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Resumo 

 

Atualmente o mercado de energia brasileira passa por grandes desafios. No presente 

trabalho a evolução do mercado de energia foi avaliado com alguns conceitos de 

competitividade e monopólio a fim de podermos comparar o mercado brasileiro com 

outros mercados mais maduros em termos de evolução do setor elétrico, tais como a 

Califórnia, o Nord Pool e o Reino Unido. Este novo mercado de energia elétrica brasileiro 

traz inevitavelmente riscos para estes agentes de geração. Estes riscos podem ser 

analisados e quantificados, conforme literatura, através de uma série de indicadores 

como VAR, Ebitda at Risk, CVAR e Profit at Risk. Porém estas métricas utilizam cenários 

de preços voláteis e diretamente influenciados pelo consumo de energia. Desta forma 

avaliamos econometricamente se a variável é elástica com a renda e com a tarifa de 

energia, o que pode constituir um fator potencializador do risco no caso de apresentar 

uma elasticidade grande.  

Palavras-Chave: Risco, Energia Elétrica, Elasticidade consumo de energia 

Abstract 

Currently the Brazilian energy market undergoes major challenges. In the present paper 

the evolution of the energy market has been evaluated with some concepts of 

competition and monopoly in order to compare the Brazilian market with other more 

mature markets in terms of evolution of the electricity sector, such as California, the 

Nord Pool and the United Kingdom. This new Brazilian electrical energy market brings, 

inevitably, risks for the generating agents. These risks can be analyzed and quantified, 

as literature, through a series of indicators such as VAR, CVAR, Ebitda at Risk and Profit 

at Risk. However, these metrics use volatile pricing scenarios and directly influenced by 

the consumption of energy. In this way we evaluate econometrically whether the 

variable is elastic with the income and the rate of energy, which can constitute a 

potentializing factor of risk in case of presenting a great elasticity. 

Key-Words: Risk, Electric Energy, Elasticity, Energy Consumption. 
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Introdução 
 

O setor de energia elétrica constitui um dos mais complexos e dinâmicos setores da 

economia moderna brasileira. A energia elétrica constitui uma commodity1 clássica que 

desde a criação do mercado livre de energia elétrica passa por tentativas de 

descomoditização do produto segundo os interesses dos clientes.  

Classicamente, os sistemas de geração elétrica nacionais são divididos em três grandes 

grupos: hidrelétricos, termoelétricos e hidrotérmicos.  

Em alguns países, o aproveitamento de recursos hidrelétricos de porte, aliado à 

possibilidade de compra de energia de sistemas vizinhos, resulta em sistemas 

exclusivamente hidrelétricos. Em outros países, as condições geográficas impossibilitam 

a existência de potencial hidrelétrico, originando sistemas exclusivamente 

termoelétricos. Na maioria dos países, contudo, coexistem os dois tipos de geração, que 

caracterizam os sistemas hidrotérmicos. Isso porque a geração hidrelétrica está sempre 

exposta à possibilidade de estiagens recorrentes, quando a capacidade de geração fica 

sensivelmente diminuída, sendo então necessário recorrer à construção de grandes 

reservatórios que armazenam água durante os períodos de grandes chuvas para uso 

durante as estiagens e/ou ao acoplamento de usinas térmicas que são utilizadas quando 

a água armazenada pelo sistema hidrelétrico cai a níveis muito baixos (STREET et al., 

2011). 

O sistema brasileiro de produção de energia elétrica é hidrotérmico, com forte 

predominância de geração hidrelétrica e com grande capacidade de armazenamento de 

água. Essa realidade, no entanto vem mudando com o passar do tempo. As novas 

hidrelétricas construídas principalmente na região Amazônica têm uma concepção de 

projeto diferente, que não considera grandes reservatórios. Elas são o que chamamos 

de hidrelétrica a fio d’água2. Dentro dessa nova realidade o planejamento da operação 

e o correto equacionamento da oferta versus demanda de energia elétrica se tornará 

cada vez mais importante (idem, op. cit.).  

Não obstante esse imenso potencial hidrelétrico brasileiro, destacamos a forte 

necessidade do planejamento da expansão da geração, tendo em vista que os prazos de 

construção de usinas hidroelétricas são grandes – normalmente entre cinco e sete anos. 

Nesse contexto, é necessário avaliar com antecedência as condições de atendimento da 

demanda pelo sistema gerador.  

                                                           
1 Uma commodity é um bem fungível, ou seja, é equivalente e trocável por outra igual 
independentemente de quem a produz, como por exemplo, o petróleo, a resma de papel, o leite, o cobre 
e os imóveis.   
2 A fio d’água – Representa uma expressão comum no setor elétrico para indicar hidrelétricas que não 
possuem reservatório, portanto não conseguindo estocar energia a montante e estão totalmente sujeitas 
ao regime pluviométrico local funcionando a fio d’água.  
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Desde a criação do novo modelo do Sistema Elétrico em 2001, uma das premissas do 

planejamento do sistema foi a sobreoferta de energia dentro de uma abordagem de 

aversão ao risco de déficit no suprimento. Essa sobreoferta de energia é útil quando boa 

parte da matriz depende de recursos naturais não previsíveis e com estocagem cada vez 

mais limitada.  

O mercado de energia elétrica no Brasil é dividido basicamente em dois ambientes: 

Ambiente de Comercialização Regulado (ACR) e o Ambiente de Comercialização Livre 

(ACL). No primeiro estão todas as distribuidoras de energia, os clientes residenciais de 

baixa tensão e algumas indústrias. No segundo, estão as indústrias consumidoras de 

energia elétrica, com classe de tensão mais elevada.  

O sistema elétrico foi criado para garantir o balanço de energia e o suprimento estável 

para todos os consumidores em ambos os Ambientes. Como já dissemos, o sistema 

trabalha com sobreoferta garantindo que sempre exista energia para os consumidores. 

No entanto, esse mecanismo tem um custo que normalmente é considerado um seguro 

e, portanto, é rateado para todos os usuários do sistema. Se o balanço entre oferta e 

demanda é muito positivo (ou seja, existe muita sobra) o seguro fica muito caro e o 

preço (baixo) da energia fica pouco competitivo. Da mesma forma se o balanço se 

aproxima do equilíbrio (ou seja, ponto zero) o risco de déficit aumenta muito, tornando 

o sistema instável e volátil (CASTRO et al., 2011).   

Essa realidade tem se tornado mais complexa pela introdução de geração renovável (tal 

como eólica, por exemplo), não estocável e não controlável, aos sistemas de geração 

hidrotérmicos. Nesse ambiente identificamos um trade off: manter o seguro dentro de 

um valor monetário adequado enquanto precisamos também manter a segurança de 

fornecimento para todos os consumidores, considerando a disponibilidade dos recursos 

(tanto hídricos como os outros renováveis) como impossível de se prever com exatidão. 

Dentro dessa realidade, equilibrando valores monetários adequados e segurança do 

sistema, o governo tem testado diferentes modelos para dividir esse risco com os 

agentes do setor de energia, tanto geradores como consumidores. O modelo que 

vigorava antes de 2001 era baseado em um Encargo de Segurança do Sistema (ESS) que 

remunerava a geração térmica de back-up e era rateado para todos os consumidores. 

Atualmente o sistema sofreu algumas revisões e hoje é praticamente todo baseado em 

preço spot3 da energia. Se alguém que seria responsável por uma geração planejada por 

algum motivo não participa, ele é liquidado ao preço spot. O valor pago por esse gerador 

(que não gerou) é transferido à unidade que gerou a mais no mesmo momento. Essa 

arbitragem é realizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 

mensalmente.  

                                                           
3 Também conhecido como Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) 
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A metodologia de composição do valor do preço spot da energia contém conceitos 

modernos de aversão a risco e basicamente está estruturada sob alguns fundamentos: 

- A água no reservatório é o recurso escasso. A todo o momento o sistema está 

calculando quanto será a necessidade de energia para o futuro, baseada principalmente 

em expectativas meteorológicas, e tomando a decisão se economiza água no 

reservatório ou se a consome (STREET et al., 2011) 

- A geração eólica no Brasil entra no modelo atual com um valor constante, devido ao 

seu volume muito pequeno (menos de 2% da matriz). Essa realidade deve mudar dentro 

de muito pouco tempo. Até 2024 ela deve participar de aproximadamente 15% da 

matriz (ABEEOLICA, 2014).  

- A geração térmica tem diferentes níveis de custo. O gás natural possui um custo de 

operação mais baixo que o carvão que, por sua vez, possui um preço de operação menor 

que os combustíveis líquidos e assim por diante. As usinas térmicas, portanto, são 

convidadas a participar da geração na sua ordem de custo, o que constitui a chamada 

curva de ordem mérito (GOULART, 2013).  

Dentro desse ambiente, o risco de não gerar, mesmo que por alguns momentos em toda 

a sua vida operacional, pode afetar profundamente a saúde financeira de alguns 

agentes. Nesse contexto, vislumbramos a necessidade de: i) entender a dinâmica desse 

mercado para compor um bom pano de fundo para nos ajudar a analisar como ele evolui 

e para onde deve caminhar nos próximos anos; ii) quantificar esse risco por meio de um 

modelo quantitativo; iii) quantificar um possível potencializador desse risco, uma vez 

que o consumo de energia é um dos principais itens formadores do preço de energia.  

Diante desse quadro, a questão a ser respondida é: como podemos mensurar o risco de 

geração para os agentes do setor? 

Para responder a esse questionamento, pretendemos avaliar a dinâmica do mercado de 

energia doméstico, definindo as métricas de risco disponíveis e avaliando qual medida 

é mais adequada, dentro de um ambiente de incerteza das variáveis envolvidas nessa 

análise. 

Adicionalmente, ainda nos restam algumas questões complementares: Sendo o 

consumo de energia uma variável importante desse mercado, como a elasticidade preço 

da demanda e a elasticidade renda da demanda se comportam no Brasil? Nesse 

contexto, sendo a elasticidade uma medida da sensibilidade do consumidor às variações 

de preço (e de renda), ela afetaria a medida de risco definida para os geradores? 

Para responder essas perguntas vamos recorrer a um modelo econométrico com o 

objetivo de medir as elasticidades mencionadas e comparar seus resultados com os 

previstos na literatura econômica. 
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1- Metodologia/Estrutura 
 

Para nos auxiliar a mensurar o risco de geração, utilizaremos como base alguns trabalhos 

já escritos acerca do tema, pois, apoiados em modelos já consolidados e avaliados, 

avançaremos mais rapidamente no tema e tornaremos o debate acerca do assunto mais 

rico. 

Primeiramente faremos uma análise do setor elétrico nacional. Nossa revisão 

bibliográfica apontou um framework de Arfux (2004), que nos servirá de apoio nessa 

etapa. Esse trabalho apresenta uma estrutura de análise microeconômica da evolução 

do setor elétrico que nos ajudará a avaliar a evolução do mercado. 

Para trabalhar as questões específicas do setor de energia elétrica e construir um 

modelo de mensuração do risco, iremos nos apoiar nos trabalhos de Goulart (2013) e 

novamente de Arfux (2004). Ambos os trabalhos têm como foco mensurar o risco de 

geração de um portfólio comercial para tomar decisões otimizadas. Nosso trabalho se 

concentrará principalmente na escolha de uma métrica adequada e eficiente de risco, 

definindo que tipo de indicador financeiro seria mais útil para proteger/otimizar. 

Utilizaremos um deck de preços da EPE4 e aplicaremos um modelo quantitativo para 

uma empresa de referência, com o objetivo de simular qual seria o risco para diferentes 

cenários. Finalmente, ainda nessa seção, procuraremos responder se existe algum fator 

potencializador do risco influenciando no preço de energia. Desenvolveremos um 

modelo econométrico para estimar a elasticidade preço da demanda e a elasticidade 

renda da demanda. O consumo, e principalmente sua expectativa, constitui uma das 

principais variáveis de formação do preço de energia, como veremos mais adiante. 

Assim sendo, se no mercado brasileiro o consumo for elástico com relação às variáveis 

preço e renda, ele pode constituir um fator potencializador de risco para os agentes.  

Desta forma, diante de um modelo de avaliação de risco estabelecido, vamos nos 

aproveitar da discussão do setor elétrico brasileiro para compará-lo com mercados 

maduros internacionais e enfim selecionar alguns mecanismos de proteção, avaliando o 

seu funcionamento bem como as possibilidades de implementá-los no Brasil. 

Resumidamente, na segunda seção deste trabalho abordaremos o setor elétrico do 

Brasil, descrevendo o cenário histórico e atual e apresentando um olhar econômico 

sobre o mercado, com base no framework do trabalho de referência de Arfux (2004). Na 

terceira seção avaliaremos as principais métricas de risco, usando as referências do 

mesmo Arfux (op. cit.) e de Goulart (2013). Na quarta seção apresentaremos o modelo 

quantitativo de risco que usaremos em uma empresa padrão para avaliar diferentes 

                                                           
4 O modelo do setor elétrico brasileiro trabalha com a precificação do mercado spot através de um modelo 
técnico. A EPE, empresa de pesquisa energética, a fim de facilitar o planejamento dos agentes e criar uma 
base de comparação entre diferentes projetos, divulga precedente a cada leilão de energia um deck de 
preços com 2000 cenários equiprováveis de preço para um horizonte de 5 anos. Utilizaremos este deck 
de preços, datado de 28/07/2014 e disponível em http://www.epe.gov.br/leiloes/  
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cenários. Ainda nessa seção, criaremos um modelo econométrico robusto para avaliar 

um possível fator potencializador do risco: a elasticidade do consumo de energia em 

relação à renda, e à tarifa5.  Com os resultados quantitativos, dedicaremos a quinta 

seção para apresentar alguns tipos de estratégias possíveis para defender o risco de 

geração baseado em um indicador específico. Por fim, estudaremos alguns exemplos de 

mercados de energia internacionais maduros e discutiremos se essas ferramentas 

seriam aplicáveis no contexto brasileiro. 

2 – Setor Elétrico Nacional 
 

2.1 – Histórico do Setor Elétrico Nacional 

Para Dalmolim (2001), o processo de evolução do setor elétrico brasileiro pode ser 

segmentado em quatro períodos: 

i) 1889 – 1930 � Consumo de energia apenas de fonte vegetal (carvão, lenha, 

etc.). Início da iluminação pública.  

ii) 1931 – 1945 � Início da industrialização mais acelerada, criação do código 

de águas, criação do conceito de uso do bem público, outorgas e concessões 

aplicados para quedas d’água. Nesse período ocorreu o desbalanceamento 

do Sistema Elétrico Nacional uma vez que a região sudeste crescia em ritmo 

muito mais acelerado que as outras regiões.  

iii) 1946 – 1979 � Pós-guerra. Período de estruturação e criação de grandes 

estatais de energia: CHESF, CEMIG, ELETROBRAS. Grande salto na capacidade 

de geração (de aproximadamente 1 GW para 30 GW). 

iv) 1980 – em diante � Período marcado pelo endividamento externo e pela 

utilização das empresas públicas brasileiras de energia como instrumentos 

de captação de recursos externos para compensar o déficit fiscal brasileiro.  

 

Desde a origem, o setor foi muito regulado e sempre foi marcado por diversas 

intervenções governamentais que reduziam taxas de retorno artificialmente, visando a 

controlar a inflação, considerada a principal moeda de barganha política do país. 

Em uma perspectiva mais contemporânea, podemos conceber que a fase (iv) descrita 

por Dalmolin (op. cit.) foi encerrada em 2000, ao que acrescentamos uma quinta fase, 

que se inicia com a criação do novo modelo do Sistema Elétrico. Esse novo modelo foi 

concebido, entre outras razões, para multiplicar a participação da iniciativa privada e 

                                                           
5 A Tarifa de Energia representa o valor cobrado do consumidor pelas distribuidoras de energia, 
tipicamente no mercado cativo. A Tarifa de energia difere essencialmente do que neste estudo discutimos 
como preço de energia. O preço de energia aqui discutido constitui um output técnico do modelo de 
precificação oficial. Desta forma é um sinal do preço de mercado livre, preço o qual as diferenças (sobras 
ou déficits de geração) serão liquidadas.  
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acelerar os investimentos urgentes no parque gerador. Na concepção um sistema liberal 

de competição, estruturado em um sistema de leilão do tipo holandês6, regressivo, ele 

seria suficiente para atingir os níveis mais baixos de preço do mundo. De fato, foi o que 

aconteceu. Após 2009, os preços de geração de energia elétrica no Brasil se tornaram 

um dos mais baixos do mundo, o que foi possível por meio da inserção da energia eólica 

em escala e de baixo custo e da contratação de grandes projetos hidrelétricos que 

licitados de 2005 em diante.  

Ocorre que a liberalização e o aumento de eficiência na contratação da geração de 

energia não foram acompanhados pelos outros setores que compõe a chamada tarifa 

de energia elétrica. O sistema de distribuição continuou refém das intervenções 

governamentais de oportunistas que a cada período eleitoral, visando a controlar 

artificialmente a inflação, sangravam a taxa de retorno das distribuidoras de energia.  

Distribuidoras estas muitas vezes integrantes do grupo ELETROBRAS, portanto estatal, 

que faziam diminuir a arrecadação pública e que em alguns momentos específicos 

faziam o fluxo de recurso se inverter, obrigando o governo a injetar recursos financeiros 

nas distribuidoras.  

O resultado disso é que em pouco tempo a tarifa de energia elétrica no Brasil se tornou 

a quarta mais cara do mundo (FIRJAN e FIESP, 2011). Não obstante, o custo de geração 

é um dos mais competitivos do mundo, figurando como case apresentado em diversos 

congressos internacionais como um sucesso. Ocorre que, como já dissemos, os custos 

de distribuição, impostos, taxas e principalmente encargos de geração, transformam a 

tarifa de energia. 

Para o presente trabalho nós vamos focar no setor de geração, deixando de lado a 

problemática da distribuição e da tributação que compõe a tarifa final de energia. Para 

avançarmos sobre o setor de geração, vamos avaliar com um pouco mais de detalhes a 

estruturação do setor elétrico nessa quinta fase, pós 2001.  

2.2 – O sistema elétrico atual no Brasil 

O Mercado de geração de energia se estruturou em dois ambientes de comercialização: 

O ACR – caracterizado pelo fornecimento de energia por intermediários, distribuidoras 

de energia. Esse ambiente alcança todas as unidades de consumo de energia, 

principalmente as residenciais, pequenos comércios e micro indústrias. As áreas de 

atuação das distribuidoras de energia são concessionadas7 a agentes públicos ou 

                                                           
6 Leilões do tipo holandês, regressivo - Nesse tipo de Leilão o comprador estabelece um preço inicial, 
chamado preço teto e após intervalos sucessivos e constantes de tempo o preço cai um valor pré-
determinado (em R$/MWh ou % do preço). O leilão se segue até não haver mais tantos ofertantes quanto 
demanda por parte do comprador.  
7 Concessão – O regime de concessão ocorre entre a Administração Pública e uma empresa (seja ela 
particular ou mista com capital do estado) pelo qual o governo transfere a execução de um serviço público 
para que este exerça em seu próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário, em 
regime de monopólio ou não.  
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privados e normalmente constituem uma área geográfica bem delimitada. Nesse 

ambiente as distribuidoras de energia, principais clientes dos geradores de energia, são 

obrigadas a comprar energia por meio de leilões que acontecem periodicamente. Os 

leilões de energia podem ser de dois tipos: 

i) Leilões de Energia Existente – Os prazos dos contratos de energia em geral 

são muito menor es que a vida útil das usinas de geração. Por essa razão, em 

alguns momentos da vida útil da usina, ela encontra-se descontratada. Da 

mesma forma ao longo da vida da distribuidora, ela também se encontra 

exposta, sem contratos firmes de suprimento de energia. Nesse momento é 

feito um leilão para que a distribuidora recontrate sua parcela de energia 

cujos contratos venceram, chamada energia existente. Nesses leilões os 

contratos são firmados para início de suprimento no mesmo ano ou, no 

máximo, para janeiro do ano seguinte. Esses leilões são chamados Leilões de 

Energia Existente A-0 ou A-1.  

ii) Leilões de Energia Nova – Naturalmente a carga de energia na distribuidora 

cresce. São novos consumidores residenciais, os antigos consumidores que 

adquirem eletrodomésticos, novos pequenos comércios, ampliações dos 

anteriores, entre outros. Para suprir a necessidade por essa energia existem 

leilões para adquirir energia proveniente de novas unidades de geração. 

Nesses leilões, que são do tipo holandês, regressivo, todos os agentes de 

geração, sejam públicos ou privados, cadastram tecnicamente projetos para 

competir. Os projetos mais eficientes, portanto com menor preço de 

fornecimento de energia em R$/MWh, sagram–se vencedores e ganham um 

contrato de compra de energia elétrica com duração de 20 a 30 anos. Esses 

leilões têm normalmente início de suprimento para 3 ou 5 anos. São 

chamados Leilões de Energia Nova A-3 e A-5. 

Dentro do conceito de Leilões de Energia Nova ainda existe um tipo de leilão organizado 

pelo governo conhecido como Leilão de Energia de Reserva. Esse leilão prevê a aquisição 

de energia nova na medida em que o sistema como um todo cresce. Como o seu próprio 

nome diz, ele constitui uma reserva de energia, um seguro para todos os agentes do 

setor, que em termos de equilíbrio físico de energia (balanço entre geração e consumo), 

deve ser sempre superavitário.  

Esse ambiente caracteriza-se por um bom exemplo de competição perfeita, 

principalmente por dois aspectos: 

- Informação simétrica para todos os agentes: os leilões iniciam-se com um preço teto 

para todos os agentes e a velocidade do processo impede que os agentes saibam sobre 

os movimentos dos outros. 

- Pulverização: existe uma variedade grande de agentes que ofertam nos leilões. 
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No ACL não existem distribuidoras intermediárias. Os consumidores, nesse caso grandes 

consumidores, negociam diretamente com os geradores. Esses utilizam o sistema de 

transmissão nacional e a rede local de distribuição para entregar a energia para seus 

clientes. Esse mercado, diferente do mercado regulado, apresenta características de 

competição imperfeita: 

- Assimetria de informações. 

- Poucos vendedores e poucos compradores, em comparação com o mercado regulado. 

Nesse novo mercado, para facilitar as trocas de contratos de energia e aproveitando a 

realidade de assimetria de informações, surgiu a figura das comercializadoras de 

energia.  

Na realidade todos os agentes, tanto compradores como vendedores, são 

comercializadores de energia. Porém o mercado não tem liquidez imediata. Desfazer-se 

de posições, sejam compradas ou vendidas, nem sempre é fácil. Nesse ambiente 

surgiram empresas, sem ativos de geração ou mesmo grandes postos de consumo, 

dedicadas a concentrar alguns contratos de fornecimento de energia e operar a 

commodity em momentos específicos. Essas empresas hoje são conhecidas como 

comercializadoras independentes. São empresas que conhecem bem os agentes e 

entendem a formação do preço do mercado spot, então operam em janelas específicas 

como traders do mercado. Esses agentes são importantes porque dão liquidez ao 

mercado e conseguem fornecer energia no varejo para pequenos consumidores 

elegíveis para migrar para o mercado livre, porém sem acesso aos geradores de energia, 

normalmente interessados em vender energia no atacado.  

 

2.3 – Modelos de Funcionamento de Mercado 

Para avaliar os modelos de funcionamento de mercado vamos utilizar a estratificação 

desenhada por Arfux (2004). Assim, para compreender melhor as estruturas de 

funcionamento do mercado de energia, consideramos a seguinte estrutura para o 

consumidor final, indicada na figura 1: 
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Figura 1 – Esquema de Funcionamento do Mercado de Energia para Consumidor Final 

 

Fonte: Arfux (2004, p. 22) 

 

2.3.1 – Monopólio 

O monopólio estatal é um modelo que ainda vigora em muitos países. Ele é mais simples 

do ponto de vista da operação da comercialização de energia já que desde a geração, 

transmissão e distribuição até o consumidor final todos os elos encontram-se na mão 

de um único agente, normalmente ligado ao governo.  

Esse é um modelo que vigora em países menores com Uruguai, Angola e outros (idem, 

op. cit.). 

Nesse tipo de modelo não há competição e os preços são regulados e acompanhados 

pelas agências do governo.  

O setor de energia possui alguns subsetores que tem a tendência a estabelecer alguns 

monopólios naturais. Todos os subsetores que tem uma característica geográfica ligada 

têm esta tendência, como por exemplo a transmissão de energia. Não é eficiente que 

haja duas ou três empresas construindo linhas de transmissão em paralelo para que o 

gerador escolha a proposta mais competitiva de escoamento. O raciocínio é o mesmo 

para distribuição de energia. O consumidor final, de pequeno porte, não tem acesso a 

várias opções de contratação de distribuidora de energia. Não seria eficiente 

tecnicamente ter várias opções. Isto seria demasiadamente oneroso para o sistema.  

Arfux (op. cit.) observa em sua análise que a escolha da distribuidora é feita apenas pela 

geografia e os consumidores, considerados cativos, devem de alguma forma ser 

protegidos pela ideologia do sistema de preços abusivos. Ele também aponta que na 

medida que a operação comercial é mais simples nesse modelo, o acompanhamento 

regulatório é inversamente proporcional, portanto intenso, ativo e disciplinado.  

2.3.2 – Comprador único 

A característica principal desse modelo é a introdução da competição, mesmo em 

setores nos quais a geografia definiria um chamado monopólio natural.  
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Nesse modelo há uma agência compradora que é responsável por adquirir toda a 

energia via livre competição de qualquer gerador. Os geradores, competindo entre si, 

negociam por meio de um contrato que normalmente é de longo prazo chamado Power 

Purchase Agreement (PPA). Esse contrato é fundamental para obtenção de capital, por 

meio de financiamentos, e os principais riscos são transferidos para o consumidor final 

por meio da agência.  

2.3.3 – Wholesale competition 

A competição no atacado funciona quando as distribuidoras são livres para escolher seus 

fornecedores e negociar seus contratos. Nesse modelo é fundamental que haja livre 

acesso à transmissão, sem barreiras.  

As distribuidoras mantêm o monopólio sobre a venda de energia para os consumidores 

finais, porque mais uma vez tecnicamente é oneroso dar várias opções. Novamente 

temos a necessidade da regulação dos preços das distribuidoras nesse mercado.  

Nesse modelo surge a figura de um operador independente do sistema, que despacha 

as usinas de forma a garantir o equilíbrio técnico da tensão e da frequência do sistema.  

Um mercado à vista é criado para liquidar as diferenças entre geração efetivamente 

realizada, portanto despachada, e os contratos estabelecidos. Percebemos que começa 

a existir o risco entre o que se contrata e o que se gera de energia efetivamente. Esse 

risco deve ser tomado para algum dos agentes de mercado. Arfux (op. cit.) observa que 

esse risco pode ser protegido por meio de um seguro ou um derivativo a ser contratado. 

2.3.4 – Wholesale competition + Mercado Livre de Energia 

A competição no mercado cativo continua sendo realizada no atacado, assim como no 

modelo anterior. Porém, alguns consumidores estão grandes o suficiente para também 

serem gerenciados pelo operador independente. Esses consumidores tornam-se 

agentes de comercialização de energia e ficam elegíveis para comprar energia de quem 

eles quiserem, mesmo dentro da área geográfica das distribuidoras. 

Tecnicamente, por ter uma carga de energia maior, eles têm uma classe de tensão mais 

alta e acabam por acessar diretamente os agentes geradores ou comercializadores de 

energia. Dessa forma eles tem liberdade para negociar os seus contratos em um 

ambiente de livre competição.  

O mercado à vista torna-se maior e uma agência de liquidação é necessária para garantir 

toda a liquidação das diferenças.  

2.3.5 – Competição no varejo 

Esse modelo permite que todos os consumidores finais, independente do seu porte, 

escolham seus fornecedores, duração dos contratos, sazonalidade do seu consumo e 

perfil de carga. Esse sistema demanda uma rede de transmissão, distribuição e operação 
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de energia inteligente, o que hoje chamamos de smart grid, afinal todos os agentes têm 

acesso à transmissão. Esse é o modelo de máxima competição.  

2.3.6 – Modelo brasileiro de comercialização de energia 

Conforme foi observado pelo histórico apresentado na seção 2.1, o Brasil transitou de 

um sistema de Monopólio para o novo Modelo do Setor Elétrico, mais parecido com o 

Wholesale competition + Mercado Livre de Energia do subitem 2.3.5.  

Hoje tanto a geração como a transmissão passam por licitações que pressupõe livre 

competição dos agentes pelo serviço prestado. No início da reforma do setor elétrico, 

na geração, as grandes licitações eram pela exploração de algum aproveitamento 

hídrico. Explicando melhor: vários players de energia disputavam o direito de aproveitar 

um rio para gerar energia elétrica. Desde 2009 todas as fontes de energia concorrem 

entre si para fornecer energia para as distribuidoras. Fica a cargo do Operador Nacional 

do Sistema (ONS), o equilíbrio da tensão e frequência da rede, centralizando o despacho.  

A transmissão ocorre de forma similar: os trechos planejados de expansão da 

transmissão são leiloados e os agentes concorrem entre si pelo direito de prestar este 

serviço. 

Na distribuição de energia o modelo é por concessão. A área geográfica é cedida a uma 

distribuidora de energia que é regulada e acompanhada pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL.  

O mercado livre de energia é estabelecido por clientes de tensão maior que 2,3 kV e 

com consumo geralmente maior que 1 MWm8 (BRASIL, 2004). 

Esse modelo brasileiro de competição foi responsável por uma queda grande dos preços 

de geração de energia, uma vez que proporciona a livre competição não só de players 

como também de fontes de energia. Porém, ao mesmo tempo que estabelece 

competição, esse sistema traz diversos riscos para os agentes de geração, especialmente 

os de energia renovável como eólica e solar (CASTRO et al., 2011).  

O sistema brasileiro pede que os recursos renováveis, como eólica e solar, sejam 

certificados por agências independentes e esse estudo, seja de vento ou de sol, é base 

para a publicação de um lastro de energia conhecido como Garantia Física. Essa 

certificação retorna uma expectativa de geração média, segundo a probabilidade meta9, 

esperada para um horizonte de 20 anos. Evidentemente o recurso varia na escala anual, 

                                                           
8 MWm é uma unidade de energia. Representa o nível de potência médio consumido durante uma 
determinada escala de tempo que pode ser um mês, um semestre ou mesmo um ano.  
9 Para poder ter uma Garantia Física publicada existe uma Probabilidade de Geração Meta. Esta 
Expectativa de Geração encontra-se em 90% de probabilidade para Energia Eólica e 50% para Energia 
Solar. Significa que existe 90% para eólica e 50% para solar de probabilidade de termos aquela energia 
produzida ou mais dentro de um horizonte de 20 anos. Este é resultado de um estudo de vento ou sol 
feito por empresa certificadora independente e enviado à Empresa de Pesquisa Energética que analisa o 
material tecnicamente e avaliza a publicação de Garantia Física.  
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mensal e horária. Esta Garantia Física é a base do modelo de contratação nos leilões. O 

ONS conta com essa garantia para despachar a usina e caso ela não consiga gerar, por 

causa da falta de recurso, isso irá para conta da liquidação das diferenças.  

O modelo de precificação dessas diferenças é técnico e é baseado na disponibilidade 

atual e futura de recursos nacionais para geração de energia e uma perspectiva de 

consumo. Assim sendo, de forma simplificada, se o ONS enxergar pouca previsibilidade 

de chuvas no horizonte ou um aumento muito grande do consumo de energia, ele 

automaticamente usará unidades de geração despacháveis, mais caras, e precificará as 

diferenças a serem liquidadas por esse método. Dessa forma, tanto a falta de recursos 

de geração (principalmente chuva) como o consumo de energia, ou sua perspectiva com 

viés de alta ou baixa, afeta diretamente os preços que liquidarão diferenças, portanto 

submetendo os agentes de geração à maior ou menor exposição aos riscos (GOULART, 

2013). Esse conceito será importante nas seções posteriores e no modelo econométrico 

que proporemos. 

Dessa forma, os agentes geradores de energia eólica e solar estão com as suas possíveis 

diferenças de geração e garantia física intimamente ligadas à sensibilidade do ONS ao 

regime pluviométrico. Observamos nos gráficos abaixo, extraídos da CCEE, o histórico 

desses preços de liquidação das diferenças (PLD) dos últimos 13 anos (Gráfico 1) e dos 

últimos 12 meses (Gráfico 2): 

Gráfico 1 -  PLD Semanal Sistema Sudeste – Histórico 13 anos 

 

Fonte: Adaptado de CCEE (2014) 
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Gráfico 2 - PLD Semanal Sistema Sudeste – Últimos 12 meses 

 

Fonte: Adaptado de CCEE (2014) 

A fim de evitar uma volatilidade ainda maior, estabeleceu-se nesse período um teto do 

PLD em 822,83 R$/MWh (CCEE, 2014). Porém, a volatilidade ainda é muito grande uma 

vez que o preço oscilou quase 8x em um período de 12 meses, conforme o Gráfico 2. 

Com isso, aumenta consideravelmente o risco ao qual está submetido um agente de 

geração de energia, com seu recurso imprevisível sujeito a pagar ou receber suas 

diferenças dentro desse universo volátil, no qual a energia pode valer quase três vezes 

menos de uma semana para outra, como destacado no Gráfico 2.  

Tendo em conta a descrição do mercado brasileiro, abordamos a 

mensuração/quantificação desse risco nas seções subsequentes deste trabalho. 

3 – Avaliação do Referencial teórico existente para as principais 

métricas de risco 
 

Sobre a importância da aferição do risco de um negócio, destacamos que 

(...) por muito tempo a atitude frente ao risco era passiva, isto é, ela 

era aceita como uma coisa sobre a qual não podíamos ter nenhuma 

ação. Hoje em dia entretanto, a atitude é proativa, isto é, procuramos 

agir sobre a causa do risco, de forma a eliminar, transferir ou mitigar a 

possibilidade ou as consequências, sempre que for possível e 

vantajoso. (TORRES, 2006, p. 93) 

Desta forma, a mensuração do risco torna-se fundamental para agir sobre o risco. Guido 

e Duarte (2003) acreditavam que os múltiplos riscos do setor elétrico deveriam ser 

identificados e transferidos, seja buscando um seguro ou repassando a terceiros, como 
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por exemplo as comercializadoras de energia citadas na seção anterior. Inclusive eles 

acreditavam que o mercado de derivativos, quando viesse a surgir, traria uma série de 

instrumentos para mitigar ou até mesmo eliminar alguns riscos. O trabalho de Arfux 

(2004) dedicou-se a identificar os riscos e a pensar instrumentos diversos para transferir 

os riscos. Na época, os principais riscos que estavam sendo mapeados, identificados e 

precificados pelo autor eram: 

• Risco de Crédito: Mede a incerteza relacionada aos retornos esperados em 

decorrência da inadimplência da contraparte em suprir suas obrigações 

contratuais.  

• Risco de Liquidez: Expressa o risco de que as reservas e disponibilidades de uma 

instituição não sejam suficientes para honrar suas obrigações no momento em 

que ocorrem, ou seja, um descompasso no fluxo de caixa gera incapacidade 

momentânea de quitar seus compromissos.  

• Risco Regulatório: Define como as novas regulamentações do setor podem 

afetar os agentes. Este é um ponto crucial do Setor Elétrico Brasileiro, que nos 

últimos anos viveu uma grande incerteza regulatória, afastando possíveis 

investidores privados.  

• Risco Operacional: Que advém do gerenciamento inadequado da empresa. Uma 

fraude ou falhas gerenciais dentro da organização pode ser considerada como 

risco operacional.  

• Risco de Mercado: É decorrente dos movimentos de preços, taxas de juros, de 

câmbio, índices, ações e títulos, commodities ou qualquer outro tipo de ativo que 

possa afetar de alguma forma as atividades da empresa ou seu preço de 

mercado. Os níveis de exposição ao mercado devem estar dentro de limites 

prudentes.  

Atualmente, com a inserção de energia renovável na economia energética, surge um 

outro risco relevante: o risco de geração. Dado que o recurso é imprevisível (seja ele o 

vento ou o sol) em sua totalidade ele deve ser harmonizado com os principais riscos de 

mercado principalmente com relação a preço de energia.  

Esse novo risco estará cada vez mais presente na realidade do setor elétrico brasileiro 

uma vez que hoje a participação de eólica e solar representam menos de 3% da matriz 

nacional (ANEEL, 2014) e devem chegar a mais de 10% antes de 2018 (ABEEOLICA, 2014), 

considerando somente a potência já contratada.  

Com foco no risco de mercado, referente ao preço da energia, e no risco de geração, 

destacamos a seguir as principais métricas de aferição. 

3.1 – VaR – Value at Risk 

 
Para quantificar todos esses riscos, em especial o risco de geração e de mercado que 

tratamos neste trabalho, existe uma série de ferramentas. Segundo Arfux (2004) o Value 
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at Risk (VaR) é uma das ferramentas mais amplamente utilizadas. É um método de 

mensuração de risco que utiliza técnicas estatísticas padronizadas. Ele mede a maior 

perda esperada ao longo de um determinado intervalo de tempo, sob condições 

normais de mercado e dentro de um determinado nível de confiança, admitindo a 

incerteza das variáveis. A primeira parte do método é a escolha do horizonte de tempo 

e do nível de confiança. Quanto menor for o horizonte escolhido, mais antecipadas 

tendem a ser as detecções de problemas, embora isso aumente os custos de 

acompanhamento. Do ponto de vista dos usuários, o horizonte de tempo pode ser 

determinado pela natureza da carteira e da liquidez do ativo. Já o nível de confiança 

varia tipicamente entre 95% e 99%. O valor escolhido não deve ser demasiadamente 

elevado, pois proporcionaria uma medida de perda que raramente seria excedida. É 

importante escolher um nível de confiança (c) que permita aos usuários checar a 

concordância do modelo com a realidade.  

Sobre o método de obtenção do VaR, destacamos que 

O grande benefício do VaR encontra-se na imposição de uma 

metodologia estruturada para pensar criticamente sobre o risco. As 

instituições que passam pelo processo de estimação do seu VaR são 

obrigadas a confrontar sua exposição aos riscos financeiros e a 

estabelecer uma função apropriada de gestão de riscos. Assim, o 

processo através do qual o VaR é abordado pode ser tão importante 

quanto seu próprio valor estimado. (JORION10, apud VARIAN, 2010, 

p. 259) 

O VaR pode ser definido como uma perda em relação à média ou uma perda absoluta 

(Damodaran, 2008). Suponha uma função de variação do retorno do investimento em 

uma planta de energia eólica ou solar, tendo como grau de liberdade apenas a geração 

de energia. O menor valor Q, mostrado no gráfico 3, é determinado para um nível de 

confiança c, dado pela medida da área sob a curva da função de retorno. O valor Q 

também é chamado de Quantil ou Percentil da distribuição (JORION, 1998). Explicando 

melhor, Q representa um valor que divide a área sob a curva da função de retorno em 

duas partes, a primeira, à sua esquerda, representa 25% da área total e a segunda, à sua 

direita, representa 75% da área total. Assim, Q indica a medida de posição referente ao 

primeiro quartil (Q1) ou ao vigésimo quinto percentil (P25). 

 

 

 

 

                                                           
10 Philippe Jorion é professor da Universidade da Califórnia e se tornou uma das referências em análise 
de risco pelas publicações no Journal of Finance. Ele é autor de mais de 90 publicações para acadêmicos 
e profissionais sobre Gestão de Risco e Finanças Internacionais.  
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Gráfico 3 - VaR para uma função de Retorno típica 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

3.2 – Ebitda at Risk, Cash Flow at Risk e outros 

Existem muitas outras variações do VaR, adaptadas para as necessidades de cada 

negócio, tais como  Ebitda11 at Risk, Cash Flow at Risk, Earnings at Risk, etc. 

O Cash Flow at Risk, por exemplo, permite a mensuração do risco inerente ao fluxo de 

caixa da empresa e também há a possibilidade de inclusão do risco advindo de outras 

variáveis não necessariamente financeiras. Por meio dessa técnica é realizado o cash 

management, no qual o usuário determina o período de análise e o valor do fluxo de 

caixa no início do período. Com base nisso, o sistema analisa todos os fluxos de caixa 

previstos para cada cenário e traça a curva de evolução do caixa (ARFUX, 2004).  

O Ebitda at Risk é sensível a variações de custos operacionais ou de linhas de receitas 

por exemplo. Na Europa, onde as energias renováveis possuem boa parte das receitas 

atreladas a subsídios governamentais, essas receitas representam um risco considerável 

e faz sentido mensurar o Ebitda at Risk. 

Outra variação é o Earnings at Risk, no qual a linha de lucro é que é sensibilizada. Nessa 

ferramenta, qualquer variação seja na Receita (topo do Demonstrativo de Resultados), 

nos impostos ou no serviço da dívida, é sensibilizada no indicador.  

3.3 – CVaR – Conditioned Value at Risk 

Para entender o Conditioned Value at Risk (CVaR) primeiro teremos que definir os 

axiomas da medida de risco. Esses axiomas verificam a coerência da medida proposta 

(GOULART, 2013): 

1. A característica de subaditividade define que a medida deve garantir que quanto 

mais diversificada uma carteira, menor o seu risco. 

                                                           
11 Earnings Before Interest Tax, Depeciation and Amortization – Lucros Antes de Taxas de Juros, 
Depreciação e Amortização 
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2. A homogeneidade positiva está relacionada com o tamanho do portfólio. Caso a 

liquidez de um portfólio esteja diretamente relacionada com o seu tamanho, o 

risco desse portfólio também estará diretamente associado ao seu tamanho. 

3. A invariância sobre translações significa que a aplicação em um instrumento de 

referência (livre de riscos) reduz a exposição ao risco do restante do portfólio. 

Dessa maneira, as propriedades da medida de risco não se alteram caso os 

argumentos sofram uma translação. 

4. A monotonicidade significa que o risco de uma posição financeira é aumentado 

caso os retornos dos ativos sejam reduzidos. 

Para Goulart (op. cit), nos mercados de energia, o VaR não é a medida mais adequada 

porque não captura eventos extremos e nesses mercados sempre temos alguns pontos 

fora da curva. Dito de outra forma, as distribuições esperadas no mercado de energia 

têm caudas muito longas com possibilidades, apesar de remotas em termos de 

probabilidades, significativas em termos de impacto.  

O VaR, é uma medida que tenta resumir, em apenas um número, qual o risco de perda 

de valor a que uma empresa está sujeita, devido a variações ou flutuações de preços. 

Ele é uma medida de risco oriunda do mercado financeiro e é uma das mais utilizadas 

para a mensuração do risco pelas instituições desse setor. Vale notar que o VaR 

considera que a atual posição de contratos da empresa pode ser liquidada a qualquer 

momento.  

Ainda para Goulart (op. cit.) o VaR falha no primeiro axioma, segundo o qual a soma das 

medidas de risco dos ativos considerados individualmente deve ser sempre maior ou 

igual à medida de risco da carteira. Nesse sentido, o CVaR atende aos quatro axiomas 

que definem as medidas de risco. 

Para funções discretas o CVaR é definido como a média dos (1-c)% piores cenários. 

Assim, é possível notar que CVaR é mais conservador do que VaR, podendo ser, no 

limite, igual em alguns casos raros. 

Para funções contínuas, o CVaR é dado pelo valor esperado da função retorno dentro 

da área destacada à esquerda de Q no gráfico 4: 
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Gráfico 4 - CVaR – Conditioned Value at Risk 

 
Fonte: Elaboração Própria 

Explicando melhor, o CVaR corresponde a um valor indicado no eixo horizontal que 

divide a área sombreada do Gráfico 4 em duas partes, cada um contendo 50% da área 

total. 

3.4  – Profit at Risk (P@R) ou Extreme Profit at Risk (eP@R) 

O Profit at Risk ou o Extreme Profit at Risk é uma métrica semelhante ao CVaR. A 

principal diferença é que o CVaR procura mensurar a perda de valor de uma empresa ou 

operação em um determinado período de tempo enquanto o eP@R procura mensurar 

a perda de receita a que uma empresa pode estar sujeita.  

Assim como o Ebitda at Risk constitui uma variação do VaR, sendo o percentil 

correspondente à variação do Ebitda, o P@R ou eP@R constituem uma variação do 

CVaR. 

Normalmente o CVaR é calculado como a média ou o valor esperado da área dos (1-c)% 

piores casos de valor da empresa, da carteira ou da operação. O P@R ou eP@R 

constituem a média ou o valor esperado da área dos mesmos (1-c)% piores casos de 

receita ou lucro, dependendo da análise.  

Muitas das decisões atualmente no setor elétrico são tomadas baseadas nessas 

métricas. Os agentes decidem por adquirir contratos de fornecimento de energia 

elétrica com um nível de aversão a risco baseado nessas métricas.  
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4 – Modelo Quantitativo para avaliação de risco de empresa de referência 

 

4.1 – Empresa de Referência vendendo energia no mês a mês, analisada 

segundo os 2000 cenários de preço da Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) 

Para iniciar a avaliação de risco vamos considerar uma empresa de referência que tenha 

um contrato flat de fornecimento de energia futura de 1 MWm entre 2019 e 2023, 

portanto com 5 anos de duração. Considere que a geração de energia e o consumo 

estejam no submercado sudeste, no qual inicialmente vamos avaliar apenas o risco de 

mercado de preço. Consideramos o deck de preços públicos da EPE no horizonte 

pretendido, no qual temos 2000 cenários de preço desde janeiro de 2019 até dezembro 

de 2023 e consideramos que a empresa de referência vende a energia no mês a mês a 

preço spot de energia.  

Gráfico 5 – Histograma da Receita em R$ para 2000 cenários12 de preço fornecido para 
EPE, vendidos mês a mês 

 
Fonte: Elaboração própria 

A média dos cenários apresenta valor de 5,9 milhões de R$ enquanto que o VaR da 

Receita para 95% de confiança apresenta valor de 2,4 R$ Milhões e o CVaR 2,0 R$ 

Milhões, mostrando que realmente a métrica do CVaR apresenta resultados mais 

conservadores. Como vimos anteriormente a variação do CVar que trata das 

mensurações de receita é conhecido como P@R ou eP@R.  

                                                           
12 Os preços são retirados com base no deck da EPE. São 2000 cenários de preço, conforme explicamos 
anteriormente, que são utilizados pelos agentes para planejamento.  
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4.2 – Empresa de Referência vendendo energia anualmente, analisada 

segundo os 2000 cenários de preço da EPE 

Em uma primeira análise, conforme podemos verificar no Gráfico 6, se a mesma 

empresa de referência optar, com o mesmo deck esperado, por vender a energia na 

média do preço spot do ano, a receita média esperada já sobe para 6,1 R$ Milhões, 3,5% 

a mais que o cenário de venda mês a mês. O VaR para o mesmo intervalo de confiança 

(95%) é de 2,5 R$ Milhões e o CVaR é de 2,2 R$ Milhões, ambos os valores maiores que 

os correspondentes na análise anterior. 

Gráfico 6 – Histograma da Receita em R$ para 2000 cenários de preço fornecido para 
EPE, vendidos a Preço Spot médio Anual 

 
Fonte: Elaboração própria 

Porém essa análise pode mudar se considerarmos o VaR como a diferença entre a 

Receita Média Esperada e a Média da Receita nos 5% (equivalente ao CVaR) piores 

casos. Percebemos que a mudança de metodologia não diminui o risco, uma vez que 

apesar do CVaR aumentar (receita esperada nos 5% piores casos), a média também 

aumenta: 

Caso 1 (Venda Mês – a - Mês): Receita média – CvaR = 5,9 – 2,0 = 3,9 R$Milhões 

Caso 2 (Venda Anual): Receita média – CvaR = 6,1 – 2,2 = 3,9 R$Milhões 

Contudo, apesar de o risco medido por essa diferença ser igual nos dois casos, na 

segunda opção estamos trabalhando com uma expectativa de receita superior. Assim, 

considerando essas duas hipóteses, para trabalhar no mesmo patamar de risco, é mais 

vantajoso o Caso 2, no qual as expectativas ficam referenciadas a um nível maior de 

receita. 

Atualmente as regras dos leilões de energia do mercado regulado evoluíram para que 

as diferenças entre Garantia Física e Geração Verificada sejam liquidadas a Preço Médio 
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Anual. Pelo case exposto, verificamos que a volatilidade não diminui, uma vez que a 

diferença entre o CVaR e a média permanecem no mesmo valor, porém a receita é 

maximizada no segundo caso.  

Retomando nossa questão central: como podemos mensurar o risco de geração para os 

agentes do setor? 

Pelo exemplo acima, uma métrica somente não é suficiente. Entendemos que o CVaR, 

(definido como a Esperança – E(x) – dos 5% piores casos) e a diferença entre a Média 

das Receitas e o CVaR (afastamento da Média da Esperança dos 5% piores casos) 

precisam ser avaliados em conjunto.  

4.3 – Empresa de referência vendendo energia no mês a mês, com variação 

típica na geração  

Observe que a geração de energia renovável, seja eólica, solar ou hídrica, naturalmente 

varia no mês a mês e como o preço de energia também tem sazonalidade, 

estabelecemos agora outro risco que deve ser mensurado antes da comercialização da 

energia.  

Considere como um exemplo a mesma empresa de referência vendendo energia flat de 

1 MWm ao longo do ano de 2019. Tomamos como base o mesmo deck de preços dos 

exemplos anteriores e consideramos uma sazonalidade típica conforme Gráfico 7.  

Gráfico 7 - Sazonalidade típica da energia eólica 

 

Fonte: Adaptado de CAMARGO et al., 2001 

Dessa forma, a receita líquida, mostrada no gráfico 8, é definida como o balanço ente os 

superávits de energia nos meses bons tais como 5, 6, 7, 8, 9, 10 e os déficits nos meses 

ruins tais como 1, 2, 3, 4, 11 e 12. 
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Para a receita global do contrato de venda o VaR seria 2,5 R$ Milhões13, o CVaR 2,2 R$ 

Milhões e a média 6,1 R$ Milhões.   

Gráfico 8 - Receita Líquida da Venda Flat de Energia considerando sazonalidade e 2000 
cenários de PLD 

 
Fonte: Elaboração própria 

4.4 – Fatores potencializadores do risco  

4.4.1 – Elasticidade 

Segundo Varian (2010, p. 288)  

com frequência, é interessante ter uma medida de quão ‘sensível’ é a 

demanda com variações de preço ou de renda. Ora, a primeira ideia 

que vem à mente é utilizar a inclinação da função de demanda como 

medida de sua sensibilidade. 

Dessa forma, a inclinação de uma curva de demanda pode ser entendida como as 

variações relativas nas quantidades demandadas divididas pela variação de preço. O 

produto dessa divisão pela razão entre o preço e a quantidade demandada formam a 

definição de elasticidade: 

Ԑ	 =
∆�

∆�
∗
�	

�	
   

no qual q = quantidade demandada e p = preço (ou no caso que tomaremos mais tarde, 

constituirá a tarifa).  

A literatura trata a elasticidade renda da demanda e a elasticidade preço da demanda 

por energia elétrica, de forma genérica, normalmente concluindo que as relações são 

inelásticas. Segundo Hall (2003, apud Passos, 2012), a elasticidade tarifa da demanda de 

                                                           
13 O cálculo desta expectativa de VaR é muito similar ao primeiro produto, venda mês a mês, apenas com 

a diferença que a geração não é considerada flat no mês a mês e sim oscilando conforme a curva do 

gráfico 7.  
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energia elétrica é igual a 0,4 (em módulo) e a elasticidade renda da demanda de energia 

é 0,2, ambas menores que a unidade, portanto inelásticas. Sendo assim, podemos inferir 

que variações na renda ou na tarifa de energia não impactam significativamente a 

demanda pelo produto. 

Se o consumo de energia não é volátil, uma vez que ele pode ser tomado como variável 

dependente da renda e da tarifa de energia, podemos concluir que o preço de energia 

também será pouco impactado por essas variáveis, uma vez que o consumo de energia 

é um dos principais formadores do seu preço.  

Entretanto, vamos conduzir um cálculo dessas elasticidades para o caso brasileiro atual, 

para confirmar (ou não) o resultado genérico apresentado na literatura. Para isso, vamos 

utilizar um modelo econométrico descrito na próxima seção. 

4.4.2 – Modelo Econométrico 

Para estimar a equação de regressão e consequentemente a elasticidade vamos 

demonstrar que a elasticidade é o coeficiente da variável explicativa em um modelo de 

regressão logarítmico. 

Tomemos como ponto de partida a função exponencial abaixo: 

	 = 
 ∗ �� (i) 

Aplicando Logaritmo Natural dos dois lados da expressão, temos: 

�		 = �	
 + �	��   �  Ln Y = Ln A + E*Ln X 

Dessa forma, a equação de regressão (linearizada) fica assim escrita: 

�		 = � + � ∗ �	� (ii); na qual a = Ln A. 

Pela fórmula expressa na seção anterior: Ԑ	 =
∆�

∆�
∗
�	

�	
   

Considerando as variáveis X e Y: Ԑ	 =
∆�

∆�
∗
�	

�	
  

Para pequenas variações de x, podemos escrever: Ԑ	 =
��

��
∗
�	

�	
  

Assim, derivando (i), temos: Ԑ	 = A ∗ E ∗ ���� ∗
�	

�	
   

Substituindo (i) no lugar de Y, temos: 

Ԑ	 = A ∗ E ∗ �� ∗
�	

�∗��	
   

Donde se conclui que: Ԑ	 = E 

Ou seja, na regressão logarítmica linearizada, o parâmetro do regressor é 

numericamente igual à elasticidade. Isso é válido também para regressões múltiplas. 

Assim, iremos executar uma regressão colocando o Y como sendo o logaritmo natural 

do consumo de energia elétrica e duas variáveis independentes: o logaritmo natural do 
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PIB a preços correntes e o logaritmo natural da tarifa média de energia deflacionada 

pelo IPCA14, com base em uma série histórica de periodicidade trimestral de 1995/1 a 

2013/4. 

Utilizamos dados do IPEA (2014), ajustando os valores em índice com base em 2000/1. 

Esses dados ajustados estão no Anexo 1. 

A regressão logarítmica segue o modelo: Ln Ct = β0 + β1.Ln Yt + β2.Ln Tt + μt, no qual μt 

representa o termo de erro aleatório, Ct é o consumo no trimestre t, Yt é o PIB no 

trimestre t e Tt é a tarifa no trimestre t. Os resultados estão demonstrados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Resultados da regressão logarítmica do ln do Consumo em função do ln da 
Renda e do ln da Tarifa 

 
Fonte: elaboração própria, output do Stata 

A equação então fica assim escrita: 

Ln Ct = 3,65 + 0,33 * Ln Yt – 0,14 * Ln Tt + μt 

Os sinais dos parâmetros estão de acordo com o esperado. O coeficiente de 

determinação (R² ajustado) indica que 94% da variação de Ln do Consumo é explicado 

pelas variações de Ln Y e de Ln T, o que representa um alto grau de ajuste dos dados. A 

estatística F, com p valor nulo, indica que o conjunto das variáveis explicativas tem efeito 

significativo sobre a variável dependente. Tal resultado é confirmado pelas estatísticas 

t dos parâmetros das variáveis explicativas, que com p valor nulo ou próximo de zero 

implica em efeito individual significativo sobre o consumo de energia elétrica.  

A elasticidade tarifa da demanda mensurada pelo modelo é 0,14 (em módulo), enquanto 

a elasticidade renda da demanda é 0,33. Ambos os resultados são menores que a 

unidade e corroboram o caráter inelástico dessas variáveis, já previsto pela literatura. 

Assim sendo, concluímos que o consumo de energia, como variável importante para 

formação de preço, é pouco afetado pelas variações de preço e de renda, ou seja, as 

                                                           
14 Índice de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 
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elasticidades medidas não configuram um elemento potencializador do risco do 

negócio.   

Para garantir que os resultados que chegamos são confiáveis, devemos proceder alguns 

testes para assegurar que o modelo com o qual estamos trabalhando não tem 

problemas estatísticos, os quais listamos a seguir:  

i) estacionariedade das variáveis; 
ii) homocedasticidade dos termos de erro; 
iii) auto-correlação dos termos de erro; 
iv) não colinearidade das variáveis explicativas; 
v) normalidade dos resíduos.  

Para verificar se as variáveis são ou não estacionárias, procedemos o teste de Dickey-

Fuller de raiz unitária, que toma admite as seguintes hipóteses: 

H0: as variáveis não são estacionárias; 

H1: as variáveis são estacionárias.  

O output do Stata, para todas as variáveis, fica assim representado: 

Tabela 2 - Teste de Dickey-Fuller, das variáveis Ln Consumo (C), Ln PIB (Y), Ln Tarifa (T) 

 
Fonte: elaboração própria, output do Stata 

Como a estatística “t” é menor que o valor do t crítico (em módulo), não podemos 

rejeitar H0, o que significa que as variáveis não são estacionárias.  
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Segundo Engle-Granger (1991), para garantir que não se trata de uma regressão 

espúria15 vamos testar a estacionariedade dos resíduos. Aplicando o mesmo teste de 

Dickey-Fuller para os resíduos obtemos: 

Tabela 3 – Teste Dickey-Fuller para resíduos da regressão 

 
Fonte: elaboração própria, output do Stata 

Com t calculado maior que o valor crítico (em módulo), podemos rejeitar H0, ou seja, os 

resíduos têm média zero e variância constante, sendo portanto um ruído branco. 

Baseado nisso, entendemos que o fato de as variáveis individualmente não serem 

estacionárias não afeta a qualidade do modelo, pois o ruído branco indica que a 

regressão é cointegrante. 

O segundo teste que procederemos é o diagnóstico da homocedasticidade dos termos 

de erro.  

Os testes de Breusch-Pagan-Godfrey e White (Tabela 4), que consideram como H0 a 

hipótese da homocedasticidade, rejeitam a hipótese nula, tendo em vista o alto valor da 

estatística de referência, indicando a presença de heterocedasticidade. 

Tabela 4 – Teste de Breusch-Pagan-Godfrey e White 

 

 

Fonte: elaboração própria, output do Stata 

                                                           
15 Regressão em que os testes de significância apontam a existência de relações entre as variáveis que, 
de fato, inexistem (Gujarati, 2004).  
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Podemos corrigir este problema por meio de uma correção robusta tal como White ou 

Newey-West. Para decidir qual correção utilizar, vamos antes testar a auto-correlação 

dos resíduos, pelo teste de Durbin-Watson. 

Tabela 5 – Resultados do teste Durbin-Watson 

 

Fonte: elaboração própria, output do Stata 

O menor valor de Durbin-Watson para os dados da regressão, K=2 (número de 

regressores) e n=76, é 1,426 (interpolação entre n=75 e n=80 do Anexo 2. Desta forma 

concluímos que existe auto correlação, uma vez que Durbin-Watson ~ 0,68 << 1,426.  

Para corrigir tanto a heterocedasticidade como a auto correlação faremos a correção de 

Newey-West (GUJARATI, 2004): 

Tabela 6 – Regressão com Newey-West, corrigindo heterocedasticidade e auto 
correlação 

 
Fonte: elaboração própria, output do Stata 

Observe que a equação fica com os mesmos coeficientes: 

Ln Ct = 3,65 + 0,33 * Ln Yt – 0,14 * Ln Tt + μt 

Porém o valor do erro padrão alterou-se um pouco. Esta regressão apresenta resultados 

mais confiáveis do ponto de vista de homocedasticidade e auto correlação.  

Para avaliar a não colinearidade das variáveis explicativas faremos o teste de Fator de 

Inflação da Variância – FIV. O principal impacto da colinearidade das variáveis é 

influenciar nos erros padrão dos coeficientes, dificultando a estimação dos parâmetros 

(GUJARATI, 2004). 

Tabela 7 - Teste de não colinearidade – FIV 
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Fonte: elaboração própria, output do Stata 

Com o valor do FIV (VIF em inglês) próximo de 1, não há colinearidade significativa entre 

as variáveis explicativas. 

O último teste que iremos proceder é o da normalidade dos resíduos. O modelo só deve 

estar adequado se os resíduos da regressão tiverem uma distribuição normal. 

Observamos no gráfico 9 que os resíduos acompanham a curva de 45o indicando que 

existe boa possibilidade de terem comportamento normal.  

Gráfico 9 – Comportamento normal dos Resíduos da Regressão 

 

Fonte Elaboração próprio. Output do Stata. 

Para avaliar quantitativamente a normalidade, procederemos o teste de normalidade 

Shapiro-Wilk.  

Tabela 8 - Teste de normalidade dos resíduos 

 
Fonte: elaboração própria, output do Stata 
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Um valor de W próximo de 1 indica que os resíduos são normalmente distribuídos. A 

hipótese nula, que indica que os resíduos são normalmente distribuídos, não pode ser 

rejeitada para um nível de significância de 1,43% (GUJARATi, 2004).  

Em resumo: 

As variáveis não são estacionárias, porém a regressão não é espúria, pois é cointegrante. 

Os resíduos apresentam auto correlação e heterocedasticidade, que podem ser 

corrigidas por Newey-West, sem alteração dos coeficientes da regressão. As variáveis 

são não colineares, como demonstrou o FIV, e os resíduos apresentam indícios de 

normalidade por Saphiro-Wilk.  

Podemos assumir que a regressão, desde que corrigida de forma robusta por Newey-

West, constitui boa análise com resultados confiáveis.  

Dessa forma concluímos que, assim como a literatura indicou, o consumo de energia, 

principal variável formadora do preço, é inelástico com relação à renda e à tarifa e não 

constitui um fator potencializador do risco.  

5  – Discussão de Resultados: Ferramentas de Gerenciamento de Risco 

 

Recapitulando os resultados das seções 4.1 a 4.3 e incluindo a mediana e o desvio 

padrão para fins de comparação, temos: 

Tabela 9 – Resumo das variáveis de comparação do risco 

 Valores em R$ MILHÕES 

Produto vendido VaR CVar Média Mediana Desvio Padrão 

1. Mês a mês 2,4 2,0 5,9 5,1 3,2 
2. Anualmente 2,5 2,2 6,1 5,4 3,2 
3. Mês a mês 

com sazo 
2,5 2,2 6,1 5,3 3,2 

Fonte: elaboração própria 

Observamos que as distribuições de receita apresentadas na seção anterior têm 

características assimétricas, com a mediana menor que a média nos três produtos. O 

desvio padrão, que também constitui uma medida simplificada de risco, apresenta 

valores absolutos iguais.  

Uma vez que o desvio padrão apresentou resultados semelhantes vamos recorrer ao 

coeficiente de variação que representa a razão entre o desvio padrão e a média, em 

variação percentual. Isto é conhecido em estatística como Coeficiente de Variação de 

Pearson (HILL et al., 2011): 

�� = 	�/  

Assim sendo 
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Para o produto 1: Cv = 54% 

Para os produtos 2 e 3: Cv= 52% 

Logo pelo acima exposto, inferimos que o contrato 1 tem um coeficiente de variação 

ligeiramente maior, portanto um risco maior. De toda forma o coeficiente de variação é 

consideravelmente grande, indicando já a volatilidade tão discutida do setor elétrico.  

Sendo o mercado de preços de energia tão volátil e sensível às afluências pluviométricas, 

chegamos a uma questão adicional: É possível desenvolver estratégias eficientes para a 

mitigação desses riscos?  

Antes de responder a essa pergunta temos que imaginar o que seria um contrato de 

comercialização de energia proposto por um gerador de base renovável sem riscos. 

Entendemos que um bom contrato, sem risco, tem preço fixo, sem exposições aos 

preços spot, e deve permitir uma flexibilidade mínima de geração.  

Para o mercado regulado, as regras dos leilões têm tentado, em sua maioria, reduzir os 

riscos da comercialização de energia, a saber: 

- Faixas de tolerância de variação da geração: geralmente entre 90% e 130% da Garantia 

Física. 

- Diferenças sendo liquidas ao PLD médio anual. 

Já para o mercado livre, a própria dinâmica do mercado força o fornecimento de energia 

flat sem muita flexibilidade ou tolerância. Para que os agentes se protejam dos riscos de 

mercado e de geração, é necessário desenvolver estratégias eficientes de mitigação de 

risco.  

Eficiente no sentido de que a estratégia dominante é adquirir contratos de energia ou 

planejar geração de energia excedente para ficar na posição comprado e daí sim 

estabelecer flexibilidade. Em um mercado de escassez como o que estamos vivendo 

(2014), com preços de energia spot próximos do teto, a estratégia parece acertada. 

Porém, no longo prazo, com o mercado voltando para os fundamentos, a tendência é 

que o custo operativo seja próximo do custo médio de geração ou eventualmente até 

menor em um sistema que opera com boa reserva. 

Dessa forma, mecanismos eficientes de mitigação de risco serão cada vez mais 

fundamentais para estabelecer contratos de comercialização de energia no Mercado 

Livre de Energia.  

Uma alternativa clássica pode ser estabelecer contratos com piso e teto com fontes 

despacháveis de energia ou complementares. Assim, um gerador a gás, a carvão ou 

biomassa fornece um contrato que é ativado quando o gerador de base renovável 

precisa. Se o gerador precisar da energia ele utiliza o contrato, faz o gerador térmico 

despachável funcionar e entregar a energia a preço de mercado considerando um piso 

e um teto.  
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Outra alternativa menos óbvia pode ser estabelecimento de hedges financeiros 

complementares. Esse é um tema que ainda precisa de muitos trabalhos a serem 

desenvolvidos no Brasil.  

Por exemplo, existe uma complementaridade negativa entre geração eólica e a chuva. 

Geralmente quando está chovendo não há vento e vice – versa. Nem sempre o preço da 

energia responde imediatamente às variações da chuva porque depende da situação 

dos reservatórios, da metodologia de precificação, preço dos combustíveis, etc. Porém, 

os mercados futuros de produtos agrícolas normalmente respondem rápido. Portanto, 

um derivativo agrícola pode ser complementar à geração eólica e diminuir seus riscos.  

Outra possibilidade de derivativos para proteção é o desenvolvimento do mercado de 

seguros. Como a energia é certificada com base em dados históricos por uma ampla 

gama de consultorias, o mercado de seguros pode usar metodologias já dominadas para 

estabelecer franquias e prêmios. Por exemplo, para valores muito ruins de geração de 

energia poderia ser criado um seguro baseado em lucro cessante. Esse é um produto 

que também ainda não existe no Brasil.  

Uma alternativa brasileira que surgiu para o recurso hídrico foi o Mecanismo de 

Realocação de Energia (MRE), que funciona como um condomínio para todas as hídricas. 

Nesse mecanismo, quem faz parte do clube pode trocar energia a um valor de referência 

bem baixo, abaixo de 20 R$/MWh. Como as bacias hidrológicas e os regimes de chuva 

em geral são complementares, todos os players acabam se ajudando e diminuindo risco 

para todos. Como medida de contenção, quem constantemente gera abaixo, só 

consumindo energia e nunca fornecendo dentro de uma frequência determinada é 

expulso do clube. 

Esse é um mecanismo que diminui as barreiras de entrada e em um mercado com bons 

players pode auxiliar a diminuir os riscos principalmente se o condomínio tiver mais 

fontes de energia.  

Todas essas conclusões tornam-se válidas porque não existem fatores potencializadores 

do risco de energia, tal como mostrou a analise econométrica da elasticidade do 

consumo de energia, variável importante da formação do preço de energia e portanto 

fator determinante na volatilidade do mercado.  

6 – Benchmark internacional de modelos de operação comercial  

 

6.1 – Noruega e Nord Pool 

 
A Noruega parece ser um bom exemplo de país com sistema de comercialização de 
energia a avaliar. Sua matriz é em grande parte hidráulica e portanto submetida à 
oscilações e sensibilidades do preço de energia similares ao Brasil.  
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A Matriz energética norueguesa encontra-se conectada aos países vizinhos com 
bastante geração termelétrica como a Suécia. Essa malha de interconexão é chamada 
de Nord Pool. 

A desregulamentação na Noruega começou em 1990 por meio do Energy Act. Similar ao 
novo modelo do Sistema Elétrico brasileiro, a Noruega buscou introduzir a competição 
naqueles segmentos não considerados como monopólio natural e buscou um maior 
grau de regulação, no qual a competição não era viável.  Lá a transmissão e distribuição 
continuaram sendo tratadas como monopólios naturais e o consumidor, 
independentemente de seu porte, foi liberado para escolher o seu fornecedor 
incentivando a competição na geração. Os preços apresentam oscilações, como o 
mercado brasileiro, conforme podemos notar no gráfico 10. 

 
Gráfico 10 -  Preço Spot de Energia no Nord Pool em EUR/MWh 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados de NordPool (2014) 

 
O mercado de energia norueguês pós-reforma pode ser dividido em: mercado de curto 

prazo (spot), mercado de ajuste e mercado de futuros.  

Assim como no mercado brasileiro, os agentes negociam livremente as quantidades e 

preços de compra e venda de energia. Existe um preço de curto prazo (spot) 

determinado por agente independente para todos os participantes do pool que sinaliza 

à carga os períodos de escassez.  

O mercado de ajuste tem a função de garantir o equilíbrio técnico do sistema, 

balanceando oferta e demanda a cada quinze minutos. Os desvios físicos do despacho 

real são ajustados nesse âmbito.  

E finalmente o mercado de futuros, que foi criado para entrega física de energia, sendo 

modificado para um mercado de contratos financeiros, utilizados para mitigar riscos 

provenientes da volatilidade dos preços da energia elétrica.  

Devemos destacar que a reestruturação norueguesa abriu o mercado para todos os 

consumidores, independentemente de seu porte. Entretanto, não houve privatizações 

como ponto central da reforma. Uma regulação clara e consistente e uma sinalização 
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eficiente de preço foram os aspectos responsáveis pelo bom resultado da reforma 

norueguesa.  

Além dos mercados de ajuste, mercados futuros e curto prazo existe um mercado formal 

do tipo pregão para derivativos do tipo hedge de submercado. O NordPool, assim como 

o mercado brasileiro, possui submercados com intercâmbios possíveis mas com limites 

físicos. Dessa forma estabelecem-se assimetrias de preço que trazem ainda mais risco 

para geradores de energia que vendem seu produto em outros submercados. Nesse 

ambiente desenvolveu-se um mercado de oferta pública para hedge no qual 

compradores e vendedores trocam posições simétricas a custo zero ou operadores 

profissionais comercializam posições de risco sob livre competição.  

Atualmente o NordPool figura como líder no mercado europeu de energia. 

6.2 – Reino Unido 

A reestruturação teve início com o Electricity Act de 1989, que criou órgãos 

independentes encarregados de regular o monopólio natural da rede de transmissão e 

de criar controles de preços que eram revisados a cada quatro ou cinco anos. Seu dever 

era garantir que a demanda por eletricidade fosse atendida, que os detentores de 

licenças fossem capazes de financiar suas atividades, promover a competição na geração 

e no fornecimento, defender os interesses dos consumidores e promover eficiência.  

O Electricity Act também criou um cronograma para a reestruturação do setor de 

distribuição e fornecimento. Gradativamente os consumidores, divididos de acordo com 

a sua categoria de consumo, foram autorizados a escolher seus fornecedores. 

Inicialmente apenas consumidores que possuíam demanda acima de 1 MW podiam 

escolher seu fornecedor, enquanto todos os outros compradores tinham que comprar 

da distribuidora geograficamente mais próxima, assim como no Brasil. Esse limite foi 

gradativamente sendo reduzido até em 1998 eles atingirem o nível de Competição no 

Varejo citado na seção 2.3.5.  

A competição na geração foi introduzida por meio da implantação de um mercado único 

de energia no atacado, o Electricity Pool, que funcionava como um leilão em que todos 

os participantes faziam seus lances para o dia seguinte. O Operador do Sistema 

determinava a ordem mais competitiva de despacho (da mais barata para mais cara) o 

que determinava o preço do sistema, chamado System Marginal Price (SMP).  

Além de receber o SMP (um proxy do nosso PLD), os geradores recebiam um valor pela 

capacidade declarada disponível. Era um seguro do sistema para garantir que haveria 

geradores interessados em reservar capacidade para o caso de uma falha do sistema ou 

do planejamento da operação.  

Desde o início do sistema criou-se um mercado no qual as geradoras assinaram 

contratos bilaterais de hedge para se proteger da volatilidade dos preços do Pool com 
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as distribuidoras. Esses contratos podiam ser comercializados de maneira anônima, com 

o intuito de permitir o desenvolvimento de um mercado de futuros 

Em março de 2001 o Pool foi substituído pelo New Electricity Trading Arrangements 

(NETA), desenvolvido durante cinco anos. Com o NETA, a eletricidade passou a ser 

comercializada em quatro mercados interdependentes que se sobrepunham e que 

operavam em diferentes escalas de tempo. Os participantes podem escolher 

voluntariamente em quais mercados desejam participar. Um mercado para o ‘curto 

prazo’ abrangia o período das 24 horas anteriores ao seu fechamento, inicialmente três 

horas e meia antes das trocas ocorrerem e, a partir de julho de 2002, apenas uma hora, 

gerando o preço spot para cada meia hora (UKPX). Isso permitiu às partes ajustarem 

seus portfólios de contratos de acordo com sua situação física, diminuindo 

significativamente o risco de geração. Mercados de contratos bilaterais cobriam a 

operação a médio e longo prazo e mercados de futuros ofereciam contratos 

padronizados para períodos de vários anos.  

No Reino Unido cada gerador é responsável por seu despacho. O Operador do Sistema 

é responsável por garantir a estabilidade do sistema, mas cada gerador deve igualar sua 

produção à sua demanda. No fechamento do mercado, todas as partes têm que notificar 

o Operador de sua situação física, abrangendo toda a energia comercializada para o dia 

em questão, e o Operador programa-se para coordenar o uso eficiente do sistema de 

transmissão. 

Observamos a volatilidade dos preços médios diários para o Mercado do Reino Unido 

no ano de 2014 no Gráfico 11. 

Gráfico 11 - Spot prices no Mercado do Reino Unido 

 
Fonte: elaboração própria, com dados de UKPX (2014) 
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6.3  – Califórnia, Estados Unidos 

O caso da Califórnia é interessante para analisar como mesmo em um ambiente de 

escassez de recurso energético o sistema competitivo de mercado pode induzir à 

redução de custo e eficiências gerais de sistema.  

O parque gerador da Califórnia é predominantemente termelétrico, com custo 

energético elevado uma vez que o gás e óleo combustível são os mais utilizados. 

Naturalmente, o custo da energia na Califórnia era um dos mais altos dos Estados Unidos 

(ARFUX, 2004).  

A Reforma do setor criou um Operador Independente, chamado ISO e uma bolsa de 

Energia chamada Western Electric Power Exchange (WEPEX).  

O ISO é importante para gerenciar a transmissão, garantindo a todos os produtores 

independentes e consumidores o acesso à rede de escoamento de energia. O ISO 

confere competitividade ao sistema e também é responsável por equilibrar a tensão e 

frequência da rede garantindo o sistema todo estável.  

Já a bolsa de energia, WEPEX, tinha o papel de determinar o despacho econômico 

(despacho irrestrito) com base nos preços de oferta e demanda. A precificação na 

Califórnia era totalmente feita pelo mercado e não dependia de cálculos técnicos de 

expectativa pluviométrica como é no Brasil.  

Isso levou a alguns problemas e a uma crise energética uma vez que os preços foram 

totalmente desregulamentados. Assim como no Reino Unido, os geradores podiam 

retirar suas máquinas do sistema, alegando a necessidade de realizar manutenções, 

forçando a subida do preço no curto prazo. Dessa forma eles vendiam logo na sequência 

a preços muito mais altos.  

Esse modelo, aliado às restrições ambientais e grande crescimento econômico (o que 

levou à alta na demanda energética) culminou na crise energética californiana dos anos 

2000.  

Assim, ao longo da década, 2000 – 2010 a Califórnia incentivou fortemente a inclusão 

de renováveis na sua economia energética. Esse estado descobriu-se rico em recursos 

eólicos e solares, tornando-se um dos maiores produtores de energia eólica e solar do 

Estados Unidos. O modelo de desenvolvimento foi amplamente baseado em subsídios 

do estado em que se estimula a aquisição de energia eólica ou solar em um modelo 

flexível de contratação.  

Conclusão 

Observando os principais riscos presentes no mercado de comercialização de energia, 

percebemos que a livre competição desempenha papel fundamental no 

desenvolvimento dos mercados e na redução de custos em busca da eficiência geral do 

sistema. 
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Todavia, a total desregulamentação do setor, tradicionalmente enxergado com muitos 

subsetores em monopólio natural, pode levar a crises de fornecimento como o que 

aconteceu na Califórnia nos anos 2000.  

Dessa forma, entendemos que a desregulamentação tem que ser pensada com 

parcimônia e deve ser sempre feita com o objetivo de fortalecer a competição do 

mercado. 

Com relação ao mercado brasileiro, observamos que a sensibilidade do consumidor às 

variações de preço e de renda é baixa, ou seja, inelástica, fato que permite excluir essa 

variável da medida de risco do negócio de geração.  

Na avaliação das diversas alternativas de métricas de risco, observamos que o CVaR, 

sendo mais cauteloso, apresenta uma boa medida para a previsão de receitas e que os 

contratos de preço anual são os mais atrativos, pois geram receitas superiores aos 

mensais sem aumentar o risco. Apesar disso, a medida do coeficiente de variação dos 

preços mostrou a grande volatilidade a que os players desse mercado estão sujeitos. 

Nesse cenário, entendemos que a solução brasileira de criação do MRE é uma boa 

alternativa para auxiliar a diminuir os riscos do mercado. Ainda assim, vemos como uma 

outra medida importante a criação de seguros para o setor, o que ainda não está 

disponível no Brasil. 

A diversificação das fontes de energia é um fato relevante para o futuro do setor 

elétrico. Muitos mercados desenvolvidos internacionais tratam a energia eólica e solar 

como fontes complementares, fundamentais para manter o custo marginal de expansão 

em valores moderados e a diversificação da matriz, porém compreendem que a 

realidade não previsível do recurso deve ser encarada na hora da contratação.  

Muitos desses mercados estabelecem o modelo de preço fixo de contratação na curva 

do gerador, tanto na sazonalidade mensal como na variação horária. Esses modelos de 

contratação simplificados facilitam a viabilização das fontes renováveis de energia e 

partem do princípio que o sistema nacional com todas as fontes é mais versátil e mais 

otimizável que o portfólio de contratos de qualquer gerador. Esse é um modelo que 

inclusive aumenta a competitividade uma vez que diminui riscos e barreiras de entrada 

para novos entrantes. Contudo, dado à intensa sazonalidade dessas fontes, alternativas 

de formação de hedge para esse setor parecem bastante atrativas e podem ser 

eficientes para diminuir os riscos para os geradores.  

Vimos que a evolução do setor elétrico no Brasil foi importante para melhorar o sistema 

como um todo e proporcionar mais interesse de investidores nesse setor. Contudo, a 

formação do preço final para o consumidor desse mercado ainda é um ponto que precisa 

de maiores estudos com o intuito de tornar os valores cobrados mais compatíveis com 

o mercado mundial. 



 
 

   46 
 

Bibliografia 

ABEEOLICA (2014). Associação Brasileira de Energia Eólica. 

<http://www.portalabeeolica.org.br/>. Acesso em: 10 de julho de 2014.  

ANEEL (2014). Agência Nacional de Energia Elétrica - Banco de Informações de Geração. 

<http://www.aneel.gov.br>. Acesso em: 10 de julho de 2014.  

ARFUX, G. A. B. (2004). Gerenciamento de riscos na comercialização de energia elétrica 

com uso de instrumentos derivativos: uma abordagem via teoria de portfólios de 

Markowitz. Dissertação de Mestrado. Florianópolis/SC: UFSC.  

BRASIL (2004). Lei 10.848 de 15/mar/2004. Dispõe sobre a comercialização de energia 

elétrica. 

CAMARGO, O.; BROWER, M; ZACK J.; LEITE DE SÁ A. (2001). Atlas do Potencial Eólico. 

Brasília. 

CASTRO, N. J.; BRANDÃO, R.; MARCU, S.; DANTAS, G. A. (2011). Mercados de Energia em 

Sistemas elétricos com alta participação de energias renováveis. Rio de Janeiro: 

UFRJ/GESEL.  

CCEE. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. <www.ccee.org.br>. Acesso em: 

10 de julho 2014.   

DALMOLIN, B. (2001). Otimização de portfólios de contratos de energia elétrica 

utilizando algoritmos genéticos multi objetivo. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: 

UFRGS. 

DAMODARAM, A. (2008). Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management. 

Wharton Scholl Publishing, 2008. 

ENGLE, R.; GRANGER, C. (1991). Long-run economic relationships: readings in co-

integration. Oxford/UK: Oxford University Press. 

FIRJAN e FIESP (2011). Proposta para um Brasil mais competitivo. Disponível em 

<http://www.firjan.org.br/data/pages/2C908CEC352D00B401352E437A176D20.htm>. 

Acesso em: 15 de Julho de 2014.  

GOULART, F. F. S. (2013). Gerenciamento de Riscos: Otimização Multiobjetivo e Análise 

de Portfólio de Compra e Venda de Energia. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: 

UFMG.  

GUIDO, L. C.; DUARTE, G. (2003). Gerenciamento de risco na indústria de eletricidade 

brasileira: Conceitos, Métricas e Aplicabilidade. Anais do XVII SNPTEE – Seminário 

Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica. Uberlândia/MG. 

GUJARATI D. N. (2004).  Basic Econometrics. 4th. ed. New York: The McGraw-Hill 

Companies. 



 
 

   47 
 

HILL R. C.; GRIFFITHS, W. E.; LIM, G. C. (2011). Principles of Econometrics. New 

Jersey/USA: Wiley. 

IPEADATA. Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. 

<http://www.ipea.gov.br/portal/>. Acesso em: 15 de julho 2014.  

JORION, P. Value at Risk – A nova fonte de referência para o Controle do Risco de 

Mercado, 1ª Edição. Bolsa de Mercadorias & Futuros, São Paulo, 1998 

NORD POOL. <http://www.nordpoolspot.com/>. Acesso em: 15 de julho 2014. 

PASSOS C. R. M. (2012). Princípios de Economia. São Paulo: Cengage Learning. 

STREET, A.; LIMA, D. A.; FREIRE, L.; CONTRERAS, J. (2011). Sharing Quotas of a Renewable 

Energy Hedge Pool - A cooperative Game Theory Approach. In: IEEE Trondheim Power 

Tech Proceedings, pp. 1-6, 2011.  Rio de Janeiro: IEEEXplore Digital Library. Acesso em: 

15 de julho de 2014.  

TORRES, O. F. F. (2006). Fundamentos da Engenharia Econômica e da Análise Econômica 

de Projetos. São Paulo: Thomson. 

VARIAN, H. R. (2010). Microeconomia: Uma abordagem moderna. Rio de Janeiro: 

Campus. 

UKPX. United Kingdom Power Exchange. <https://www.apxgroup.com/market-

results/apx-power-uk/ukpx-rpd-historical-data/>. Acesso em: 15 de julho 2014.  

 

 

 

 

 

  



 
 

   48 
 

Anexos 
 

Anexo 1 - Brasil, Índices de Consumo de Energia (C), Produto Interno Bruto (Y), e Tarifa 

Real Média (T), (2000 = 100), 1995 – 2013. 

Ano Quarter C Y T 
1995 1 79,00 58,20 73,25 
1995 2 79,58 63,34 68,77 
1995 3 80,41 66,85 65,55 
1995 4 81,70 73,31 72,63 
1996 1 82,81 68,87 85,45 
1996 2 84,84 75,22 83,92 
1996 3 85,74 80,27 83,58 
1996 4 87,10 88,64 84,82 
1997 1 88,28 79,19 84,63 
1997 2 89,13 86,23 88,23 
1997 3 90,79 89,31 90,94 
1997 4 93,43 93,56 91,07 
1998 1 92,59 84,77 90,55 
1998 2 93,73 92,42 89,86 
1998 3 94,30 92,54 91,36 
1998 4 94,70 93,43 91,83 
1999 1 93,33 90,17 90,27 
1999 2 96,40 98,78 91,94 
1999 3 96,62 98,37 99,99 
1999 4 98,10 107,64 99,78 
2000 1 100,00 100,00 100,00 
2000 2 101,04 107,99 101,56 
2000 3 100,73 111,51 101,84 
2000 4 103,93 117,92 104,34 
2001 1 103,94 113,97 106,10 
2001 2 101,57 120,28 108,56 
2001 3 81,51 120,25 107,43 
2001 4 84,79 128,40 112,23 
2002 1 89,70 125,30 114,75 
2002 2 96,66 137,48 116,59 
2002 3 94,71 138,03 117,78 
2002 4 98,38 147,25 113,95 
2003 1 98,69 145,22 112,02 
2003 2 96,94 155,85 115,67 
2003 3 95,61 159,42 118,73 
2003 4 101,17 169,95 121,43 
2004 1 98,96 163,04 122,53 
2004 2 103,77 179,42 124,08 
2004 3 106,31 183,73 125,22 
2004 4 108,82 193,83 126,02 
2005 1 109,03 183,26 125,42 
2005 2 110,82 198,25 126,77 
2005 3 109,72 201,27 123,99 
2005 4 112,34 213,54 123,07 
2006 1 122,40 202,39 122,71 
2006 2 115,95 214,13 122,36 
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2006 3 114,64 223,89 121,72 
2006 4 120,14 238,33 121,40 
2007 1 123,21 229,12 119,80 
2007 2 125,44 245,50 119,58 
2007 3 124,10 249,72 115,95 
2007 4 128,67 262,63 112,70 
2008 1 128,36 257,51 109,27 
2008 2 129,04 281,30 104,04 
2008 3 131,55 292,12 102,63 
2008 4 131,45 293,58 103,31 
2009 1 123,59 270,50 103,11 
2009 2 125,26 292,22 103,11 
2009 3 128,95 306,49 104,96 
2009 4 135,46 332,14 104,45 
2010 1 135,17 317,29 103,19 
2010 2 137,15 343,82 100,70 
2010 3 137,01 357,30 101,27 
2010 4 140,61 379,75 100,47 
2011 1 141,90 356,79 99,10 
2011 2 141,00 387,00 99,18 
2011 3 142,98 388,18 99,70 
2011 4 144,42 404,50 101,29 
2012 1 146,97 379,88 101,73 
2012 2 146,17 409,03 100,32 
2012 3 145,13 406,89 99,33 
2012 4 149,52 433,04 98,90 
2013 1 150,45 415,08 87,05 
2013 2 150,79 451,49 78,38 
2013 3 150,39 450,53 77,93 
2013 4 155,90 479,63 127,65 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do IPEA DATA 
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Anexo 2 – Durbin-Watson limites – Modelo com intercepto 

 

Fonte: http://www.dm.unibo.it/~simoncin/Durbin_Watson_tables.pdf 


