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RESUMO 

 

A energia elétrica é um insumo básico e essencial no mundo moderno. Após a liberação 

do setor elétrico de energia no Brasil, a partir dos anos 90, e da separação das atividades de 

geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, atualmente, a contratação de 

energia no país está dividida em dois ambientes, o Ambiente de Contratação Regulada e o 

Ambiente de Contratação Livre. A presente monografia objetiva explicar como atua o mercado 

livre de energia elétrica brasileiro e as mudanças que ocorrem com introdução dos derivativos 

de energia em circulação, sendo elas: os menores custos e riscos nas negociações, menor 

tributação e burocracia e maior acessibilidade aos agentes, a redução do tempo de fechamento 

de posições, aumento do giro contratual e consequentemente aumento da liquidez em 

negociação dos contratos. Para isso, além de explicar como funciona o setor elétrico brasileiro 

e explicitar algumas possíveis falhas, é feita uma comparação entre o mercado brasileiro e o 

mercado britânico. Essa comparação é baseada no índice de liquidez mais utilizado em 

mercados de commodities que é o índice de rotatividade.   

O estudo evidencia que ainda há muito a se evoluir na estruturação do setor elétrico 

brasileiro, e os tipos de derivativos apresentados aqui são só o começo dessa transformação de 

mercado. Quanto mais maduro o mercado se tornar, mais produtos financeiros vão surgir e 

outras mudanças serão necessárias.  

  

Palavras-chave: Derivativos, mercado de energia, financeirização. 

 

  



ABSTRACT 
 

Electric energy is a basic and essential input in the modern world. From 1990 onwards, after 

the release of the electric energy sector in Brazil and its separation of the activities of generation, 

transmission, distribution and commercialization, energy contracting in the country is divided 

into two environments currently: The Regulated Contracting Environment and the Free 

Contracting Environment. This monograph aims to explain how the free market of Brazilian 

electricity operates and demonstrate the changes that occur with the introduction of energy 

derivatives in circulation, which are: lower costs and risks in negotiations, less taxation and 

bureaucracy, greater accessibility to agents, time reduction of closing positions, increase in 

contractual turnover and therefore increasing liquidity in contract negotiation. In order to get 

this result, besides explaining how the Brazilian electricity sector works and expounding some 

possible failures, a comparison between the Brazilian market and the British market  is carried 

out based on the liquidity index most used in commodity markets, which is the turnover index.  

 

The study evidences that there is still a lot to be done in the structuring of the Brazilian 

electricity sector, and the types of derivatives presented in this essay are just the beginning of 

this market transformation. The more mature the market becomes, the more financial products 

and other changes will emerge and be needed.  

 

Key words: Derivatives, energy market, financialization.  
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1. INTRODUÇÃO 

A energia é um fator determinante para o desenvolvimento das sociedades atuais. Com a 

Revolução Industrial, principalmente a partir do início do século XX, tornou-se impossível a 

ideia de um mundo sem eletricidade. A eletricidade começou a ser produzida no Brasil nos anos 

finais do século XIX, quase simultaneamente ao início do seu uso comercial na Europa. 

(LANDES, 1969; HOBSBAWN, 1977; DOSI, 1988). Participaram dessa organização inicial 

pequenas empresas privadas nacionais e empresas de governos municipais de pequenas 

localidades que se destacavam no cenário nacional. Nos primeiros anos do século XX, com a 

chegada das primeiras concessionárias estrangeiras, a produção de energia elétrica começou a 

aumentar, possibilitando o consumo urbano e industrial em áreas próximas às fontes produtoras. 

(TENDLER, 1968; SAES, 1986). A energia elétrica garante qualidade de vida aos indivíduos 

já que está presente desde as pequenas tarefas diárias e ao mesmo tempo é um insumo 

estratégico na cadeia produtiva. 

No Brasil, é a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), entidade vinculada ao Ministério 

de Minas e Energia (MME), que divulga anualmente estatísticas sobre diversos pontos que 

tangem o setor elétrico no Brasil e no mundo. De acordo com o último Anuário Estatístico de 

Energia Elétrica publicado em 2020 o Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking de países com 

maior capacidade instalada de geração elétrica no mundo, também é o sétimo país em níveis de 

consumo de energia elétrica e é o oitavo no quesito geração. 

A partir destes dados, pode-se dizer que o Brasil é uma potência mundial no segmento de 

energia elétrica. Hoje, o país possui mais de 150 GW de capacidade instalada, sendo que desse 

volume, a maior parte é advinda de hidrelétricas. Além disso, o país conta com uma das matrizes 

energéticas mais diversas do mundo, sendo o sétimo em geração por fontes alternativas como 

a eólica e a solar. 

Mesmo com tantos potenciais de geração, o Brasil teve um início pouco promissor quando 

se trata de setor elétrico. Em um primeiro momento, o setor estava completamente sob o 

domínio de capital estrangeiro. Foi no governo de Getúlio Vargas que esse setor passou a ser 

considerado como essencial para o desenvolvimento. Na época, tratar um setor como essencial 

era ter forte presença do governo, aumentando a regulação. Muitas empresas foram estatizadas 

e houve grande investimento de capital público no aumento do parque gerador nacional. Este 

modelo se mostrou eficiente até o fim da década de 70, quando houve o segundo choque do 

petróleo. Nesse período, a captação de recursos externos diminuiu e consequentemente o 



endividamento e a inadimplência das empresas da área aumentaram. Com isso, ficava nítido 

que o setor precisaria de uma reforma.  

Com a entrada de um governo de viés mais liberal na década de 90, iniciou-se uma 

reforma no setor que possuía basicamente três princípios: a desestatização, a desverticalização 

e a otimização. 

O processo de desverticalização foi o que separou as diversas atividades da indústria 

elétrica. O que até então era visto como uma única atividade classificada como monopólio 

natural, foi dividido em quatro segmentos. Os dois primeiros, a transmissão e a distribuição de 

energia, realmente apresentavam maior eficiência ao serem tratados como monopólio natural. 

Já a geração e a comercialização poderiam se tornar mais eficientes caso a competição fosse 

permitida. 

Sendo assim, o mercado começou a se organizar para que isso fosse possível. Instituições 

como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Operador Nacional do Sistema 

(ONS) e o Mercado Atacadista de Energia (MAE), que posteriormente evoluiu para Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), foram criadas para que o papel de gerador e de 

comercializador pudessem existir individualmente. 

Além disso, em 2004, o ambiente de negociação foi dividido em dois âmbitos, o Ambiente 

de Contratação Regulada (ACR), onde as distribuidoras poderiam adquirir sua energia através 

de leilões e o Ambiente de Contratação Livre (ACL) onde se poderiam realizar contratos 

bilaterais livremente negociados. 

É com o surgimento da figura do comercializador e do ACL que a presente monografia 

ganha sentido, pois só a partir disso que o setor deixou de ter como finalidade única e exclusiva 

o suprimento da demanda por energia e passou a ser também ambiente de especulação 

financeira. A comercialização não é uma atividade essencial ao mercado, entretanto, ela exerce 

um papel muito importante pois ela surgiu com a função de trazer liquidez para o mercado 

exercendo basicamente três posições: a de trader, quando compra ou vende energia em 

benefício próprio visando o lucro, a de broker, quando intermedia a negociação entre dois 

agentes e a de dealer, quando representa os interesses de algum agente ao comprar ou vender 

(SCHOR, 2018). 

Com o advento do ACL, diversos agentes foram atraídos ao longo dos anos para este 

mercado, já que a questão da livre concorrência possibilita a negociação de preços e prazos. E 

foi a partir da figura do comercializador que o mercado começou a timidamente ganhar liquidez, 

já que ele poderia fomentar as transações de compra e venda.  



Com o intuito de mitigar a volatilidade de preços, tanto geradores quanto consumidores 

começaram a procurar alternativas para se proteger das surpresas que os preços da energia no 

curto prazo poderiam trazer. Dessa forma, o contrato mais comum a ser realizado passou a ser 

o de derivativos, mais precisamente o de contratos a termo, onde há compra ou venda de energia 

futura a um preço prefixado. 

Segundo Hull (1996), são definidos como derivativos os títulos cujos valores dependem 

de valores de outras variáveis mais básicas. Derivativos são contratos e existem vários tipos, 

por exemplo, os contratos a termo como os citados no parágrafo acima, contratos de mercado 

futuro, de opções e swaps, cada um com suas especificidades. O mercado livre de energia 

elétrica hoje, principalmente no que se trata do âmbito de negociação entre comercializadoras, 

funciona através de uma série de celebrações desses contratos de derivativos. 

Em cada mercado existe um órgão responsável por contabilizar e liquidar esses contratos, 

sendo que no mercado de energia, o responsável por esse procedimento é a CCEE. Essa 

liquidação realizada pela CCEE pressupõe uma entrega física ao consumidor final. 

Entretanto, em mercados futuros contratos frequentemente são negociados sem 

necessariamente ter a intenção de entregar ou receber o ativo, dessa maneira se torna possível 

vender a descoberto ou comprar ativos que não se pretende possuir, conforme explicado por 

Farhi (1998).  

Nos últimos anos no setor elétrico tem havido uma crescente movimentação no sentido 

do início da comercialização desses derivativos de energia sem a entrega física. Muito se fala 

sobre como esse tipo de negociação pode ser uma oportunidade interessante tanto para os atuais 

agentes de mercado quanto para futuros investidores.  

Desde 2015, a B3 disponibiliza o registro destes derivativos no mercado de balcão e 

recentemente o Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia (BBCE) também recebeu 

autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para comercializar este produto fora 

do âmbito do ACL regulado pela CCEE. 

Com a autorização dada pela CVM à B3 e ao BBCE para comercialização de derivativos 

de energia, o cenário aqui descrito muda completamente. O mercado não precisará utilizar 

apenas de produtos com entrega física e poderá passar a ser puramente financeiro. É neste ponto 

que se situa o principal foco deste estudo, a financeirização do setor elétrico brasileiro. 



1.1. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A forma como ocorreu o processo de desverticalização e abertura de mercado impactam 

o mercado até os dias de hoje principalmente nos aspectos de liquidez e acessibilidade ao 

mercado. 

Um importante ponto para a definição do problema é que nem todos os consumidores de 

energia podem optar por adquiri-la no mercado livre, sendo que apenas os que consomem mais 

de 1.500 kW por mês são considerados consumidores livres.  

Outro ponto é que essa forma de negociação é muito custosa. Como esta pressupõe uma 

entrega física da energia contratada, é necessário levar em consideração os custos de transação 

para que a contabilização seja realizada pela CCEE. Além disso, envolve uma série de 

tributações como é o caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 

outros. 

Desse modo, o que se pretende analisar é como a introdução de derivativos que possuem 

como ativo subjacente o produto energia elétrica e são mensurados pelo Preço de Liquidação 

das Diferenças (PLD), sem pressupor a necessidade de uma entrega física, pode melhorar a 

liquidez e a acessibilidade ao mercado. 

1.2. OBJETIVOS 

O primeiro objetivo a ser alcançado é explicar como o mercado livre de energia elétrica 

funciona hoje. Após a primeira etapa, o foco será nas mudanças que ocorrem com a entrada 

desse novo tipo de derivativo em circulação. As principais mudanças que serão estudadas nessa 

monografia são os menores custos e riscos nas negociações, menor tributação e burocracia e 

maior acessibilidade aos agentes, a redução do tempo de fechamento de posições, aumento do 

giro contratual e consequentemente aumento da liquidez dos contratos de derivativos. 

O objetivo específico desta monografia é discutir o panorama do mercado de energia no 

Brasil, mostrando como as transformações do setor culminaram no modelo de negociação atual, 

para entender as vantagens do uso dos derivativos, para tanto, é necessário entender o mercado 

de energia do Brasil e suas peculiaridades. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

O estudo da financeirização do setor elétrico a partir da introdução dos derivativos de 

energia no mercado brasileiro, afeta diretamente os agentes do mercado de energia que 

passariam a utilizar as negociações através dos derivativos. Dessa forma, eles podem dispor 



desse modelo para solucionar a questão da liquidez e fomentar um ganho de maturidade para o 

setor elétrico brasileiro como um todo.   

Existem hoje no país dois ambientes de contratação de energia, o Mercado Cativo ou 

ACR e o Mercado Livre ou ACL, sendo o segundo onde ocorrem as principais movimentações 

financeiras. Em 2019, o mercado livre de energia elétrica cresceu 6% e movimentou R$134 

bilhões, segundo a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL).  

Este é um mercado complexo e em constante transformação que apresenta alta 

volatilidade devido a sua matriz predominantemente hidráulica. Sendo assim, é extremamente 

necessário que se criem estratégias de proteção para um maior controle de risco trazendo mais 

segurança para o mercado, de forma menos burocrática, de maior acessibilidade, com maior 

liquidez, mais economia e maior possibilidade de ganhos através de especulação, cenário em 

que instrumentos financeiros como os derivativos se encaixam perfeitamente  

Como ainda não há na literatura, de acordo com o nosso conhecimento, de estudos 

aprofundados envolvendo os primeiros passos da utilização dos derivativos no mercado de 

energia, mostra-se de grande importância para a redução das incertezas para os agentes do setor. 

Com isso, a presente monografia contribui com a literatura ao propor analisar as contribuições 

da financeirização e introdução dos derivativos considerando uma avaliação para o mercado 

elétrico brasileiro. 

 

  



2. O MERCADO BRASILEIRO 

A análise do setor elétrico brasileiro pode ser dividida de acordo com as principais 

mudanças do mercado, sendo elas: um modelo um pouco mais conservador e restrito até 1995; 

um breve período entre 1995 e 2003, onde começaram a formular mudanças que levariam a 

uma maior abertura de mercado; e por fim, a partir de 2004, conhecido durante um longo tempo 

como o novo marco do setor elétrico, temos o modelo como conhecemos hoje. Este modelo foi 

implantado por meio das Leis nº 10.847 e 10.848, de 15 de março de 2004, e pelo Decreto nº 

5.163, de 30 de julho de 2004 e suas principais premissas eram: promover a modicidade 

tarifária, estimulando a contratação eficiente de energia para consumidores regulados; garantir 

a segurança no suprimento de energia elétrica; estabilizar o mercado para a atrair novos 

investidores; promover a inserção social, através de programas de universalização (CUBEROS, 

2008). 

Abaixo segue um quadro resumo das principais mudanças de um modelo para o outro: 

Tabela 1 - Quadro resumo das mudanças regulatórias 

Modelo Antigo (até 1995) Modelo Livre Mercado (1995 a 2003) Novo Modelo (2004) 

Financiamento através de recursos 

públicos 

Financiamento através de recursos 

públicos e privados 

Financiamento através de recursos 

públicos e privados 

Empresas verticalizadas 

Empresas divididas por atividade: 

geração, transmissão, distribuição e 

comercialização 

Empresas divididas por atividade: 

geração, transmissão, distribuição, 

comercialização, importação e 

exportação. 

Empresas predominantemente estatais 
Abertura e ênfase na privatização das 

Empresas 

Convivência entre Empresas Estatais e 

Privadas 

Monopólios - Competição inexistente 
Competição na geração e 

comercialização 

Competição na geração e 

comercialização 

Consumidores Cativos Consumidores Livres e Cativos Consumidores Livres e Cativos 

Tarifas reguladas em todos os 

segmentos 

Preços livremente negociados na 

geração e comercialização 

No ambiente livre: Preços livremente 

negociados na geração e 

comercialização. No ambiente 

regulado: leilão e licitação pela menor 

tarifa 

Mercado Regulado Mercado Livre 
Convivência entre Mercados Livre e 

Regulado 

Planejamento Determinativo - Grupo 

Coordenador do Planejamento dos 

Sistemas Elétricos (GCPS) 

Planejamento Indicativo pelo Conselho 

Nacional de Política Energética 

(CNPE) 

Planejamento pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) 

Contratação: 100% do Mercado 

Contratação: 85% do mercado (até 

agosto/2003) e 95% mercado (até 

dez./2004) 

Contratação: 100% do mercado + 

reserva 

Sobras/déficits do balanço energético 

rateados entre compradores 

Sobras/déficits do balanço energético 

liquidados no MAE 

Sobras/déficits do balanço energético 

liquidados na CCEE. Mecanismo de 

Compensação de Sobras e Déficits 

(MCSD) para as Distribuidoras. 

Fonte: CCEE 



A partir de 1995 com as mudanças ocorridas no cenário do setor elétrico e após 2004 com 

a divisão efetiva do ambiente de negociação em dois âmbitos, o Ambiente de Contratação 

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

Em Sozzi (2018), o autor define os dois ambientes com as características a seguir: no 

Ambiente de Contratação Regulada (ACR) somente podem participar os geradores e empresas 

distribuidoras de energia elétrica. Neste ambiente, a compra e a venda de energia elétrica 

acontecem através de leilões que têm como finalidade garantir o fornecimento de 100% da 

demanda de energia elétrica das distribuidoras.   

E no Ambiente de Contratação Livre (ACL) podem operar os agentes de geração, 

comercialização e os consumidores livres e especiais. Nesse ambiente, os contratos de compra 

e venda são livremente negociados entre as partes com todas as condições comerciais como 

fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, entre 

outras. A principal vantagem nesse ambiente é a possibilidade de contratar o que melhor atenda 

às expectativas de custo-benefício.  

O Mercado de Curto Prazo é o ambiente onde os agentes do ambiente de contratação livre 

(ACL) negociam a compra ou venda de energia para fecharem o balanço energético de suas 

empresas. O setor de energia antes com o propósito exclusivo de suprir a demanda por energia, 

após tais mudanças, se tornou tão promissor que possibilitou sua abertura para um ambiente de 

especulação financeira, negociação e uso do que seria um divisor de águas: os contratos de 

derivativos.  

Os derivativos são contratos que contribuem na gestão de riscos e geralmente são 

negociados entre duas figuras importantes, o hedger e o comercializador. Ambos são agentes 

que atuam no mercado de derivativos com finalidades distintas, respectivamente, um está 

buscando proteção e na outra ponta, o objetivo é mais especulativo. De modo geral, o uso de 

derivativos tem como objetivo a mitigação de riscos, melhoria na formação de preços, aumento 

de liquidez e expansão da competição no mercado. Abaixo algumas definições de derivativos: 

“Considera-se derivativo o instrumento financeiro que apresente, 

cumulativamente, as seguintes características: 

I - seu valor de mercado varia em decorrência de alteração de 

determinada taxa de juros, preço de instrumento financeiro, preço de 

mercadoria (commodity), taxa de câmbio, índice de preços ou taxas, 

classificação ou índice de crédito, ou outra variável similar, desde que, 

no caso de variável não financeira, esta não seja específica em relação 

a uma das partes do contrato; 

II - seu investimento líquido inicial é nulo ou pequeno em relação ao 

valor do contrato; e 



III - sua liquidação é realizada em data futura.” (RESOLUÇÃO Nº 

4.662, DE 25 DE MAIO DE 2018) 

E ainda: 

“Os derivativos são contratos financeiros cujo preço deriva de um ativo 

subjacente, ou ativo objeto, tal como câmbio, commodities, índices, 

taxas de juros, ações ou, ainda, energia elétrica. Podem ser vinculados 

à entrega física da mercadoria, ou, o que é mais comum no mercado 

financeiro, apenas à transação financeira, sendo seu resultado obtido 

pela diferença entre o preço acordado e o preço de mercado do ativo.” 

(ABRACEEL BBCE, 2021, p.5). 

O Ambiente de Contratação Livre (ACL) no setor de energia elétrica possibilitou 

autonomia para que fornecedores e consumidores de energia por meio dos contratos de 

derivativos negociem livremente condições de preço, prazos e flexibilidades contratuais. 

Condições que favorecem uma melhor gestão de riscos e liquidez das negociações. 

Sendo assim, o mercado livre de energia se estruturou todo em torno destes contratos de 

derivativos onde na grande maioria das vezes, agentes como consumidores e geradores os 

procuram com a finalidade de hedge, ou seja, limitar os riscos travando os preços de compra ou 

venda de sua energia no futuro. De outro lado temos a figura do comercializador que tem por 

finalidade prover liquidez para o mercado e seu objetivo é basicamente especulativo, isto é, este 

agente negocia determinados produtos visando o lucro. 

Nos últimos anos, esse mercado vem ganhando força e sua liquidez têm aumentado 

consideravelmente, conforme será demonstrado abaixo, porém ele ainda não alcançou todo seu 

potencial já que atualmente o volume de energia comercializada nos contratos é muito maior 

de que de fato é consumido no país, isso quer dizer que grande parte da energia transacionada, 

poderia ser apenas um contrato financeiro e não pressupor a entrega física, o que facilitaria 

muito a entrada de novos players e consequentemente aumentaria ainda mais a liquidez. 

O desenvolvimento econômico-social de um país está intimamente ligado ao seu 

consumo de energia elétrica já que para se desenvolver, este é um dos insumos primordiais. 

Conforme dito anteriormente, o Brasil é uma potência mundial nesse segmento por possuir mais 

de 150 GW de capacidade instalada, entretanto, não é somente isso que define o quanto um 

mercado é desenvolvido ou não. O primeiro ponto a ser verificado é o perfil de consumo do 

país como mostram a tabela e o gráfico abaixo: 



 

Tabela 2 - Geração/consumo de energia elétrica no Brasil (MW médios) 

 
Fonte: Organizada pela autora com base em dados da CCEE 

Figura 1 - Geração/consumo de energia elétrica no Brasil (MW médios) 

 
Fonte: Organizado pela autora com base em dados da CCEE 

Com estes dados é possível perceber que o consumo de energia no país cresceu 

consideravelmente, indicando uma melhora na economia nos últimos dez anos. Apenas em 

2020, devido a pandemia do COVID-19, a economia deu uma leve recuada dando sinais de 

melhora a partir do segundo semestre. 

Para complementar a análise, outro fator importante, é o volume em MW transacionados 

por mês no mercado, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2009 48.378 50.747 52.181 49.506 48.534 48.311 49.256 50.114 51.500 51.802 54.173 52.795

2010 53.785 56.394 56.434 53.906 53.426 53.051 54.031 54.267 55.246 54.681 55.447 55.712

2011 56.174 58.837 56.758 56.135 55.010 55.065 55.593 57.393 57.023 56.519 56.837 57.021

2012 57.323 60.404 60.861 58.571 57.055 56.512 56.591 57.999 58.564 60.375 59.224 60.283

2013 59.483 62.024 61.159 60.250 58.937 58.369 58.750 60.004 60.601 61.417 61.960 61.182

2014 64.675 66.505 63.152 61.642 59.879 58.516 58.714 59.435 61.490 63.046 62.412 61.559

2015 66.673 63.893 62.960 60.604 59.092 58.498 58.311 59.477 61.305 62.928 62.318 61.826

2016 61.166 65.110 64.100 64.894 59.638 59.258 59.127 60.350 60.562 61.197 61.807 62.006

2017 64.793 65.346 61.272 60.203 59.788 57.950 59.736 61.552 62.351 63.410 62.890 63.320

2018 65.024 64.804 67.138 64.019 60.593 60.439 60.640 61.431 62.227 64.322 64.498 64.360

2019 69.553 68.317 65.571 65.249 63.677 61.071 60.416 61.225 63.797 66.345 66.012 64.692

2020 67.036 67.535 65.089 57.537 56.875 58.796 60.919 61.920 66.388 68.094 66.497 67.687
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Tabela 3 - Volume de contratos transacionados (MW médios) 

 
Fonte: Organizada pela autora com base em dados da CCEE 

A partir dessas duas informações, conseguimos identificar o quão líquido é esse mercado, 

ou seja, o quanto um agente consegue comprar ou vender a commodity ou o instrumento 

financeiro que a representa sem causar grandes diferenças no preço ou nos custos de transação. 

Frequentemente o índice que é utilizado para medir liquidez em mercados de commodities é o 

de rotatividade que nada mais é do que a relação entre o volume total transacionado e o volume 

total de fato consumido. Esse índice dá a ideia de quantas vezes o mesmo MW foi negociado, 

sendo assim, quanto mais líquido o mercado, mais alto é seu índice de rotatividade. O índice 

brasileiro mostra um discreto crescimento ao longo dos anos como mostrado abaixo: 

Figura 2 - Índice de rotatividade (Brasil) 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em dados da CCEE 

Embora haja um crescimento do índice de rotatividade brasileiro, os valores ainda estão 

muito aquém do desejado, principalmente em comparação com mercados mais maduros e livres 

como o de alguns países situados na Ásia e Europa. 

Além disso, o mercado livre de energia brasileiro, pela forma como foi constituído, possui 

muitas barreiras à entrada. Por ser um mercado que pressupõe a entrega física do produto, é 
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necessário seguir diversas regras específicas estabelecidas por uma série de órgãos que se 

dispõe conforme a figura 3. 

Figura 3 - Organograma do setor elétrico 

 

Fonte: CCEE 

Dessa forma, os agentes institucionais realizam atividades de três naturezas:  

• Atividades de governo – Comissão Nacional de Política Energética (CNPE); 

Ministério de Minas e Energia (MME); Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico (CMSE);  

• Atividades regulatórias – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);  

• Atividades especiais – Empresa de Pesquisa Energética (EPE); Câmara de 

Comercialização de Energia (CCEE); Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS)  

No início dos anos 90, o governo criou a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

que é o agente regulador e fiscalizador do setor elétrico e, também, o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS), responsável pela operação do Sistema Interligado Nacional – SIN. Em 

2004, com objetivo de reestruturar o novo modelo do setor energético, novas instituições foram 

criadas, como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico (CMSE), e outras redefinidas. O governo também criou a Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica (CCEE) que tem como objetivo administrar o Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL), o qual é o provedor dos dados 

utilizados na presente monografia. 



Para participar do mercado livre, é necessário se tornar um agente na CCEE, sendo que 

cada classe de agente deve seguir alguns pré-requisitos. No caso dos consumidores, conforme 

a Portaria Nº 465, de 12 de dezembro de 2019, só pode se tornar um consumidor livre aqueles 

que tiverem uma carga igual ou superior a 1.500 kW. Para se tornar um comercializador, é 

necessário obter uma autorização junto à CCEE e a ANEEL nos termos da Resolução 

Normativa Nº 678/2015 que estipula resumidamente que seja uma pessoa jurídica que apresente 

designação específica para exercer tal atividade, capital social de no mínimo R$1.000.000,00 

(um milhão de reais), comprovação de aptidão para desempenho de atividade de 

comercialização (indicação das instalações em endereço comercial, do aparelhamento e do 

pessoal técnico, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos), entre outros requisitos. 

Em 2019, a ABRACEEL analisou os dados de diversos países e consolidou em um estudo 

que lista os países por grau de liberdade de mercado conforme abaixo: 

Figura 4 - Ranking Internacional de Liberdade da Energia Elétrica (2019) 

 

Fonte: ABRACEEL 



A única mudança desde 2019 nesses dados, foi que a partir de 2020, para ser um 

consumidor livre no Brasil é necessária uma carga acima de 1.500 kW e não mais 2.500 kW 

como na figura, entretanto, mesmo com essa flexibilização, ainda há muito o que evoluir para 

que o país seja verdadeiramente livre energeticamente falando. 

Outro ponto que é importante ser ressaltado é que, atualmente, o mercado físico, além de 

possuir diversas barreiras à entrada, também possui um processo altamente custoso, lento e 

burocrático de liquidação. Em primeiro lugar porque a legislação específica exige a 

comprovação de lastro físico ou contratual para a cobertura integral da entrega física de energia 

elétrica, por isso todos os contratos precisam ser registrados na CCEE. Caso alguma operação 

não tenha a comprovação desse lastro, o agente pagará uma penalidade e todos os contratos que 

se originarem deste contrato sem lastro serão cortados.  

“Conforme se depreende dos § § 1º e 2º do art. 2º do Decreto nº 

5.163/2004, o lastro é um certificado emitido pelo Ministério de Minas 

e Energia (MME) correspondente à garantia física proporcionada por 

empreendimento de geração próprio ou de terceiros, sendo a 

contribuição, em MW médios de garantia física, de cada usina para a 

segurança do suprimento do sistema. A garantia física, assim, 

corresponde à quantidade máxima de lastro que o agente pode 

comercializar bilateralmente no SIN. 

Ou seja, o lastro não se confunde com energia e é um produto de 

confiabilidade do sistema para garantir a sua expansão.” (GOMES, 

2017) 

O processo de registro e liquidação no mundo físico acontecem da seguinte maneira, após 

a realização da negociação é realizado um contrato jurídico que define todas as especificidades 

do negócio como volume, preço, índice de reajuste, entre outros, garantindo que ambas as partes 

irão cumprir o que foi negociado. A partir disso, as partes esperam até que chegue o mês de 

consumo da energia adquirida ou vendida. Ao longo deste mês, a CCEE juntamente ao ONS, 

por meio de modelos matemáticos publicam diariamente o preço para as próximas 24 horas de 

cada dia. No primeiro dia do mês subsequente ao consumo, assim que todos os preços de todas 

as horas do mês referente à negociação foram divulgados, temos a média mensal do PLD e 

então é possível que o agente mensure exatamente qual foi o ganho com a operação. Apesar de 

já saber o resultado de suas operações, a liquidação não se dá de maneira rápida pois só a partir 

daí que começam os trâmites operacionais.  

O primeiro passo é a emissão de uma nota fiscal (NF). Nela deve conter as informações 

de volume e de preço sendo que, geralmente, já contemplam os impostos devidos, no caso o 

PIS (Programa de Integração Social), a COFINS (Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social) e no caso de consumidores finais (desde que não estejam em áreas de 



tributação especial) o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). No regime 

atual, a alíquota combinada de PIS/COFINS pode chegar até 9,25%. Já o ICMS é cobrado em 

diferentes alíquotas em cada estado e em cada classe (industrial, comercial, transporte, 

comunicação ou produção rural) sendo a menor de 17% e a maior de 30%.  

Após a emissão da NF que costuma ser feita até o terceiro dia útil do mês subsequente ao 

fornecimento há a “liquidação bilateral”, ou seja, as contrapartes que fecharam a operação 

pagam o que devem uma à outra levando em consideração apenas o preço negociado. Esse 

pagamento geralmente ocorre no sexto dia útil que também é a data limite para que se informe 

a CCEE que existe uma negociação entre as duas partes. No oitavo dia útil é quando é realizado 

o ajuste de montantes, isto é, quando é informado à CCEE exatamente o volume negociado 

entre as partes. A partir daí o contato entre as partes referente a este contrato se encerra e começa 

o processo de liquidação somente com a CCEE. 

A contabilização de cada contrato de todos os agentes se dá entre o décimo sétimo e o 

vigésimo primeiro dia útil após a finalização do mês de consumo da energia. Com essa 

contabilização é possível saber se o agente é credor, devedor ou não possui valores pendentes 

na liquidação. Caso haja valores a serem pagos à câmara, o aporte deve ser feito até o vigésimo 

sexto dia útil e caso haja valores a receber, estes serão pagos pela CCEE no vigésimo sétimo 

dia útil após descontado um valor referente ao rateio da inadimplência do mercado. 

A questão do rateio da inadimplência do mercado na hora da liquidação é outro grande 

problema do mercado físico principalmente por dois motivos. O primeiro e mais rápido de 

explicar é que os agentes que ficam inadimplentes por muito tempo acabam em um processo 

de desligamento da CCEE, o que é bom por um lado já que este agente não vai causar mais 

problemas é ruim por outro porque ele deixa de ter vantagens em pagar sua dívida. Para entender 

o segundo motivo é necessária uma breve explicação sobre o que é o Mecanismo de Realocação 

de Energia (MRE) e o Generation Scaling Factor (GSF). 

Como dito anteriormente, a matriz energética brasileira é em grande maioria composta 

por usinas hidroelétricas. Para que a energia seja gerada de maneira uniforme e responsável 

atendendo a toda a demanda do país, quem decide como cada usina deve ser despachada é o 

ONS, portanto os proprietários das usinas não possuem controle sobre sua geração. Dadas as 

grandes dimensões territoriais do Brasil, existem também diferenças hidrológicas significativas 

entre as regiões, ou seja, os períodos secos e úmidos não são coincidentes e, portanto, 

demandam um fluxo permanente de energia elétrica entre essas regiões. Uma região em período 

seco deve armazenar água e, dessa forma, produz energia em níveis abaixo da média, enquanto 

uma região úmida produz acima da média. 



O MRE foi concebido para compartilhar entre seus integrantes os riscos financeiros 

associados à comercialização de energia pelas usinas hidráulicas despachadas de modo 

centralizado e otimizado pelo ONS. A CCEE coloca todas as usinas em um mesmo “conjunto” 

e compara com a soma das garantias físicas (quantidade máxima de energia que a usina pode 

gerar) de todas as usinas do MRE. Para verificar, em um determinado mês, se a geração dos 

integrantes do MRE foi suficiente ou não para atender à garantia física de todas as usinas que 

o compõem, é preciso analisar se a geração total é maior ou menor que a soma das garantias 

físicas. Denominado pela sigla GSF, esse índice é calculado pela seguinte fórmula: 

Figura 5 - Fórmula do GSF 

 

Fonte: CCEE 

Caso o GSF seja calculado em 1, os participantes do MRE não possuem nenhum déficit 

ou sobra, caso o resultado seja maior do que 1 há sobra de energia e os participantes podem 

negociar esta sobra no mercado de curto prazo. O maior problema é quando o GSF fica abaixo 

de 1, pois o sistema fica em déficit. Quando isso ocorre, como o risco é compartilhado entre as 

usinas participantes, todas devem adquirir energia no mercado de curto prazo (MCP), mesmo 

as que geram acima de sua garantia física. Essa energia adquirida no MCP será valorada ao 

PLD vigente, portanto elas estão sujeitas a volatilidade deste. 

O PLD é calculado a partir do encadeamento de vários modelos. Os que trazem o 

resultado em preço são conhecidos como NEWAVE, DECOMP e DESSEM e são modelos de 

despacho hidrotérmico que levam em consideração principalmente uma projeção do consumo 

de energia do país, o nível de reservatório das usinas hidroelétricas e o quanto está previsto de 

chuva para as próximas semanas. Sendo assim, o PLD é um valor extremamente volátil e estar 

exposto a ele não é uma situação confortável. 

Por terem sido obrigadas a fazer parte do MRE e estarem tendo diversos prejuízos com 

isso, algumas empresas conseguiram liminares para não terem que arcar com os custos do 

mecanismo, ou seja, essas empresas não pagam pela energia adquirida no MCP levando o 

mercado a ter altos índices de inadimplência, fazendo com que os agentes que possuem valores 

a receber após a contabilização da CCEE, não recebam o valor integral. 

Para exemplificar, pegando a contabilização ocorrida em fevereiro de 2021 temos: 



Figura 6 - Exemplo de contabilização (fevereiro de 2021) 

 

Fonte: CCEE 

No exemplo acima, devido a liminares relativas ao GSF, não foram pagos cerca de R$4 

bilhões à CCEE, somadas à inadimplência comum, no mês de fevereiro de 2021, os agentes 

receberam apenas cerca de 27,1% de seus créditos. 

A partir de tudo isso, temos que o mercado de energia elétrica brasileiro é um mercado 

promissor que está em ascensão. Apesar disso, ele possui diversos problemas que podem ser 

resumidos em três pontos: baixa acessibilidade, liquidação custosa e burocrática e por fim, altos 

riscos financeiros (por fatores regulatórios, de inadimplência, entre outros). Todos esses fatores 

combinados possivelmente podem ser a razão de o mercado não apresentar uma liquidez maior. 

Através da análise do índice de rotatividade brasileiro, é possível perceber que nos últimos anos, 

o mesmo MW foi negociado pelo menos duas vezes, ou seja, pelo menos uma vez esse contrato 

poderia ter sido um contrato puramente financeiro que não passaria por todos os problemas 

descritos até aqui. 

  



3. DERIVATIVOS FINANCEIROS DE ENERGIA 

 Conforme explicado no capítulo anterior, o mercado livre de energia elétrica atualmente 

possui algumas características peculiares que culminam em uma série de ineficiências e de certa 

maneira atrasam o seu desenvolvimento. O objetivo deste capítulo é mostrar o que são 

derivativos e quais seus tipos, dar um exemplo em que eles funcionaram na experiência 

internacional e detalhar um pouco quais seriam as vantagens de utilização destes ativos 

financeiros. 

Como dito anteriormente, os contratos de derivativos são instrumentos financeiros em 

que os preços derivam de outros ativos, como no caso estudado, derivam de uma commodity, a 

energia elétrica. Estes contratos podem estar atrelados ou não à entrega física do produto. 

Atualmente, a massiva maioria dos contratos celebrados ainda são os que pressupõe a entrega 

da energia.  

Existem quatro principais tipos de contratos de derivativos: termo, futuros, swap e de 

opções. Hoje no mercado físico, os contratos mais comuns são os contratos a termo e os de 

swap. Os contratos a termo podem ser negociados na bolsa de valores e no mercado de balcão. 

Estes são celebrados através do compromisso de compra e/ou venda de uma mercadoria ou um 

ativo financeiro, determinando desde seu início o preço, quantidade e prazo de liquidação. O 

contrato de swap é efetivado entre dois investidores que acordam a troca de rentabilidade entre 

dois ativos, ou seja, a rentabilidade provém da valorização de um ativo comparado ao outro. 

Com a entrada dos derivativos financeiros, será possível celebrar outros tipos de contrato como 

os futuros e as opções. Os contratos futuros, seguem a mesma configuração dos contratos a 

termo em relação ao compromisso de preço, quantidade e prazo, no entanto, suas diferenças 

estão em que este é negociado somente na bolsa de valores e seu formato de liquidação é 

determinado pelo preço de ajuste diário, a fim de apurar as perdas e ganhos. E os contratos de 

opções, por sua vez, é a negociação de compra e/ou venda de um ativo por um preço fixado 

num prazo previamente determinado. 

Em diversos mercados de energia elétrica ao redor do mundo já são negociados todos 

esses tipos de contratos. Um possível exemplo são os Estados Unidos da América (EUA), que 

hoje possui dez mercados diferentes atendendo seu território e é o maior consumidor de energia 

do mundo, porém como cada mercado evolui em um ritmo não homogêneo, nem todo o país é 

extremamente desenvolvido nessa área. Outro possível exemplo a se utilizar é o mercado que 

está presente em um conglomerado de países da Europa, conhecido como Nord Pool. Entretanto 

utilizá-lo como base de comparação poderia ser um pouco controverso pois este é um mercado 



que engloba diversos países, sendo muitos deles os mais livres do mundo como a França e a 

Alemanha, além disso, este já possui uma gama enorme de produtos físicos e financeiros. Um 

mercado mais adequado para se utilizar nesta comparação seria o da Grã-Bretanha, que apesar 

de ser um dos mais livres do mundo onde toda a sua população já tem o direito de escolher seu 

fornecedor de energia desde 1999 e hoje ter também a atuação do Nord Pool, passou por um 

processo de desestatização e reestruturação de certa maneira similar ao Brasil, passando pela 

fase da privatização no início dos anos 90, antes da liberalização e após por diversas 

reestruturações ao longo dos anos 2000 até chegar na estrutura de mercado que possuem hoje, 

onde o uso de derivativos financeiros é altamente disseminado. 

No capítulo anterior, foi apresentado um índice muito utilizado para medir a liquidez de 

mercados de commodities, o índice de rotatividade. Através dele é possível notar como um 

mercado que tem praticamente o mesmo tempo de vida que o brasileiro possui praticamente o 

dobro de liquidez conforme demonstrado no gráfico abaixo: 

Figura 7 - Comparação do índice de rotatividade entre Brasil e Grã-Bretanha 

 

Fonte: Organizado pela autora com base em dados da CCEE e do Ofgem 

Com isso, é possível perceber que a introdução de derivativos financeiros no mercado 

realmente tem relevância para a liquidez. Sendo assim, o restante do capítulo se dedicará a 

explicar o porquê a introdução dessa forma de negociação no mercado trará mais liquidez no 

caso brasileiro. 

Para que haja a negociação de um derivativo puramente financeiro de energia, é 

necessário que haja uma bolsa específica para isso já que não seria necessário passar por todo 

o processo burocrático de contabilização da CCEE. Sendo assim, este outro tipo de contrato sai 
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completamente do âmbito de regulação da ANEEL e passa a fazer parte do âmbito do Conselho 

Monetário Nacional (CMN), conforme figura abaixo: 

Figura 8 - Estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN) 

 

Fonte: BCB 

A partir dessa única mudança, uma série de outras são encadeadas pois ao sair do âmbito 

da CCEE, já eliminamos os três principais problemas apontados. Em primeiro lugar, a questão 

da baixa acessibilidade é resolvida, pois para negociar estes produtos em bolsa, não é necessário 

nenhum dos pré-requisitos apontados no capítulo anterior para se tornar agente, portanto não 



só os geradores, consumidores e comercializadores poderão atuar no mercado, mas também 

instituições financeiras como bancos e fundos poderão se tornar players sem toda a burocracia. 

O segundo ponto resolvido é a questão da liquidação pois o que antes levaria cerca de 30 

dias úteis para ser concluído devido ao grande volume físico a ser contabilizado pela CCEE, 

passa a levar cerca de apenas 6 dias úteis ou o que for combinado entre as partes para ser 

liquidado conforme as figuras abaixo resumem: 

Figura 9 - Liquidação no mercado físico 

 

Fonte: BBCE 

Figura 10 - Liquidação no mercado financeiro 

 

Fonte: BBCE 

Outra diferença crucial é a questão da tributação incidente sobre a negociação. 

Derivativos se enquadram em regime específico de tributação de renda variável, com o ganho 

líquido apurado no mês da liquidação. O faturamento deles não envolve nota fiscal, apenas uma 

ficha de liquidação. 



Em relação ao PIS e a COFINS, a tributação muda a depender da finalidade do contrato 

sendo que se for um contrato com fins especulativos, a alíquota é de 4,65%, porém, caso seja 

comprovado a finalidade de hedge, a alíquota passa a ser zero. Por não haver circulação de 

mercadoria, o ICMS deixa de ser aplicável. Em relação ao Imposto de Renda (IR), o valor 

continua o mesmo, a única diferença é que no mundo físico, só é cobrado o IRPJ com alíquota 

de 25% e no mundo financeiro são cobrados o IRPJ e o IRRF, que somados dão o mesmo 

percentual de alíquota. Por último, em ambos os casos é cobrado também a Contribuição Social 

sobre o Lucro (CSL) com a mesma alíquota de 9%. Abaixo segue um exemplo extraído de uma 

apresentação feita pelo BBCE que mostra a carga tributária final de cada um dos casos 

considerando que o lucro da operação tenha sido de R$20,00: 

Figura 11 - Comparação da carga tributária 

 

Fonte: BBCE 

No exemplo acima, o lucro é de apenas R$20,00, portanto a diferença financeira é 

irrisória, porém em grandes volumes essa diferença será significativa. Além disso, no exemplo 

acima, não está sendo considerado o efeito do ICMS já que apenas a ponta final da cadeia que 

pagará por esse imposto no mercado físico, então o ganho do consumidor que optar por um 

contrato de derivativo para hedge será ainda maior que o demonstrado. 

O último dos principais problemas levantados também é resolvido com este novo formato 

já que o risco da operação, pela forma como é liquidada, estará limitado à diferença entre o 

valor do contrato e o valor de referência para a liquidação, no caso o PLD. Além disso, quem 

tiver exposição positiva, ou seja, tiver valores a receber após a liquidação não precisará 



participar do rateio de inadimplência na CCEE, portanto problemas como o do GSF e do 

desligamento de agentes não impactarão esses contratos. 

Como não há entrega física, também não haverá problemas relacionados ao lastro, as 

operações não serão limitadas a isso e não haverá risco de corte de contratos. Ademais, o risco 

regulatório também se torna bem menor já que a liquidação pode ocorrer em menor intervalo 

de tempo e diferentemente do mercado de energia, o mercado financeiro possui uma maior 

estabilidade regulatória. 

Para sintetizar tudo demonstrado, abaixo segue um quadro-resumo das principais 

diferenças entre os contratos financeiros e físicos: 

Tabela 4 - Quadro comparativo entre contratos físicos e financeiro 

Contratos Físicos Contratos Financeiros 

Envolvem a entrega física da 
energia 

Não precisam envolver a entrega 
física da energia 

Negociação liquidada pelo valor 
integral 

Negociação liquidada normalmente 
pela diferença 

Devem ser registrados na CCEE 
Registro na administradora 

de mercado organizado 

Registro até o 6º dia útil do mês seguinte ao da geração ou do 
consumo 

Registro no momento da 
negociação 

Risco de crédito bilateral + Riscos 
associados ao MCP (GSF, insuficiência 
de lastro, rateio de inadimplência...) 

Risco de crédito bilateral 

 

 

  



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 2015, a B3, a bolsa de valores brasileira, recebeu autorização da CVM para registrar 

estes ativos, entretanto, por não pertencer ao setor elétrico, não conhecer as particularidades de 

seus agentes e principalmente por não possuir uma plataforma amigável que facilitaria o dia a 

dia dos operadores, ou seja, a negociação continuaria sendo feita através de balcão (negociação 

bilateral através de telefone ou e-mail), não houve muita adesão aos derivativos nesse princípio. 

No entanto, outra empresa já presente no mercado de energia elétrica percebeu o valor 

que este tipo de ferramenta tinha a oferecer ao mercado e decidiu solicitar uma autorização da 

CVM para atuar como bolsa de mercadorias e futuros. Em junho de 2020, o BBCE, deixa de 

ser apenas uma plataforma eletrônica de negociação de energia no mercado físico e recebe a 

autorização da CVM para atuar como como administradora de mercado organizado de valores 

mobiliários. Já com a expertise de mercado por ser a única plataforma de negociação de energia 

no mercado atualmente, em 2021, lança uma plataforma única que alia a negociação e o registro 

destes derivativos e com apenas 6 meses de existência já possui 60 mil empresas credenciadas 

e mais de 1 TWh acumulado em negociações. 

Logicamente ainda não existem evidências suficientes para comprovar que o mercado de 

derivativos financeiros atrelados a energia elétrica obtiveram sucesso no Brasil pelo curto 

período de tempo em que estão de fato sendo celebrados, porém com todo o arcabouço de 

informações que se tem até o momento é possível afirmar que essa modalidade possui um alto 

potencial de transformar o setor de maneira positiva não só por comparação com a experiência 

internacional, mas também por comparações com mercados de outras commodities dentro e 

fora do país. 

Ainda há muito a se evoluir nesse sentido, e os tipos de derivativos apresentados aqui são 

só o começo dessa transformação de mercado. Quanto mais maduro o mercado se tornar, mais 

produtos financeiros vão surgir e outras mudanças serão necessárias. Hoje o BBCE não atua 

como uma Clearing House ou contraparte central, mas muito se discute quais seriam os 

benefícios de se implantar algo do tipo. Outra possibilidade para o futuro do mercado seria de 

alguns players assumirem a posição de market makers com o objetivo de prover ainda mais 

liquidez. Muito se fala também na possibilidade da negociação através de algoritmos, o “algo 

trading”, assim como já ocorre no mercado financeiro. 

Existem diversas possibilidades para solucionar a questão da liquidez, mas grande parte 

delas só serão possíveis com um mercado mais preparado e amadurecido, por isso um primeiro 

importante passo a ser dado é justamente a fomentação do uso de derivativos financeiros já que 



o mecanismo de negociação não se difere tanto do que os traders estão hoje acostumados a 

negociar, precificar e mensurar o risco embutido, porém o ganho que isso trará não será só o 

lucro individual de cada empresa como apresentado ao longo desta monografia, mas será 

também um ganho de maturidade para o setor elétrico brasileiro como um todo, será um 

primeiro passo para todas as outras possibilidades de evolução de mercado. 
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