demanda diminui, você compra energia mais cara que a con-
vencional.  Cliente especial ganha no desconto da demanda contratada, que tem 
redução de custo, previsibilidade, porque o preço da energia que você fecha  é o 
mesmo. Se você fechou um contrato de cinco anos ele vai ser aquele por cinco 
anos. Vai ter um índice de reajuste, que pode ser o IGP-M ou IPCA, mas você tem 
a previsibilidade, sabe quanto vai custar sua energia. No mercado cativo não é 
possível saber quanto será, depende de muitos variáveis. Economia nos custos 
de aquisição,  livre escolha do vendedor, preço de energia com fases de contrato 
negociados livremente, podendo atender às diversas unidades consumidoras, 
matrizes e filiais -- conseguindo melhor previsão de custos e consequentemen-
te uma gestão -- esse é o grande diferencial. Cliente livre: são os clientes que 
possuem uma demanda maior que 3 Megas. Eles podem comprar qualquer fon-
te incentivada ou convencional. A convencional é mais barata, mas também não 
dá o desconto na demanda. Se for ligado antes de 95 depende da tensão, menor 
que 69 só energia incentivada, maior ou igual a 69, qualquer fonte de energia. 
Esse cliente para migrar  tem que avisar com cinco anos de antecedência. 

Antigamente, para migrar, consumidor especial  poderia voltar para o mercado 
cativo com seis meses. Agora, não. Desde o ano passado mudou a regra. Ficou 
igual ao cliente livre, tem que avisar com cinco anos de antecedência. Demanda 
de 500 a 3 Mega, você pode somar as unidades. Se você tem filial que tenha a 
mesma matriz, a raiz do mesmo CNPJ, você pode somar para alcançar esse take 
mínimo; atendidas em media e alta tensão, necessariamente, tem que comprar 
energia de biomassa, eólica, PCH, solar -- as energias incentivadas. Um pouco da 
evolução do mercado: em 2012 tivemos um crescimento sustentável na parte de 
clientes,  mas em compensação de 2013 em diante houve uma estagnação. Não 
ocorreram muitas migrações, o mercado se mostrou pouco  atrativo. Até 2012, 
sim. Os clientes que migraram em 2013 foram clientes que já tinham fechado 
negociações até meados de 2012 com preços sustentáveis. Era interessante a 
migração e acabaram migrando, mas depois disso foram pouquíssimas. Quer 
dizer, não houve migração para o mercado nesse período, como não está tendo 
agora. Para ir para o mercado livre, tem que avaliar seu contrato com a distribui-
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dora. Esse é um ponto importante: existe a 414 que regulamenta isso. Ela fala 
em contratos que você deve firmar com a distribuidora. Contratos de um ano. 

Se a distribuidora fizer algum investimento na tua região para  te atender, ela 
pode fechar contratos de dois anos mais renováveis por um ano. Existe uma 
cláusula que, em comum acordo, as distribuidoras podem fechar contratos maio-
res. Existem algumas distribuidoras que fecham contratos maiores, de dez anos. 
Mas isso é fácil de você conseguir avaliar, questionar a distribuidora e retornar a 
414. Se você tem a característica de migração, o importante é você estar sempre 
com a possibilidade de migrar, porque o mercado vira -- hoje está no preço de R$ 
800, iniciou com R$ 5, o preço mínimo hoje é R$ 20 e o máximo R$822,  que são 
os patamares de PLD. No momento que vira esse jogo você pode estar perdendo 
dinheiro. Podia ter migrado, mas de repente teu contrato com a distribuidora não 
está amarrado e, se você quebrar, vai pagar uma multa absurda. O  ideal  nesses 
momentos é manter os contratos mais próximos possíveis das resoluções que 
regem isso, para que, no momento que virar, você ter a possibilidade de migrar. 
Você avisa com seis meses, antes do término do teu contrato com a distribuido-
ra. Você faz todo um trâmite de fechar um contrato. Quem está no cativo hoje 
tem três contratos com a distribuidora, conexão, uso do sistema, contrato de 
rede e contrato de compra de energia. Você vai passar a ter dois,  um de compra 
de energia com o seu gerador que você fechou. Você tem que fechar esses con-
tratos e fazer a modelagem, a adesão a CCEE.

Na verdade, a Câmara de Comercialização enxerga a área da Light, no Rio de Ja-
neiro, por exemplo. Quando você vira um agente dela,  tem que passar a te en-
xergar fora da área da Light. Você tem que aparecer em cima da Light. Isso é a 
modelagem. A famosa modelagem  é você entrar no sistema e ser identificado 
como um agente. Isso é uma operação que dura em torno de quatro a seis me-
ses. A CPFL tem knowhow nesse segmento, é líder na parte de comercialização 
de energia hoje no país. Já fechamos mais de 2 mil contratos e identificamos al-
gumas práticas que recomendamos serem avaliadas. Primeiro definir o teu perfil 
de consumo. Os contratos na CCEE geralmente são de cinco anos. Quando você 
vai para o mercado livre, o ideal é que você feche contratos no mínimo de três 
anos, para não passar por oscilações e volatilidades de mercado. Cinco anos é 
o ideal, mas se você tem alguma necessidade por causa da empresa acho que 
três anos é uma situação bem interessante. Você tem um período de respiro, 
você consegue avaliar o mercado com uma energia estável. De repente nesses 
três anos há oscilações para mais ou para menos. Você vai comprar quando for 
menos. Para fechar contratos de longo prazo você tem que fazer o teu perfil de 
consumo. Tem que ver se você vai ter investimentos, vai ter aumento de carga, 
uma série de coisas, porque se ficar descontratado vai ficar exposto ao PLD, ao 
preço de mercado, ao preço de curto prazo. Isso pode fazer com que aquele ga-
nho que você teve no contrato, indo para o mercado livre a um preço X, quando 
você compra a sua sobra de carga, sua necessidade de carga à curto prazo, vá por 
água abaixo, porque o preço pode estar nas alturas. 

Vamos imaginar que você estivesse trabalhando hoje no mercado livre com pre-
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ço de R$ 100. Você comprou 1 Mega, só que você consumiu esse mês mês 1,2. 
Esse 0,2 você vai comprar no mercado de curto prazo a R$822,00. Foi embora 
a economia. Então, é  fundamental ter essa previsibilidade. É muito importan-
te, avaliar o teu período de consumo nos próximos anos. Além disso, você tem 
algumas negociações que devem ser feitas no contrato de energia no mercado 
livre, quantidade anual, sazonalidade. Você consome X em janeiro, X em fevereiro 
e assim vai. Vai te dar no final o montante de energia que você está contratan-
do. A flexibilidade mensal é superimportante. Você pode ter um erro e esse erro 
pode estar garantido pela flexibilidade. Você negocia um contrato com o mon-
tante de energia com 10% para mais ou para menos, o mercado take or pay, se 
você consumir menos, você vai pagar o que você tem em contrato para aquele 
comercializador. Se você consumiu 90% do que você tem contratado e tem uma 
flexibilidade de 10%, você vai pagar só os 90%. Agora, se você consumiu 80%, 
aquele contrato vai ser faturado em 90%. Ou seja, você vai ter uma sobra que vai 
ser liquidado no mercado de curto prazo  ao preço de PLD. Mas eu vou te faturar 
aquele valor montante que é 90%. É o que chamamos de take mínimo e take má-
ximo, que é essa flexibilidade. 

A modulação ainda não é tão importante, mas se tornará muito importante quan-
do existir esses contratos ex ante. Era  para ter iniciado isso no inicio do ano, na 
verdade, no ano passado. Pulou agora para o meio do ano e ainda tem audiências 
públicas, porque é uma polêmica. Imagina você ter que registrar o teu contrato 
semanalmente. Dizer o que vai consumir na semana seguinte. Não pode ter erro. 
Se tiver erro você está lascado. É uma situação que está movimentando muito 
o setor. Com a modulação você tem a flexibilidade mensal, que é o teu consumo 
mensal. A  modulação é por hora, quanto que você consome nas cargas leves, 
medias e pesadas ao longo do dia. Vai  gerar problemas se você não tiver con-
trato. Porque eles agora conseguirão nos enxergar hora a hora, a  partir desses 
registros semanais. O ideal é você fechar um contrato também de flexibilidade 
e modulação, para você não estourar a modulação de uma hora determinada. 
Contratar preferencialmente com mercado de longo prazo,  para você não ficar 
oscilando no PLD. O PLD é volátil, é como se fosse uma Bolsa de Valores, lei da 
oferta e da procura. Depois do racionamento, houve muita oferta, o preço abai-
xou. Agora não tem tanta liquidez,  não temos tanta energia disponível, o preço 
está nas alturas. Tem uma nova forma de cálculo do PLD que fez com que o preço 
chegasse a esses valores atuais. O ideal é que você esteja surfando na onda ao 
passar por isso.  Feche contratos de longo prazo. Tem empresa que não está nem 
aí para o que está acontecendo. 

Qualificar fornecedores conforme a capacidade financeira. Existem hoje 150 co-
mercializadoras no país. Existem bons e maus agentes no mercado. Tem agente 
que nem comprou e já te vendeu a energia. Depois vai correr atrás para te forne-
cer essa energia. Se isso acontecesse no passado, até dava para o cara ajustar 
no mercado de curto prazo, perdia dinheiro,  falia, se deixava liquidar. Os agentes 
credores e devedores na CCEE se acertavam. Agora, não. Se você compra de um 
comercializador que não tem capacidade e lastro para te atender, você é corres-
ponsável pela inadimplência dele. Então,  o ideal é que você escolha muito bem 
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a empresa que está te fornecendo. Você acaba assumindo o risco dele, porque 
você é um agente de mercado que está comprando de um outro agente. É impor-
tante você  estar atento na saúde financeira da empresa que está te fornecendo.  
Escolher também um agente para te dar suporte. Existem muitas regras que 
devem ser cumpridas quando você entra como agente da CCEE: datas, registro 
no oitavo dia útil de cada mês, validação,  e assim vai. Se você erra numa situação 
dessa, pode ir tudo por água abaixo. Empresas que têm um grande consumo ge-
ralmente tem um setor que faz a comercialização e a venda. É superimportante 
para que não tenha problema dentro do mercado livre.

Escolher um bom vendedor para garantir o desconto na Tarifa de Uso dos Sis-
temas de Distribuição (TUSD). Às vezes, você está comprando uma energia in-
centivada que está te garantindo 50% de desconto na demanda. De repente, em 
determinado mês, aquele gerador não conseguiu te dar os 50% de desconto. Isso 
pode acabar com a tua atratividade de migração. É superimportante identificar o 
gerador que está te vendendo, o comercializador, se ele tem lastro para te aten-
der... A CCEE é como se fosse um clube que você se associa. Não tem fins lucra-
tivos faz administração dos contratos de compra e venda de energia. Você tem 
que fazer adesão a ela, tem de fazer uma adequação no sistema de medição. 
Você tem que ter medidor de retaguarda. Tem um investimento que cabe a dis-
tribuidora e investimento que cabe ao consumidor. Cerca de  90% a distribuidora 
paga e 10% o consumidor. Qual vai ser o valor varia de distribuidora para distri-
buidora. Mas o montante gira hoje em torno de R$ 30 a R$ 50 mil para fazer essa 
adequação. Também tem uma estrutura nova. Você consegue identificar online 
o seu consumo e uma série de coisas que você ganha, moderniza o seu sistema.  
Operação no mercado livre -- se você ficar descontratado no curto prazo você 
tem que comprar. Você tem que estar 100% contratado no mercado. No  mercado 
livre  vai estar exposto ao mercado de curto prazo. Pode ser muito bom e pode 
ser muito ruim. No passado, certas  companhias contratavam 100%. Mantinham 
80% ou 85% da sua carga em contrato e ficavam 20 a 15% no mercado de curto 
prazo. Ganhavam dinheiro com isso, era uma estratégia da empresa.

A partir de 2012, várias regulamentações mudaram um pouco isso. Faltou  liqui-
dez no mercado, porque todo mundo começou a contratar 100% para não ficar 
na exposição, garantir tranquilidade. Se você está 100% contratado, você não vai 
ter problema nenhum no mercado livre. Se está descontratado, começa a ter 
uma série de medidas. Uma delas é ter uma garantia física no banco, abrir uma 
conta na agência Trianon do Bradesco. Só aceita esse banco como operador da 
CCEE. Você começa a ter algumas penalidades, paga essa liquidação via essas 
garantias e começa a pagar um monte de encargos. O ideal: não fique descontra-
tado quando entrar no mercado livre, vá diretamente para 100%. Ocorreram de 
2012 para cá algumas mudanças: a renovação de concessão e redução de tari-
fas; garantias físico-financeiras; fase dois, que é uma nova modalidade de sacar 
o plano para o mercado livre; e a Portaria 455, que começou a registrar contra-
tos. Comercializador varejista é bom para simplificar a entrada de novos agentes 
no mercado, porque você não vai precisar mais cumprir várias regras. Quem vai 
cumprir é o agente comercializador. Você simplesmente vai estar abaixo dele, vai 
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comprar energia dele e ele da CCEE. A CCEE nem vai enxergar mais você, só vai 
enxergar o comercializador.

A Portaria 185 regula a cessão de montantes. Você comprou 100% da carga e 
consumiu 80%. Tinha uma flexibilidade de 10% para menos e para mais. Teori-
camente aquele comprador ia te faturar 90%. Antes era assim. O comprador po-
dia fazer uma oferta nessa tua energia, mas só ele, só o gerador que te vendeu 
podia comprar, você não podia negociar isso livremente. A Portaria flexibilizou 
isso. Tínhamos, às vezes, empresas dentro do mesmo grupo físico-financeiro, 
mas com CNPJ diferente. Às vezes, estavam descontratadas em um contrato e 
contratadas em outro. Eas não podiam ceder contratos,  só podia vender para 
CPFL porque foi a CPFL que vendeu para ela, e só aquele montante. Isso era 
muito ruim. A Portaria 185 facilitou bastante. Não existe mais a possibilidade 
de cessão de montantes. Se você errar na carga, contratos de longo prazo, você 
vai poder negociar aquele excedente.   A redução de tarifas trabalhou a renova-
ção das concessões de geração. Existiam geradores que tinham contratos com 
vencimento para daqui a  cinco anos, com aporte do Tesouro para pagar o valor 
da amortização que seria feito durante aquele período. Se você amortizou todo o 
seu investimento,  pode trabalhar com uma tarifa mais baixa, se buscou a redu-
ção de tarifas na parte de renovação de concessão e geração. 

Na parte de renovação de transmissão a mesma coisa. Fez-se um aporte do te-
souro para garantir e se ofertou mais 30 anos de renovação de concessão para 
aquelas usinas e para aquelas transmissoras. Essa redução afetou o cativo que 
disponibilizou energia no mercado cativo. Alguns contratos também acabaram 
sendo desvirtuados. Aí, se jogou a energia no mercado, para reduzir a tarifa, re-
duziu, tanto no livre quanto no cativo. Alguns encargos foram extintos, o que 
também beneficiou o cativo e o livre, mediante o aporte do tesouro de aproxima-
damente R$ 8,5 bilhões. Ocorreu uma redução média de 20%.  Em novembro, foi 
concedido um reajuste, pela ANEEL, à  Light de 14%. Depois,  houve uma redução 
na média da Light. Houve um aumento e, depois, uma diminuição. Na verdade  o 
impacto não foi tão grande assim. Além disso, tiveram os efeitos conjunturais do  
período seco vivemos em 2012 e 2013. Ocorreram os despachos térmicos com 
consequentes aumento dos encargos e serviços do sistema: R$ 6,5 bilhões da 
conta de outubro de 2012 a agosto de 2013. Ocorreu o PLD elevado em função 
disso tudo.

 O cálculo do PLD é muito complexo. Calcula-se em função de uma previsão de 
chuvas, de média de vazões, de preços de mercado, de oferta,  delimitando tam-
bém a questão do cálculo matemático que faz uma sequência de análise de cinco 
anos para trás, para frente. Uma série de coisas que são feitas, e, além disso, 
está se olhando para o Custo Marginal de Operação (CMO) das térmicas que es-
tão operando no sistema e estão mais caras. Aí, se trabalha com preço de PLD 
mínimo e máximo. Esse ano está em R$ 20 o preço mínimo e R$822 o preço 
máximo. Mas se tiver uma térmica, por exemplo, operando o sistema a R$ 600, o 
PLD vai ser R$ 600. Se tiver uma térmica operando o sistema a R$ 1.800, como 
tem sido, o PLD  vai trabalhar com o preço teto de  R$822.  Estamos  com nosso 
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parque térmico todo em operação, não tem muita disponibilidade de água nos 
nossos reservatórios. Isso elevou o PLD a esses preços atuais.  Esses custos, 
esses valores extras que estão sendo jogados vão ser capturados nas tarifas das 
distribuidoras, quando tiver o reajuste. Teoricamente, se entende que isso vai 
diretamente para o mercado cativo.

 As distribuidoras estão operando hoje com déficit de 3.500 Megawatts/média, 
ou seja, elas estão comprando energia no curto prazo. No ano passado existia 
um leilão onde não conseguiu se complementar toda a carga. Elas ficaram des-
contratadas. Isso tem feito que elas paguem valores de PLD de mercado. A tarifa 
não está suprindo o custo extra, então elas estão com capital de giro bastante 
comprometidos. Houve um pronunciamento do governo sobre uma ajuda do te-
souro com recursos, que serão devolvido aos cofres do tesouro por meio de um 
aumento de tributos ainda a serem definidos. Não se sabe quais são os tributos, 
mas aqui o tesouro vai aportar R$ 4 bilhões para ajudar a pagar essa conta. Além 
disso, a CCEE, que é a Câmara de Comercialização, foi autorizada a fazer uma 
captação de R$ 8 bilhões no mercado para poder uxiliar no pagamento desses 
valores às distribuidoras. Ainda não se sabe como a CCEE vai fazer isso. A  CCEE 
não tem capital social. Ela é uma entidade sem fins lucrativos. Será realizado 
um leilão para tentar capturar esses 3.500 Megawatts médios que existem nas 
distribuidoras, para tentar diminuir esse colapso. Essa conta, na verdade, chega 
a R$ 9, bilhões provenientes da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que 
é para pagar amortização; R$5,6 bilhões que vem do orçamento de 2014 tam-
bém estava aqui nesse sistema; R$ 4 bilhões vem do adicional que vai ser dado 
à CDE, em função de aumentos de tributos, R$ 8 bilhões de captação da Câmara 
de Comercialização, da CCEE. Isso tudo dá um total de R$ 27, 4 bilhões. Essa 
conta, em um determinado momento, teremos que pagar. Foi definido que seria 
amortizada por cinco anos. 

Isso gera uma incerteza m relação ao custo do mercado cativo a partir de 2015. 
Como é possível simular, quanto vai custar a tarifa a partir de 2015? A mídia 
está batendo forte nisso. Está falando bastante e de uma forma bem didática. 
É superimportante começar a acompanhar isso, porque pode impactar. Vamos 
imaginar que, de repente, voltem as chuvas, o PLD abaixe e exista esse forte 
aumento no mercado cativo. Pode ser muito interessante a migração a partir de 
um determinado ano. Acredito que para 2016, mas é importante avaliar e ter isso 
em mente, porque o mercado livre é um mercado que te dá a possibilidade e ter 
uma redução de custo.  O planejamento de compra de energia no mercado livre 
é fundamental para capturar oportunidades de redução de custo. O ideal é você 
sempre ficar atento. A própria comercializadora trabalha te monitorando com 
informações sobre vazões, o mercado dos próximos anos, o preço futuro. Inovar 
na compra de energia e utilizar as ferramentas de análise de risco e retorno na 
tomada de decisão é importante também. É um mercado que pressupõe assu-
mir alguns riscos. De repente você assume um risco e ganha muito. Ás vezes, 
você também pode perder muito. É importante balizar e ter um equilíbrio entre 
esses dois momentos. O mercado livre está em fase de consolidação no Brasil. 
No exterior já ocorre até para o mercado residencial. Por exemplo, na França você 
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compra a energia que vai consumir no ano seguinte na sua casa, pela internet. 
Tem várias empresas oferecendo, isso também é viável aqui e deve acontecer.

Eduardo – Dataprev: Há um percentual de econo-
mia, uma previsão, da migração do mercado cativo 
e do mercado livre?

Luis Paulo Campos Martins:  Depende muito da 
tarifa da distribuidora, mas quando existiu possibi-
lidade de migração, dependendo do local, do distri-
buidor, da tarifa e da  carga,  que acabam auxiliando 
nessa redução, girava em torno de 10 a 25%. 

Fabio – Dataprev: Tem algum contrato de clientes 
no mercado livre que está acabando agora?

Luis Paulo Campos Martins:  Vários.

Fabio -Dataprev: Preocupado?

Luis Paulo Campos Martins: É, existe muitas pes-
soas descontratadas ou que estão parcialmente 
contratadas e estão tendo dificuldade de contra-
tar, porque não tem energia disponível no mercado. 
Quando contrata, contrata com preços de PLD ou 
um preço muito próximo do PLD.

Fabio – Dataprev: Claro que ninguém pode prever 
os fenômenos da natureza, mas se voltar a chover, 
qual a previsão do mercado se normalizar?

Luis Paulo Campos Martins: Não só de voltar a 
chover. Trabalhamos com preços futuros. Fechei, 
por exemplo, uma negociação de fornecimento de 
energia a partir de 2017. Porque o preço de 2017 
estava atrativo, o cliente achou interessante fechar 
em função disso tudo. Por tudo que comentamos 
aqui, há  alguns riscos que vão afetar o setor. Se 
começa a ter chuva, o PLD começa a cair, é atípico. 
Teoricamente, as geradoras assumiram um prejuí-

zo ao vender abaixo do preço mínimo de operação 
delas. Isso faz parte, não acredito, que vá continuar 
nesse período. É o segundo ano de seca, existem os 
fenômenos, El Niño, El não sei o quê, que os me-
teorologistas sabem. Na empresa tem muitos co-
laboradores que conhecem muito bem, isso ajuda 
na previsão futura de preço de 2016, 2017, 2016. 
Mas não acredito que vá continuar assim do jeito 
que está por muito tempo. O que poderia ser fei-
to para amenizar, uma avaliação do cálculo do PLD, 
isso ajudaria muito nesse momento. Rever essa 
questão de avaliar as térmicas mais caras, algumas 
coisas que poderiam ser trabalhadas para reduzir o 
PLD. Porque  não é reflexo do valor real de operação 
no mercado brasileiro, não temos 100% das nossas 
usinas trabalhando a R$822. Isso poderia ser revis-
to, mas é uma questão que tem que ser avaliada. 
Acredito que se começar a chover, ele baixa tam-
bém, começa a diminuir as térmicas e baixa rápido.

César Cinelli – Dataprev: Aguarda-se um aumento 
de tarifa da energia elétrica e sobretudo ou exclu-
sivamente, dos consumidores cativos. Você  acha 
que, quando isso ocorrer, o panorama do mercado 
livre poderá ficar mais atraente?

Luis Paulo Campos Martins:  Sim, existe a questão 
de aumento de tarifa, mas também a volatilidade 
do mercado. Como falei, se começar a ter chuva, es-
sas coisas todas, o PLD vai baixar rapidamente. Isso 
vai ajudar a formar preços futuros menores, a partir 
de 2016. Vai ser bem interessante, em questão de 
migração. Nãp que 2015 não seja, mas você  mais 
confiança em tomar uma decisão, porque as coisas 
estarão mais desenhadas. Temos que aguardar e 
ver como que vai ser, onde vai aportar esses R$ 27 
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bilhões. De que forma vai entrar nas tarifas. Temos 
que esperar 2015 entrar e aí que teremos um dese-
nho de como vai ficar a tarifa.

Pedro – Dataprev: Só para situar o pessoal, no úl-
timo estudo que fizemos, a viabilidade econômica 
para migrarmos estava em torno de 160 o Mega-
watt/hora, por aí. 

Luis Paulo Campos Martins: Era um preço eleva-
do. Vamos aguardar porque deve piorar um pouco 
mais, não está dando viabilidade.

Pedro – Dataprev: Com quais preços o mercado 
está trabalhando para 2015 e 2016?

Luis Paulo Campos Martins: Temos evitado preci-
ficar ao máximo. A volatilidade de mercado é igual 
Bolsa de Valores, você tem que fazer contratos de 
longo prazo.

Pedro – Dataprev: E a quanto?

Luis Paulo Campos Martins: Isso não consigo te 
passar,  o preço da energia é diário. 

Claudia de Barros Cotia – Furnas: Os valores não são 
muito significativos, porque pode ser que o volume 
negociado não seja informado. Não sabendo o volu-
me, não sabemos quão significativo é o indicador.

Luis Paulo Campos Martins:  Esse site é interes-
sante, se você quiser entrar, tem uma referencia.  É 
um site que faz leilões de energia, comercialização 
de energia, Brix, B, R, I, X. Tem a BBCE também.

Claudia de Barros Cotia – Furnas: BBCE também, 
teoricamente Bolsa de energia.

Luis Paulo Campos Martins: Sim, a BBCE tem até 
um aplicativo de smartphone que passa os valores, 
só para você ter uma referência de preço. Sincera-
mente, falamos de muitos problemas aqui, acredito 
que as condições vão melhorar a partir de 2016.  

Claudia de Barros Cotia – Furnas: O consumidor 
tem também o limite, porque o preço de energia vai  
subir tanto que  perderá sua competitividade. Então, 
de alguma maneira, as coisas têm que se ajeitar .

Luis Paulo Campos Martins:  É superimportante a 
chuva, certo?
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