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1 Introdução 
 

Este documento é a contribuição da FGV CERI – Centro de Estudos em Regulação e               
Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, à Consulta Pública nº 33/2017, elaborada           
pelo Ministério de Minas e Energia, que trata da proposta de aprimoramento do marco              
legal do setor elétrico apresentada na Nota Técnica nº 05/2017/AEREG/SE (NT           
05/2017). 

Com a divulgação da consulta pública referente a essa Nota Técnica em 5 de julho de                
2017, o FGV CERI, em cooperação com o World Bank, iniciou uma série de              
discussões sobre o assunto. Ao final do debate, o Centro promoveu, no dia 16 de               
agosto, o workshop “Reforma do Setor Elétrico Brasileiro”, visando a contribuir com o             
processo de discussão do conjunto de temas trazidos nessa proposta, os quais            
produzirão alterações relevantes no marco regulatório do setor. 

Assim, este relatório é o resultado das discussões tratadas nos dois últimos meses e              
sintetiza as principais considerações discutidas no workshop, incluindo as         
considerações sobre pontos da NT 05/2017 e a visão do FGV CERI sobre a estrutura               
ideal de modelo para o setor. Ele está organizado de acordo com os pilares nos quais                
acreditamos que uma reforma do setor elétrico deve se basear. 
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2 Sumário Executivo 
 

Acreditamos que uma reforma do setor elétrico brasileiro ser baseada nos seguintes            
pilares: 

● Conceber um Target Model integrado; 
● Estabelecer o mercado como o mecanismo fundamental para atingir a meta           

integrada; 
● Fortalecer o Papel da Demanda; 
● Implementar uma Governança Sólida para o Setor de Energia; 
● Promover Avaliação de Impacto Regulatório para Temas Críticos; 
● Financiamento da Expansão (PowerBank) e  Arranjos Transitórios (TARP).  
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3 Concepção de um Target Model integrado 
 

Como subscritor do Acordo de Paris, o Brasil precisa definir uma estratégia de             
transição energética para uma economia de baixo carbono, ainda que se argumente             
que a intensidade de carbono no Brasil é relativamente baixa . Cabe aqui começar por              1

um debate sobre a forma de partilhar o esforço nacional de contenção de emissões de               
gases de efeito de estufa pelos vários setores de atividade relevantes – dos             
transportes aos resíduos, da indústria aos edifícios, passando pela “produção” de           
energia nas suas várias formas. Este debate só terá a ganhar se for enquadrado na               
perspectiva de um modelo que tenha em consideração não apenas fluxos financeiros            
e energia, mas também outros recursos naturais, em escala nacional. 

A experiência dos países mais avançados no processo da transição energética mostra            
que a descarbonização implica, geralmente, aumento da penetração da energia          
elétrica no consumo final de energia, simultaneamente com a descarbonização          
acelerada da eletricidade através da adoção de fontes renováveis. Quanto mais           
elaboradas, consistentes e estáveis são as políticas públicas de combate às           
alterações climáticas e quanto mais intensa é a transição energética, mais rápido é o              
crescimento do vetor elétrico. 

Desde o início da administração do Presidente Michel Temer, em maio de 2016, a              
equipe à frente do Ministério de Minas e Energia vem empreendendo esforços para             
promover reformas em seus vários segmentos: petróleo, mineração, gás natural e,           
mais recentemente, eletricidade (objeto de Consulta Pública nº 33/2017). 

O desafio colocado é promover reformas que estabeleçam e/ou aprofundem o papel            
de mecanismos de mercados. A esse respeito, no setor de gás natural o objetivo maior               
é o desenvolvimento de um mercado competitivo de gás natural (conforme pode ser             
acompanhado por documentos produzidos e disponíveis no site do FGV CERI ). Mas            2

para além desses objetivos, cabe migrar das tradicionais abordagens de silos –            
tratamentos estanques das diferentes indústrias - em favor de um tratamento que            
envolva necessariamente todos os setores relevantes, concebendo uma arquitetura         
multissetorial e multinível - nível local, nacional e supranacional. 

A necessidade de enfrentar novos problemas, tais como a redução das emissões de             
gases de efeito de estufa e o aumento da frequência de eventos climáticos extremos,              
ilustram essa interdependência. Durante a crise de escassez hídrica verificada em São            
Paulo em 2014-2015, por exemplo, a falta d‘água se manifestou na forma de conflitos              
federativos, opondo Rio de Janeiro, São Paulo e até mesmo o governo federal.             

1 Expressa em “kg CO2/2010 USD”, essa intensidade é de 0,20 no Brasil, 0,25 na OCDE e 0,26                  
na América não OCDE (de acordo com dados da AIE relativos a 2014). 
 
2 
http://ceri.fgv.br/sites/ceri.fgv.br/files/arquivos/development-of-a-competitive-natural-gas-market.
pdf 
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Verificaram-se também tensões entre os setores de eletricidade, navegação e          
recursos hídricos. 

Tal arquitetura se contrapõe à abordagem tradicional de reformas em setores de            
eletricidade – que buscam “reestruturar” os mercados e “re-regular” as infraestruturas           
elétricas à medida das conveniências do setor elétrico e da sua lógica interna,             
ignorando as crescentes e necessárias interações com outros setores. Esta postura           
carece de justificativa política, nem econômica e, muito menos, ambiental. Na verdade,            
ela contraria frontalmente a abordagem integrada subjacente ao Acordo de Paris e            
conduz a erros de investimento, de gestão de recursos naturais e financeiros            
inaceitáveis do ponto de vista social. 

Uma abordagem de mercado no contexto de uma economia circular pressupõe a            
existência de um “level playing field” onde agentes atuando em diferentes setores – às              
vezes, simultaneamente – podem competir e tomar decisões baseadas em sinais           
econômicos coerentes relacionados com custos e preços. Se o custo de           
externalidades (por exemplo, emissões de gases de efeito de estufa) não é integrado             
de forma rigorosa e consistente nos preços nos vários setores, surgirão           
inevitavelmente distorções responsáveis por ineficiências econômicas. Por outro lado,         
subsídios que resultam de políticas mal desenhadas e/ou insuficientemente avaliadas          
podem conduzir a distorções de mercado e resultados indesejados, além de           
ambientalmente perversos. 

Estabelecer os quadros de regulação adequados a cada setor e a sua coordenação é              
outra tarefa igualmente complexa. A regulação deve proporcionar os incentivos          
adequados, não só no curto prazo, para uma operação técnica e comercial eficiente             
dos diferentes setores envolvidos na “economia energética circular”, mas também para           
investimentos de longo prazo.  

Investimentos adequados nas várias indústrias de infraestruturas são cruciais para          
garantir confiabilidade, qualidade de serviço e eficiência técnica e econômica. Algumas           
delas podem competir entre si, para atrair a preferência dos consumidores e aumentar             
sua participação de mercado, enquanto outras terão tendência para cooperar e           
partilhar recursos. 

A crescente importância da energia elétrica para a qualidade de vida dos cidadãos e              
para o desenvolvimento sustentável é um fato inegável. Tal fato não legitima, contudo,             
uma perspectiva eletrocêntrica que obriga todos os setores relacionados com energia           
a se submeterem às regras do setor elétrico.  

Uma transição energética pautada pela racionalidade econômica, ambiental e política          
exige um diálogo técnico, institucional e político muito amplo. A salvaguarda do            
interesse público requer o respeito da legítima diversidade de cada setor e de cada              
nível de decisão, num espírito de cooperação que garanta a consistência das várias             
opções através dos setores e através do tempo, em coerência com as políticas             
públicas e com os acordos internacionais democraticamente aprovados. 

Dentre os setores de infraestrutura, o arcabouço legal e regulatório que pautava o             
setor de eletricidade ocupa posição privilegiada em âmbito regional (Andres et al.,            
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2007 ); entretanto, mudanças promovidas desde o ano de 2012 principalmente          3

desembocaram em desequilíbrios de natureza estrutural com importantes reflexos         
econômico- financeiras, além de elevada  judicialização.  

Por certo que a oportunidade que se coloca para o governo nesse momento delicado              
do ponto de vista econômico, social e político por certo que não pode ser              
desperdiçada; entretanto, é essencial que os aperfeiçoamentos a serem promovidos          
sejam capazes de melhorar o ambiente de negócios, diminuindo a percepção de risco             
regulatório.  

Para tanto, mais do que submeter à apreciação do Congresso um conjunto complexo             
de medidas cuja articulação seja pouco compreendida em seus efeitos, cabe definir            
como meta uma nova arquitetura do setor. Tal arquitetura deve refletir uma visão de              
futuro coerente com uma moderna agenda de eletricidade, orientando assim as ações            
dos agentes para alocações que promovam eficiência e produzam ganhos de bem            
estar para a sociedade em uma perspectiva integrada, como explicamos a seguir.  

 

3.1 Características de Uma Moderna Agenda de Eletricidade 
 

É fundamental que a proposta de reforma a ser promovida apresente uma sinalização             
clara com relação aos objetivos ou à configuração para a qual se pretende caminhar.              
O papel da política é dar sinais claros e ancorar as expectativas dos agentes para que                
estes se preparem para mudanças. No contexto atual, é muito importante também que             
essa arquitetura considere o grau de interdependência que existe entre o setor elétrico             
e outras indústrias de infraestrutura, bem como sua inserção em um contexto mais             
global.  

Nesse sentido, o resultado a ser perseguido em uma reforma deve contemplar um             
conjunto de dimensões, equilibrando objetivos de curto e longo prazo. São elas:  

1. Confiabilidade de segurança do suprimento.  
2. Econômicos: não há que se falar em modicidade tarifária como objetivo           

isolado. É urgente ressaltar e rever o conceito de “modicidade” tarifária e            
economicidade. Estes conceitos vão de encontro com os objetivos declarados          
de “alinhamento entre interesses individuais e sistêmicos”, “incentivos à         
eficiência nas decisões empresariais de agentes individuais”, e, principalmente,         
“alocação adequada de custos entre os agentes” com o “equacionamento          
adequado da alocação de riscos”. A referida “modicidade” viola o princípio           
básico de alocação de custos que é alocá-los para que a recuperação destes             
siga a sua causa (beneficiary pays). Se o custo é alto, o preço também é. Este                
conceito é também um entrave à adequação de recursos (na literatura           
acadêmica internacional resource adequacy) e garantia de confiabilidade no         

3 Andres, Luis and Guasch, J. Luis and Diop, Makhtar and Azumendi, Sebastian Lopez, Assessing the Governance of                  
Electricity Regulatory Agencies in the Latin American and the Caribbean Region: A Benchmarking Analysis (November               
1, 2007). World Bank Policy Research Working Paper Series, Vol. , pp. -, 2007. Available at SSRN:                 
https://ssrn.com/abstract=1029495.  
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curto e longo prazo (neste último caso, na expansão eficiente). Em momentos            
em que o custo de produzir energia é alto, assim precisa ser seu preço (claro               
que no caso de programas para baixa renda que se fizerem necessários, o             
beneficiário – ou causador do custo – não estará pagando ou arcando com a              
totalidade dos custos, sendo importante também a transparência acerca de          
como este está sendo alocado). Mas, na medida do possível, o princípio de             
que beneficiários (ou causadores do custo) pagam é indiscutível. Privilegiar          
modicidade como um conceito fim em si equivale a violar o equilíbrio            
necessário entre objetivos de curto e longo prazo.  

3. Responsabilidade Ambiental. Ao mesmo tempo em que se faz necessário          
atender a esses objetivos, o setor sofre consequências importantes da          
resistência que tem sido enfrentada à expansão do parque gerador com base            
em usinas hidrelétricas com grandes reservatórios. Ademais, cabe considerar         
que o país é signatário de acordos climáticos que impõem restrições ao setor,             
a exemplo do Acordo de Paris . E não há o que se falar em um setor já ser                  4

suficientemente sustentável do ponto de vista ambiental, pois os referidos          
acordos impõem metas aos países que representam esforços conjuntos dos          
setores, quaisquer que sejam seus pontos de partida. A esse respeito, o            
elevado nível de perdas na distribuição de eletricidade representa desperdício          
de recursos que precisam ser combatidos. Adicionalmente, a escassez hídrica          
que há décadas (ou séculos) atinge a região Nordeste e que no período             
2014-2015 teve consequências perversas na região Sudeste evidencia a         
necessidade de que a interdependência do setor de eletricidade com o setor de             
recursos hídricos seja tratada de outra forma. O setor de recursos hídricos            
caminha na direção de aperfeiçoar seus mecanismos de gerenciamento de          
crises e alocação de usos múltiplos. Essa nova governança certamente terá           
impactos importantes e não é legítimo acreditar que a indústria de eletricidade            
pode pensar em um futuro em que seja usuária preferencial.  

4. Sociais. Ainda que o país já tenha praticamente alcançado o objetivo de            
garantir acesso universal à eletricidade, há o desafio de garantir condições           
para que o consumo de energia elétrica seja possível. O alto nível de perdas              
de eletricidade evidencia que não basta garantir o acesso, mas também           
condições de consumo da eletricidade (affordability). A regulação atual busca          
incentivar o esforço das concessionárias a promover eficiência nas áreas que           
atendem. Nesse intuito, análises de benchmark são usadas para determinar o           
volume aceitável de perdas a ser repassado às tarifas dos consumidores.           
Áreas de concessão com elevados níveis de perda oneram mais seus usuários            

4 Nos termos do Acordo de Paris, o Brasil se compromete a reduzir em 2025 as emissões de                  
Gases de Efeito Estuda (GEE) em 37% abaixo dos níveis de 2005; e a reduzir, em 2030, essas                  
emissões 43% abaixo dos níveis de 2005. No setor da energia, o objetivo é alcançar uma                
participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em             
2030, incluindo: (i) expandir o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz               
total de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030; (ii) expandir o uso doméstico                 
de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de energias renováveis (além da energia               
hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo              
aumento da participação de eólica, biomassa e solar; e (iii) alcançar 10% de ganhos de               
eficiência no setor elétrico até 2030. 
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pagantes. Outro tema a ser tratado é a heterogeneidade no percentual da            
população classificado como de baixa renda e que tem acesso a tarifas mais             
baixas. Também aqui se verifica uma dimensão social em que a eletricidade é             
veículo de políticas distributivas que precisam ser cuidadosamente avaliadas         
de modo a produzir incentivos dotados de racionalidade à alocação de riscos            
adequada.  

Nossa intenção ao comentar esses aspectos é que a Administração atual tem uma             
enorme responsabilidade ao definir a Configuração ou o ótimo a ser buscado. 

A reforma proposta deve alinhar esse resultado aos movimentos em curso na indústria             
em âmbito mundial, adaptando-os para as condições efetivas que se verificam no país,             
sem contudo se afastar delas para salvaguardar interesses de grupos específicos que            
apenas busquem transferências de renda em seu favor - muitas vezes em detrimento             
da geração de valor para a sociedade como um todo. De modo concreto, significa              
dizer que o ótimo a ser buscado deve ser coerente com:  

- Inovações tecnológicas na direção da digitalização que atingem as instalações          
dos usuários; 

- Empoderamento dos consumidores, viabilizado pelo acesso a essas        
tecnologias que permitem mudar comportamento em resposta a sinais de          
preços, e informações que se torna possível acessar por meio da digitalização; 

- Políticas climáticas das quais o país seja signatário e também preferências dos            
consumidores por soluções e tecnologias ambientalmente sustentáveis;  

- Recursos Distribuídos de Energia - RDE, que incluem resposta da demanda,           
eficiência energética, armazenamento, veículos elétricos etc.. A disseminação        
de RDE produz movimentos de descentralização na indústria de eletricidade          
em âmbito mundial e com reflexos já absolutamente visíveis no caso do país.             
Como resultado, emergem novos modelos de negócios, cuja capacidade de          
gerar valor para investidores, agentes e usuários de eletricidade depende do           
modo como a regulação se adapta para recepcioná-los.  

Argumentamos que mecanismos de mercados são genuinamente necessários para         
viabilizar e recepcionar essas transformações com ganhos de valor para agentes da            
indústria, usuários e sociedade. Essa não é a regra no conformação atual da             
indústria.  

Instrumentos de mercado não foram privilegiados na reforma implementada pela Lei           
10.848/2004 e seguintes; contudo, o grau de sofisticação e pluralidade da indústria            
que ainda precisa buscar objetivos em um contexto de integração nos leva a afirmar              
com segurança que mecanismos de mercado têm maior capacidade de coordenação e            
motivação do ponto de vista alocativo relativamente aos instrumentos que hoje apenas            
redistribuem rendas no setor, gerando ônus elevados para a sociedade e com nível de              
litigância elevado, que se explicita na CCEE.  

Essas considerações suportam as seguintes recomendações com relação a temas          
abordados na NT 05/2017:  

- O grau de abertura do mercado deve ser acelerado, permitindo aos           
consumidores acessar oportunidades alternativas de escolha de fornecedor. A         
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proposta submetida à CP é mais conservadora que aquela discutida no âmbito            
do 1917/2015, em tramitação no Congresso Federal - a qual já incorpora anos             
de reflexões de segmentos da indústria.  

- A NT discute o conceito de separação de lastro e energia. Em nossa visão o               5

marco analítico adequado consiste em entender essa proposta como o          
estabelecimento de mecanismos de capacidade. O desenho de mecanismo de          
capacidade pode lidar com atributos tais como os descritos no parágrafo 3.78.            
Tais atributos já têm sido incorporados de modo algo natural em regiões e/ou             
países que optaram por estabelecer contratação de capacidade em separado.          
Significa dizer que é legítimo analisar a proposta de separação como a            
proposta de estabelecer como mecanismos de capacidade - no caso,          
centralizado e com contratação via CCEE, com ônus a ser distribuído entre            
todos os usuários do sistema.  

- Observe-se que um desenho adequado de mercado de capacidade não pode           
prescindir de um mercado funcional de energia. Esse desafio ainda não foi            
enfrentado no SEB e a NT 05/2017 não dá pistas de que pretenda ou de como                
pretende fazê-lo. De qualquer modo, um mercado funcional de energia          
depende de uma elevada participação de agentes em ambos os lados -            
ofertantes e demandantes. Consequentemente, a abertura de mercado deve         
ser mais acelerada do que a proposta apresentada na NT 05/2017 - por             
coerência.  

Em reforço a esse argumento, a regulação já tem incentivado a expansão da geração              
distribuída, por meio de resoluções normativas, a exemplo das (REN 482/2012 e REN             
687/2015 emitidas pela ANEEL). 

A migração para o mercado livre possui uma abordagem focada em patamares de             
carga. Desde 2012, com a regulamentação da micro e minigeração distribuída,           
viabilizou-se a construção da capacidade instalada tendo como contrapartida um          
pagamento no longo prazo pelo consumidor, que será o seu titular. O foco desse tipo               
de geração, que está determinada na resolução normativa 482/2012, se encontra em            
dois pilares: 

● A capacidade instalada (oferta) 
● O nível de tensão (baixa tensão) 

Viabiliza-se assim um interessante nicho de mercado, capaz de suprir consumidores           
que, antes da regulamentação, não possuíam alternativas de consumo de carga           
alternativas ao ambiente de contratação regulada. 

Existem limites para a atuação nesse novo nicho: o pagamento realizado não poderá             
ser caracterizado como comercialização, como podemos observar no item 20 do Ofício            
Circular nº 0010/2017-SRD/ANEEL: 

18. Por outro lado, como visto acima, não há a mesma restrição            
normativa para que os consumidores cativos exerçam a atividade de          

5 O lastro é definido na nota técnica como um bem comum (rival e não excludente). No entanto,                  
o mais adequado conceitualmente seria considerá-lo com um bem público (não rival e não              
excludente). De fato, a confiabilidade é partilhada por todos de forma simultânea. 
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autoprodução de energia elétrica (ou de autoconsumo, conforme a         
nomenclatura da Resolução Normativa nº 482, de 2012, que busca          
enfatizar a característica de consumidor de quem optou por instalar a           
micro e minigeração distribuída), podendo os mesmos exercerem a         
posse do terreno e dos equipamentos de geração por meio de contratos            
de aluguel e de arrendamento cuja contrapartida não seja,         
fundamentalmente, o pagamento pela energia produzida. Em outras        
palavras, os contratos de equipamentos podem possuir cláusulas        
definindo o pagamento de parcelas variáveis associadas ao rendimento e          
à performance técnica dos equipamentos, mas o valor da parcela          
principal deve ser fixo de modo a não caracterizar a comercialização de            
energia elétrica. 

Significa dizer que ainda que a CP 33/2017 proponha um recuo no grau de abertura de                
mercado (não apenas colocando requisitos mais restritivos para o exercício do direito            
de escolha do consumidor, como demanda contratada, carga, nível de tensão,           
possibilidade de comunhão), a regulação setorial tem incentivado movimentos de          
descentralização que reduzem potencial e sensivelmente a demanda pela energia          
fornecida pelas distribuidoras.  

Na elaboração da proposta do governo é fundamental que se analise a coerência das              
medidas que orientam as decisões de agentes e usuários, em leis e regulamentos. O              
caminho para a abertura de mercado é irreversível e importante para o Brasil; contudo,              
um processo gradativo e estruturado de abertura permite melhor definir estratégias           
capazes de gerar valor para investidores e ganhos e sociedade, mitigando possíveis            
efeitos regressivos que têm sido observados em outros países e regiões as quais têm              
experimentado migração para a nova arquitetura do setor com disseminação de DER.            
As próprias distribuidoras podem participar deste negócio, compensando possíveis         
perdas.  

A reforma do setor poderia olhar com mais atenção este mercado importante e             
promissor. A Figura 1 ilustra uma tendência forte de crescimento desse tipo de             
mercado, ilustrando o crescimento em importância das fontes fotovoltaicas: 
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Figura 1 – Evolução do mercado de geração distribuída por tipo de fonte 

 

        Fonte: ANEEL. Elaboração: FGV CERI. 

 

3.2 Pilares da Proposta 
Inicialmente, argumentamos que para além de explicitar a arquitetura que se pretende            
alcançar no setor de eletricidade, integrada, a proposta que venha a emergir/resultar            
da NT 05/2017 deve estabelecer mecanismos de mercado como pilares da           
estruturação do setor de eletricidade no Brasil.  

A NT 05/2017 reconhece a profunda mudança em curso no setor elétrico no Brasil e               
no mundo impulsionada, principalmente, pelo reconhecimento dos custos e danos          
causados por mudanças climáticas e outros fatores ambientais e possibilitadas por           
avanços tecnológicos cada vez mais rápidos. No entanto, a entrada de fontes            
renováveis (não-convencionais) intermitentes em maior escala traz inúmeros desafios         
para integrar as novas tecnologias que se não enfrentados por todos stakeholders            
conjuntamente, não reduzirão os custos de operação como colocado na NT 05/2017            
(Seção 3.2), e ainda comprometerão a confiabilidade e resiliência do sistema. A            
Alemanha oferece um bom exemplo de entrada maciça de energia solar incentivada            
por meio de mecanismos de Feed-in-Tariff (FiT); entretanto, naquele sistema adoção           
de FiT para impulsionar fontes renováveis carece de uma estratégia unificada e            
coerente capaz de potencializar os ganhos destes recursos, de modo que as            
empresas não se beneficiaram e as emissões não diminuíram . 

6

Ainda neste item, é abordada a remoção de barreiras à participação de agentes no              
mercado; porém, uma análise da proposta como um todo evidencia que a mesma não              

6  Para mais sobre o caso alemão, Ritcher (2013) é um bom exemplo. 
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é coerente com a remoção das referidas barreiras. Preços determinados por meio de             
mecanismos de mercado seguido de competição no varejo (também no setor           
residencial) são elementos imprescindíveis para remoção destas. 

No contexto da transformação em curso no setor de eletricidade ainda não está claro              
quais tecnologias serão disruptivas; contudo, já existe consenso na literatura          
internacional de que o modelo de negócio das utilities precisa mudar. A proposta             
apresentada na NT 05/2017 tem capacidade de aumentar o valor das empresas no             
primeiro momento, mas não as prepara para o futuro; ou seja, a proposta falhas em               
pavimentar um caminho para a Utility of the Future. Se de um lado não subestimamos               
o desafio representado por essa transformação, por outro, uma proposta que           
efetivamente seja capaz de abarcar esse tema depende de um processo estruturado,            
acompanhado de avaliações dos potenciais efeitos das escolhas preconizadas sobre          
os diferentes segmentos da cadeia e grupos de agentes sem prescindir dos impactos             
relativos sobre um grupo que está sub-representado na mesa de negociações -            
consumidores.  

Trata-se aqui da definição do mercado retail - qual é o universo de consumidores que               
têm o direito de participar diretamente do mercado. A competição no mercado de retail              
é um dos pilares das reformas de eletricidade, acompanhada da especificação dos            
arranjos estabelecidos para garantir as condições de fornecimento para consumidores          
aos quais não seja permitida (ou que eventualmente desejem continuar atendidos           
pelas concessionárias de distribuição) a participação direta no mercado. A competição           
no retail deveria ser o passo posterior a competição no wholesale (e eventual criação              
de mercados de capacidade). 

Sucessivos choques no período pós-2012 evidenciaram a fragilidade do arranjo          
estabelecido no Modelo da Lei 10.848/04, que atribui às distribuidoras a           
responsabilidade de contratar eletricidade para atender a seus mercados sem,          
contudo, garantir instrumentos para que gerenciem tal contratação. A proposta da NT            
05/2017 inclui mecanismos que tentam mitigar o impacto desses riscos e dá pistas de              
que tenta reverter esse processo (caso da sobrecontratação involuntária decorrente de           
migração de consumidores para o mercado livre); todavia, é fundamental que se tenha             
mais clareza sobre as diretrizes a serem adotadas acerca do papel da distribuidora, se              
orientado para a prestação de serviços de rede ou em que momento e em quais               
condições se dará essa mudança e como tratar a transição. A transformação em curso              
na indústria de eletricidade em âmbito mundial tem como pilar o aumento da             
penetração de recursos distribuídos tem implicações muito importantes sobre as          
distribuidoras, principalmente ao diminuir expressivamente o volume a ser         
transportado e distribuído pelas redes. Ainda assim, as redes continuam exercendo           
papel fundamental, garantindo de segurança de suprimento mais ainda diante da           
intermitência na geração algumas tecnologias de geração. Nesse contexto, é          
fundamental determinar quais são as formas de remunerar investimentos nessas          
redes.  

A proposta protege as concessionárias de mudanças disruptivas, ao invés de           
prepará-las para tal. Incentivos financeiros poderiam ser pensados para recompensar          
elas pela perda de receita impulsionada pela inovação dos Recursos Energéticos           
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Distribuídos (REDs). As próprias distribuidoras poderiam usar resposta da demanda          
para reduzir seus custos de distribuição e integrar REDs. 

A proposta colocada apenas menciona a necessidade de alocar custos e riscos            
corretamente, sem nenhum detalhe de como será o processo para esta difícil tarefa e              
ainda apresenta vários pontos que vão de encontro a esse objetivo (modicidade            
tarifária, ausência de um mercado). Valorar externalidades (Seção 3.99) ainda é           
extremamente difícil, até mesmo para pesquisadores dos centros mais renomados do           
mundo . No entanto, se faz necessário. Do contrário, o governo cederá à tentação de              

7

impor alguma restrição a fontes mais sujas no wholesale, distorcendo o processo            
alocativo. É importante manter a neutralidade tecnológica nos mercados de energia e            
capacidade. 

É urgente ressaltar e rever o conceito de “modicidade” tarifária e economicidade. Estes             
conceitos vão de encontro aos objetivos declarados de “alinhamento entre interesses           
individuais e sistêmicos”, “incentivos à eficiência nas decisões empresariais de          
agentes individuais”, e principalmente “alocação adequada de custos entre os          
agentes” e equacionar adequadamente a alocação de riscos”. A referida “modicidade”           
viola o princípio básico de alocação de custos que é alocá-los para que a recuperação               
destes siga a sua causa (beneficiary-pays e cost-causer pays são princípios básicos            
da regulação econômica). Se o custo é alto, o preço também é. Este conceito é               
também um entrave à adequação de recursos (na literatura acadêmica internacional           
resource adequacy) e garantia de confiabilidade no curto e longo prazo (neste último             

8

caso, na expansão eficiente). Em momentos em que o custo de produzir energia é              
alto, assim precisa ser seu preço (claro que no caso de programas para baixa renda               
que se fizerem necessários, o beneficiário – ou causador do custo – não estará              
pagando ou arcando com a totalidade dos custos, sendo importante também a            
transparência acerca de como está sendo alocado). Mas na medida do possível, o             
princípio de que beneficiários (ou causadores do custo) pagam é indiscutível.           
Discorreremos mais sobre este assunto na próxima seção.  

O documento menciona “esforços” para “valoração explícita de atributos, benefícios e           
externalidades das fontes”. Este desafio é enorme e requer um esforço conjunto de             
stakeholders e o envolvimento da academia. O primeiro ponto é ressaltar que a             
formação de preços é crucial. E esta formação se preços só é via mecanismos de               
mercados que não estão contemplados na nota técnica. Preço não é custo, preço é              
um outcome de equilíbrio entre oferta e demanda. Este sinal de preço dado pelo              
mercado é o que vai aumentar a eficiência de curto prazo - melhor uso possível da                
rede e dos recursos possíveis - e de longo prazo - investimento eficiente em novos               
recursos. A abertura dos códigos e transparência e aumento da granularidade dos            
preços não se deve dar por regra de cálculo explícita que minimize o custo da               
operação de forma centralizada, e sim por ofertas de preço feitas por agentes de              

7  Ver diversos artigos do Instituto de Energia do Haas School of Business. 

8  Bushnell, et al. (2017). 
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geração, com mecanismos de monitoramento de mercado que restrinjam práticas          
anticompetitivas. 

É claro que desenhar o mercado é uma tarefa difícil, que emerge do complexo              
problema econômico e de engenharia que é equilibrar oferta e demanda a todo             
momento considerando as milhares de restrições na rede e recursos. Mas o objetivo             
deveria estar posto. 

O que chama a atenção não é a falta de definição de como isto será feito, mas de um                   
esforço ou de diretrizes acerca de um processo para definir como os recursos serão              
valorados. Para ilustrar, a State of New York Public Service Commission emitiu em             
março deste ano uma ordem judicial para a transição do net metering - phase one of                
value of distributed energy resources, and related matters. Em documento com           

9

aproximadamente 150 páginas e mais 100 de anexo descreve-se o processo que visa             
preparar o estado para a transição para uma matriz energética mais limpa e um              
sistema resiliente e eficiente que leve ao menor custo possível. Estabelece-se um            

10

processo que parte do reconhecimento da enorme dificuldade em mensurar o valor            
dos recursos distribuídos e alocar custos de forma eficiente, bem como prover            
incentivos para que as utilities se adaptem ao novo cenário. Por se adaptar,             
entende-se que as leis a regulação precisam prover os incentivos corretos para que             
promover inovação e criar novos modelos de negócio que maximizem a criação de             
valor. Aqui é importante ressaltar que isto não significa proteger o lucro das             
distribuidoras. Lucros precisam ser conquistados, não garantidos. O documento não          
aponta nesta direção. A Califórnia passa também por um processo de construir um             
sistema mais limpo e eficiente, mas de forma bastante diferente de NY. Ela não              
estabeleceu no primeiro momento um plano grandioso como NY, mas se está            
caminhando para um através de um processo mais passo a passo. 

Também não há dúvida de que o gerenciamento da demanda – eficiência energética e              
resposta da demanda - é vital para enfrentar os desafios que a entrada das fontes               
intermitentes e descarbonização apresentam. 

Os serviços elétricos também deveriam ser corretamente valorados, e mais uma vez            
se faz necessário o uso de mercados. Eficiência energética, resposta da demanda e             
outros recursos distribuídos também deveriam contribuir para capacidade, como         
ocorre em mercados mais maduros como o PJM Interconnection LLC (PJM). Claro que             
ainda precisamos percorrer um longo caminho, mas num primeiro momento deveria ao            
menos haver uma sinalização de que o governo se prepara para isso. A NT 05/2017               
também não menciona tecnologias de rede inteligente que também já estão sendo            
usadas e testadas em outros países que possibilitam um melhor monitoramento e            
controle das redes de distribuição, impactando a qualidade do serviço, disponibilidade           
de dados e requerimentos técnicos de rede (tais como quantidade de reservas). Estas             
tecnologias podem ajudar a reduzir drasticamente o custo das concessionárias. Os           

9  https://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/2017/NYPSC_DER_030917.pdf  

10 O ambicioso projeto Reforming the Energy Vision foi lançado em 2015:            
https://static1.squarespace.com/static/576aad8437c5810820465107/t/5797fc6ff5e231d942a2d8
80/1469578352695/2015-overview.pdf 
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dados que serão possíveis, levarão a comoditização da informação, e questões de            
privacidade e segurança cibernética também chegarão com força. O setor precisa           
atacar os problemas institucionais para se preparar para lidar com estas questões. 

As mudanças em curso nos forçam a sair do modelo antigo que prevaleceu ao longo               
do século passado de fluxo de eletricidade unidirecional, monopólios verticalmente          
integrados com uma regulação baseada no custo fazia sentido. Para engajar o            
consumidor, a lei precisa encaminhar para permitir e encorajar a competição no varejo,             
para que produtos inovadores surjam. A figura do agregador não aparece (o mercado             
de baixa tensão permanece regulado). Essa figura precisa ser prevista em lei.            
Problemas enfrentados por tarifas cost-based: limitação tecnológica, não havia         
demanda por elas quando a demanda crescia, penetração de DERs era desprezível,            
capacidade de sobra e apetite político, limitações de billing, programas anteriores           
performaram mal (problemas no design do piloto ou na execução). 

O operador do sistema também precisa se adequar. Não adianta resolver problemas            
herdados do despacho fora da ordem de mérito e de transparência e abertura dos              
modelos (muito bem vindas e de suma importância) se as fontes intermitentes entram             
como geração média. Este problema tende a se agravar com o aumento destas fontes.              
A experiência internacional oferece importantes lições. 

 

3.3 Resource Adequacy 
Esta seção trata da discussão de Resource Adequacy (RA) como um dos objetivos a              
serem alcançados em mercados de eletricidade. O problema se concentra em como            
contar com recursos suficientes para garantir a demanda e requisitos de           
confiabilidade. Geração, demanda e transmissão são recursos que contribuem para          
garantir a RA. Frequentemente argumenta-se na literatura que o problema central do            
RA é o “missing money” (Bushnell, 2017). Na teoria, mercados de curto prazo seriam              
suficientes para garantir a eficiência, tanto no curto - uso eficiente de rede e recursos               
ao menor custo possível respeitando requisitos de confiabilidade - quanto no longo            
prazo - investimento eficiente em recursos. No entanto, limites de preço, insuficiente            11

resposta do lado da demanda, a dificuldade de acessar as preferências por            
confiabilidade, distorções causadas pela dificuldade de se precificar externalidades, de          
mitigar exercício de poder de mercado, e subsídios, além de outras medidas            
administrativas fora do mérito diminuem a eficiência de curto e longo prazo. Ainda             
assim, temos exemplos de mercados de curto prazo que garantem os investimentos            
necessários no curto e longo prazo para adequação de recursos, como é o caso do               
Texas e Alberta (e já foi o da Argentina). Em estruturas do tipo Energy-Only, os               
pagamentos se dão com base no valor da energia e dos serviços ancilares providos              
pelas geradoras. Ainda que essa remuneração tenha como base o valor da geração e              
dos serviços ancilares, em muitos casos os investimentos em geração são           
lastreados/garantidos por contratos bilaterais com as Load Serving Entities (LSEs). 

11 Uma excelente referência para detalhes a respeito do missin money é “On an “Energy Only”                
Electricity Market Design for Resource Adequacy, de William Hogan, 2005. 
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Ao longo do tempo, os outros sistemas nos EUA criaram mercados de capacidade             
(paralelos ao de energia) para garantir capacidade suficiente para necessidades do           
RA. No entanto, a literatura econômica é clara ao afirmar que mercados de             
capacidade não podem ser desenhados para resolver problemas no desenho do           
mercado do wholesale. Primeiro vem o aperfeiçoamento (no caso do Brasil, criação)            
do wholesale com preços de escassez (scarcity pricing) e depois o de capacidade. E              
quanto mais evoluído forem estes, menor será a necessidade do mercado de            
capacidade.  12

Trata-se de estabelecer mecanismos que permitam conciliar objetivos de curto e longo            
prazo. No longo prazo, se faz necessário estruturar mecanismos que permitam           
incentivar e financiar a expansão do Sistema. 

Historicamente, os investimentos em geração de eletricidade eram realizados por          
monopólios verticalmente integrados com base em taxas de retorno reguladas          
incidindo sobre custos (reconhecidos como prudentes) ao invés do valor de mercado            
da geração. 

A reestruturação em mercados de eletricidade faz com que os pagamentos aos            
geradores sejam com base no preço de mercado da eletricidade produzida pela            
geração. A eficiência na formação do preço irá auxiliar na otimização da operação do              
sistema, e se faz ainda mais urgente em um cenário de mais geração e recursos               
descentralizados, pois estes revelam a contribuição de cada recursos e dão o sinal             
para o investimento mais eficiente. Assim, o preço tem o papel central na coordenação              
do uso de recursos descentralizados e valoração destes. 

Por sua vez, no contexto de pagamentos por capacidade a receita dos geradores tem              
por base explícita ou implicitamente o valor da uma capacidade qualificada ou            
reconhecida de recursos em adição às receitas obtidas com energia e serviços            
ancilares. O valor dessa capacidade pode ser determinado por meio de mercados            
centralizados de capacidade, ou por requisitos de RA estabelecidos para as LSEs            
através dos quais elas devem adquirir ou contratar capacidade suficiente para atender            
aos requisitos de planejamento. A alocação dos custos de aquisição de lastro não             
deve ser “recolhido de todos os consumidores mediante encargo de lastro (ou de             
confiabilidade) especifico na proporção do consumo”. Além disso, ressaltamos mais          13

uma vez que o mercado de capacidade não deve ter a função de cobrir falhas de                
desenho do wholesale, e do ponto de vista de eficiência econômica como parece             
afirmar a o documento de perguntas PERGUNTAS FREQUENTES REALIZADAS         

12 Referências: Peter Cramton and Steven Stoft, “The Convergence of MArket Designs for             
Adequate Generating Capacity”, 2006; James Bushnell, Michaela Flagg, and Erin Mansur           
“Capacity Markets at a Crossroads” 2017; IEA 2016 “Repowering Markets”; Peter Cramton            
“Electricity Market Design” 2018 forthcoming. 
13 
http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas;jsessionid=E9626F0EA1B9210E662B773
D1E7D84B8.srv154?p_auth=AdhIdgJs&p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublica
portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_c
ount=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_arquivoId=206&_consultapublic
aexterna_WAR_consultapublicaportlet_javax.portlet.action=downloadArquivoAnexo 
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SOBRE A CONSULTA PÚBLICA #33 “a soma das receitas auferidas com todos os            14

fluxos de caixa percebidos pelo gerador – venda de lastro, energia e outros serviços –               
deve remunerar o gerador de forma a compor seu retorno a um nível de risco.” Não                
está correto a soma da receita remunerar o total. Isso é contrário ao princípio básico               
de eficiência. O pagamento pela capacidade deve remunerar a capacidade (medida           
como um crédito de capacidade) e a energia pela energia. 

Nos últimos 15 anos estruturas do tipo Energy-Only ou pagamentos por capacidade            
viabilizaram volumes expressivos de investimento. Em se tratando de canais para           
incentivar e financiar investimentos em geração não é possível abstrair da discussão            
de financiamento de longo prazo e alocação de riscos, inclusive porque aqui estão             
presentes temas que demandam tratamento integrado no contexto de uma reforma, a            
exemplo do GN, ambiente. 

Figura 2 – Paradigmas de RA 

 
Fonte: Bushnell, et al. (2017). 

A proposta objeto da NT 05/2017 tem potencial de resultar em contratação de (muito)              
longo prazo, diferente de contratação de capacidade em outros mercados. Ademais,           
com alguma probabilidade (não pequena) os valores resultantes a título de encargos            
de capacidade provavelmente serão muito altos …como resultado das         
demandas/pressões dos agentes/investidores. Isso ocorreria, pois sem pensar em         
adequadamente estruturar os mercados de energia (wholesale) não seria possível          
garantir que os geradores-investidores conseguiram remunerar seus investimentos. 

Em poucas palavras, quando se concebem mercados de capacidade é fundamental           
pensar os mercados de energia e serviços ancilares, pois é a combinação de ambos              
que vai permitir remunerar investimentos e promover alocações adequadas (preços e           
tarifas no curto prazo). Na NT 05/2017 muito pouco se diz sobre os mercados de               
energia (granularidade, por exemplo). Mais grave ainda é a sinalização fraca para a             
abertura de mercado. Em se inibindo abertura de mercado, tem-se menor número de             
participantes e menos mercado. Logo, menor é a confiança nos preços no mercado de              

14  Ibid 9. 
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energia e na capacidade de recuperar retorno sobre os investimentos. Surge           
inevitavelmente uma pressão por pagamentos de capacidade elevados com repasses          
a consumidores. 

De fato, o que está sendo proposto na NT 05/2017 é um mercado centralizado de               
Capacidade que vai apresentar “descontos” para recursos não convencionais e/ou          
prêmios para fontes com maior grau de despachabilidade. 

Na prática, muitas questões precisam ser melhor definidas: 

● Duração dos contratos de capacidade; 

● Estrutura dos contratos de capacidade – Profiling 

● Quem contrata? Nos EUA são os ISOs, que em muitos casos exercem também             

funções de operação de mercado Market Operator - o que não legitima a             

proposta da CCEE como responsável pela contratação de capacidade de modo           

centralizado. Na NT 05/2017, item 3.71, é atribuída ao Poder Concedente a           
15

competência na definição do lastro e do estabelecimento de regra explícita           

para definição de capacidade a ser contratada pelo sistema. A análise da            
experiência internacional não respalda a decisão de atribuir à CCEE a           
responsabilidade por realizar a contratação de capacidade. Essa proposta         

maiores análises, pois essa definição deve estar a cargo de órgão dotado de             

capacidade técnica e independência, principalmente considerando o conflito de         

interesses decorrente da participação do governo como provedor direto em          

condições de protagonismo.  

● Qual é o mecanismo de saída (ou descontratação) dos recursos?  

 
3.4 Considerações sobre a Nota Técnica 
 
3.3.1. Considerações acerca da formação de preços 
A valoração correta dos atributos das diferentes fontes, tecnologias de produção ou            
mesmo recursos (caso da resposta da demanda, por exemplo) provê incentivos aos            
agentes e contribui inclusive para redução na volatilidade dos preços. Um ambiente de             
mercado desenvolvido permite também a mitigação de riscos pelos agentes através de            
operações de hedge na bolsa de energia. (3.18) Ressaltamos aqui, de novo, que isso              
implica que a formação de preços se dê via mercados competitivos. 

15 “(…) supply resources in other U.S. markets operated by regional transmission organizations             
can earn revenues for the provision of capacity, a product defined by the expected potential to                
supply energy.” 
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No item 3.3, a nota menciona a participação mais ativa dos consumidores, que sem              
dúvida é um dos pilares desta transformação decorrente da automação das redes;            
porém, não vai além disso, carecendo da inclusão de um processo para engajar os              
consumidores, o que começaria por entendê-los. A nota produzida nos EUA, por            
exemplo, diversos projetos- piloto fazem uso da teoria econômica (principalmente          
através do uso de Randomized Control Trials) e ciência comportamental para           

16

entender como os consumidores reagem a diversos tipos de tarifas dinâmicas e qual a              
melhor forma de engajá-los. A proposta da NT 05/2017 não dá sinal de que os               
incentivos para este tipo de iniciativa aparecerão no mercado nacional no curto prazo.             
Os consumidores de baixa tensão continuam no mercado regulado, atendidos pela           
distribuidora também na contratação de energia, sem que haja previsão de um sinal             
acurado de preços com maior granularidade horária e locacional (o que não ocorrerá             
sem o estabelecimento de um mercado). 

No item 3.13, é apontada uma lista de medidas e instrumentos em nível conceitual              
para o aprimoramento do modelo comercial do setor elétrico retomados da nota            
técnica 3/2017/AEREG/SE. Deve-se, à luz de tais princípios, levar-se em conta que            
preços não se acoplam a decisões do operador, ocorrendo justamente o contrário:            
preços deveriam ser um sinal que só os mercados - como uma construção social. 

Nessa construção social, torna-se possível determinar como produtos e serviços são           
valorados pelos agentes por meio da dinâmica coletiva e coesa da racionalidade dos             
distintos agentes econômicos. 

Além disso, não há o que se falar em racionalização de subsídios como forma de               
evitar distorções de econômicas - com efeito, subsídios são, por si mesmos,            
distorcivos e tais distorções não podem ser evitadas. É necessária uma estrutura e um              
processo contínuo para se estimar custos e benefícios. 

Assim, o sinal de preço deve ser determinado pelos agentes, e não por modelos              
centralizados. O papel da operação se encontra em outra esfera: ela precisa levar em              
conta a intermitência de recursos renováveis não convencionais, pois a geração média            
diária usada nos modelos não reflete a geração horária e agrava o problema da              
geração fora da ordem de mérito. Isso ocorre ainda que os modelos e códigos sejam               
abertos e transparentes. 

Deve-se levar em conta que, apesar de uma maior “granularização” (frequência)           
temporal e espacial dos modelos possibilitar uma análise mais realista em um            
crescente contexto de adoção de fontes intermitentes, não se deve confundir isso com             
uma formação de preço de curto prazo mais crível, como determinado no item 3.42.              
Tampouco pode-se determinar que isso garantiria um aumento da transparência na           
regra de formação. 

A transparência e a credibilidade são formadas por um desacoplamento das           
formações de preços dos modelos concentrados na mão de um único agente - que é               
incapaz de concentrar todas as informações necessárias para a alocação ótima de            
recursos. Em suma: os modelos precisam se aprimorar para analisar fontes           
energéticas com altas frequências de intermitência e atuar de forma independente do            

16  A empresa Opower é o melhor exemplo. 
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mercado, que, de forma independente, é capaz de determinar o PLD de forma ótima e               
eficiente 

Não se pretende, por certo, negar a importância dos modelos empregados na            
operação e para informar as necessidades de operação do sistema elétrico. Este se             
encontra em um uma área completamente distinta: ele atua na determinação do            
despacho - área na qual informações sobre afluências e elementos técnicos           
específicos de usinas tornam-se necessárias. Assim, os algoritmos atuam em um           
nicho específico para corrigir falhas de informações dos agentes com relação a dados             
climatológicos e técnicos e, certamente, a abertura de algoritmos é bem-vinda nesse            
processo.  

Todas as economias se deparam com o problema de determinar qual dos dois             
sistemas [planejamento centralizado ou mercados competitivos] permitem alcançar        
maior eficiência, fazendo melhor uso do conhecimento existente. Essa informação é           
usada então para determinar problemas básicos como o que é produzido, como e por              
quem, por meio de quais métodos e recursos. Mercados podem exercer papel de             
coordenar agentes e recursos, motivando também decisões na busca de alocações           
eficientes (que não podem ser melhoradas). Os preços resultantes podem ser           
inclusive usados para atingir resultados eficientes em processos de tomada de decisão            
em organizações e/ou sistemas de larga escala.  

Uma análise econômica acurada aponta, por sua vez, para diversos problemas que            
existem nas economias e/ou sistemas reais, característicos da indústria de          
eletricidade, tais como: retornos crescentes de escala ou escopo nas redes de            
transmissão e distribuição; externalidades advindas da geração a partir de fontes           
renováveis ou do aumento de confiabilidade que pode emergir de uma modernização            
no contexto de redes inteligentes.  

Historicamente, uma das principais razões para recorrer a instituições que não de            
mercado (planejamento ou crescimento das firmas) residia exatamente na         
incapacidade de que mercados não regulados alcançassem eficiência. Mas         
organizações que não de mercado tendem a apresentar novas ou outras formas de             
problemas de coordenação, planejamento e controle. Argumentamos, e com respaldo          
em evidências que abundam na literatura (Joskow, 2008), que os preços têm um             
grande papel para guiar decisões, coordenar, e motivar performance, produzindo          
incentivos adequados na direção da eficiência.  

No contexto atual do setor elétrico no Brasil, o aumento da diversidade de agentes,              
tanto na oferta como potencialmente na demanda, recomenda que a reforma do setor             
elétrico preconizada pela NT 05/2017 estabeleça mecanismos de mercado como          
forma de promover ganhos de eficiência técnica e econômica - mercados de energia,             
resposta de demanda, serviços ancilares.  

3.3.2. Mecanismos de Saída 
No contexto da proposta de estabelecimento de mecanismos de capacidade que           
consta da CP33/2017 no Brasil,cabe considerar o grande número de contratos de            
longo prazo existentes no sistema vigente. Torna-se necessário dotar os agentes de            
mecanismos de saída capazes de conferir uma maior eficiência operacional. 

22 

 



 

Nos termos da NT 05/2017: 

3.123. Além disso, é proposta medida de eventual        
descomissionamento econômico de usinas termelétricas com custo       
variável unitário de operação superior ao preço teto do mercado de           
curto prazo. Não havendo comprometimento da segurança sistêmica,        
pode ser será [sic] vantajoso aceitar a descontratação de CCEARs          
com essa característica, pois os efeitos tarifários de eventual exposição          
decorrente dessa descontratação tendem a ser mais baratos que o          
custo de execução do contrato. 

É importante levar em consideração a importância de se determinar por critérios            
objetivos as plantas a serem descomissionadas. Isso pode ser realizado por meio de             
projeções, conforme podemos observar nas figuras a seguir, onde projeções para o            
crescimento do CVU, para cada tipo de fonte foram realizados com base em projeções              
de câmbio, inflação e preços de commodities indexados para cada tipo de fonte nos              
termos da portaria 42 de 1/3/2007 da ANEEL. 

Cada curva representa uma usina e a linha tracejada representa o teto do PLD (522               
R$/MWh). 
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Figura 3 – Projeção de evolução do CVU - Usinas a Carvão (R$ / MWh) 

 

Fonte: Bloomberg e BACEN. Elaboração: FGV CERI. 
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Figura 4 – Projeção de evolução do CVU - Usinas a Óleo B1 (R$ / MWh) 

 

Fonte: Bloomberg e BACEN. Elaboração: FGV CERI. 
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Figura 5 – Projeção de evolução do CVU - Usinas a Óleo Diesel (R$ / MWh) 

 

Fonte: Bloomberg e BACEN. Elaboração: FGV CERI. 

 

Além disso, podemos observar a evolução do percentual de usinas térmicas com custo             
variável unitário acima do PLD para os diferentes tipos de fonte: 
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Figura 6 – Projeção do percentual de usinas acima do teto atual do PLD por fonte 
(R$ / MWh)

 

Fonte: Bloomberg e BACEN. Elaboração: FGV CERI. 

 

Podemos observar a necessidade de descontratação de usinas a óleo. Também           
podemos concluir que com as regras atuais, 50% das usinas termelétricas alcançam            
preços acima do teto do PLD presente caso se mantenham contratadas. 

A análise dos gráficos revela quem são as plantas candidatas ao descomissionamento            
e a previsão pode ser feita de forma objetiva. Importante é que esse processo              
considere a dinâmica do parque de geração sob a área do sistema. Significa dizer que               
o aceite de eventual período de descomissionamento deve ser precedido de consulta            
pública em processo transparente, que considere seu benefício líquido positivo para o            
sistema - sem novamente recepcionar e chancelar comportamento oportunista dos          
agentes. 
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4 Estabelecer o mercado como o mecanismo      
fundamental para atingir a meta integrada  

 

4.1 Tarifas 
O desalinhamento das tarifas com os custos gera ineficiência (maior necessidade de            
capacidade) e não raro produz efeitos distributivos perversos (subsídios cruzados de           
consumidores com fator de carga alto para baixo). Mais recentemente têm sido            
avaliadas propostas de estabelecer tarifa em três partes em mercados de eletricidade            
com participação crescente de RED de modo a aproximar a alocação do custo ao              
causador do custo, um dos pilares da regulação econômica, por aumentar a eficiência             
e equidade. Esse problema tende a se agravar e aumentar o subsídio cruzado de              
consumidores de baixa renda para os de alta com o aumento de painéis solares              
(considerando que os consumidores da mais alta renda são os primeiros a instalarem).             
Tarifas que refletem melhor o custo no espaço e no tempo, ajudando ainda a              
promover recursos distribuídos para uma matriz energética mais limpa.  

Tarifa em três partes:  

● Volumétrica: cobre custos como O&M, custo de combustível; 
● Fixa: cobrir custos fixos; 
● Demanda: se aplica sobre a demanda máxima e cobre custos gerados pela            

demanda. Essa parte inclui um sinal de consumo variando no tempo. Cobre            
custos de capacidade (geração, distribuição e transmissão). 

A cobrança da demanda dá um sinal para o consumidor suavizar o consumo e diminuir               
o consumo de pico, o que pode reduzir a demanda de capacidade instalado do              
sistema. Existem evidências de que a inclusão deste tipo de cobrança na tarifa reduz o               
consumo de pico.  

17

Qualquer mudança na metodologia do cálculo tarifário terá “perdedores” num primeiro           
momento (estes “perdedores” podem se beneficiar no médio prazo quando a redução            
dos custos diminuir os preços para todos). No caso de uma mudança na tarifa binômia               
para trinômia, consumidores com baixo fator de carga são relativamente prejudicados.           
Por isso é importante que o processo de transição seja suavizado nos primeiros             
momentos (definir por exemplo um prazo para os consumidores poderem opt-out para            
uma tarifa binômia). 

Nos EUA, 30 concessionárias em 17 estados já oferecem este tipo de tarifa como              
opção (mas não default na maioria dos casos) e podem oferecer exemplos de tipos de               
cobrança por demanda e transição na implementação, e avaliação. 

No Estado de Nova Iorque, por exemplo, a State of New York Public Service              
Commission emitiu uma ordem em março deste (como parte do esforço para            

18

preparar o estado para a transição para uma matriz energética mais limpa e um              

17  Faruqui, et al. (2016). 
18  https://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/2017/NYPSC_DER_030917.pdf 
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sistema resiliente e eficiente que leve ao menor custo possível ) para dar início aos              
19

procedimentos de alteração na metodologia de valoração de recursos distribuídos.          
Assim como já bem estabelecido pela literatura acadêmica que o NEM (net energy             
metering) traz muitas distorções, o documento também reconhece que não será           
possível perpetuar este tipo de remuneração, mas estabelece um prazo de 20 anos             
para a transição. A nova compensação (value stack tariff) respeita princípios básicos            

20

de alocação eficiente de custo.  

 

4.2 Mercado de Balcão de Energia 
Uma proposta de reconstrução do setor elétrico brasileiro deve ser pautada pela busca             
de estabelecer estruturas de mercado; isto é, alocação de recursos proveniente de            
interações entre compradores e vendedores. Nesse contexto, será relevante         
estabelecer como modelo-alvo com a estruturação de três mercados integrados: (i)           
mercado físico - fluxo de energia e capacidade; (ii) balcão de energia; (iii) mercado              
financeiro de energia. Note que a existência de (ii) depende de (i), e a existência de                
(iii) depende de (i) e (ii). A construção de mercados que operem adequadamente só              
será possível em um ambiente de confiança. Para tanto, requer gestores           
independentes. 

O fluxo de energia e capacidade (i) envolve a comercialização de energia (rede             
primária e serviços ancilares) e requer, em geral, um Operador Independente de            
Mercado para sua boa operação. Entre os papéis propostos para a CCEE na NT              
05/2017, está a “transmissão via despacho centralizado”. A justificativa apontada é a            
redução dos custos de transação do segmento. A seção de governança deste            
documento aponta os riscos da escolha de centralização na figura da CCEE e             
apresenta outra possibilidade para redução de custos. 

A CCEE é uma associação civil que opera sob supervisão da ANEEL. Atualmente, é              
responsável pela aquisição de dados de produção e consumo e a liquidação dos             
contratos de compra e venda de energia, mas não realiza clearing. A NT 05/2017              
pretende atribuir à CCEE a possibilidade de “chamada de margem”, isto é, aporte de              
garantias financeiras com frequência diária para fechamento de posições. A NT é            
silente em termos de qual será o regime regulatório a ser seguido em suas atividades. 

Recomenda-se que a negociação de ativos derivados de contratos de energia seja            
atribuída/realizada em um ambiente já institucionalizado - a exemplo de um Balcão            
Organizado de Ativos e Derivativos, entidade autorizada pela Comissão de Valores           
Mobiliários e pelo Banco Central para administrar Mercados Organizados de          
Negociação Eletrônica e Registro de Operações - neste caso o Operador do Balcão de              
Energia. 

19 O ambicioso projeto Reforming the Energy Vision foi lançado em 2015:            
https://static1.squarespace.com/static/576aad8437c5810820465107/t/5797fc6ff5e231d942a2d8
80/1469578352695/2015-overview.pdf 
20 “…was established to provide a process for determining the value of DER, for both planning                
and transactional purposes.” 
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O Mercado de Balcão de energia seria organizado a partir de contratos            
Over-The-Counter (OTC), de curto, médio e longo prazo. Os comercializadores ainda           
podem atuar por meio de contratos spot para transações em que a entrega da              
mercadoria é imediata e o pagamento é feito à vista. As características técnicas do              
objeto de negociação deverão ser definidas pela ANEEL. Contratos de energia são            
discutidos entre a ANEEL e o Operador de Mercado que, por sua vez, autoriza os               
produtos a serem negociados e faz valer regras de operação e governança com vistas              
ao bom funcionamento do balcão.  

Note-se que a operação no Mercado de Balcão deve atender ao disposto na Instrução              
Normativa Nº 461 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Resolução N°             
3.505/07 do Banco Central, que dispõe sobre derivativos e estabelece normas acerca            
do indicador econômico referencial das operações, da documentação e do obrigatório           
registro, entre outras normas . A razão de balcões organizados serem regulados por            21

autoridades financeiras deriva da necessidades de que regras claras sejam          
estabelecidas para: (i) manejo do risco de crédito dos participantes (risco de            
contrapartes) através do estabelecimento de margens e outros colaterais, (ii)          
liquidação centralizada de contratos (clearing), (iii) determinação de preços de modo           
transparente por meio de uma metodologia clara e conhecida, a partir de lances dos              
participantes do mercado. A contraparte central estará assumindo o risco de todos os             
participantes do balcão; portanto é fundamental o gerenciamento adequado de riscos           
a fim de preservar a estabilidade e integridade financeira do mercado. 

Como consequência, sem o estabelecimento de um mercado de balcão (ii) confiável            
para energia com preços críveis, não será possível a boa operação de um mercado              
financeiro de energia (iii) futuramente. Ressalte-se que investidores e financiadores          
baseiam decisões de investimentos no entendimento do comportamento de preços e           
riscos associados ao mercado, condição sine ne qua non para um eficaz            
decision-making. A utilização dos três mercados no processo de investimento          
condiciona a obtenção de empréstimos com custo compatível à retornos possíveis           
indicados por preços esperados (forward curves and price forecasts) dentro de um            
arcabouço de riscos entendidos e mitigados. Esse alinhamento de mercados permite o            
desenvolvimento de estruturas financiamento modernas, com a utilização de         
instrumentos financeiros e de garantias que resultam em projetos robustos e           
sustentáveis. 

A seção deste documento que analisa aspectos de governança expõe o histórico e as              
circunstâncias em que funções essenciais da CCEE como Câmara de          
Comercialização foram sendo descaracterizadas. Nesse contexto, é questionável a         

21 Em primeiro lugar, o indicador econômico (denominação geral para os índices de preços,              
índices de ações, taxas de juros e taxas de câmbio usados como referenciais nas operações)               
deve ser calculado regularmente e divulgado publicamente. Ainda, outros ativos usados como            
referenciais devem observar preços de entidades autorizadas pelo Bacen ou CVM quando            
disponíveis nesses ambientes. Caso contrário, tais ativos devem ser apurados com preços e             
metodologias consistentes e verificáveis, e coleta de dados independente dos parâmetros das            
operações. Ainda de acordo com a Resolução N° 3505/07 do Bacen, as operações devem ser               
obrigatoriamente registradas, e as informações, documentação e metodologia das operações          
devem permanecer na instituição à disposição do Bacen. A instituição deve indicar o diretor              
responsável pela operação de derivativos perante o Bacen (via Sistema Unicad). 
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opção se continuar administrar empréstimos contraídos a partir da mudança de regime            
em 2012, de atribuir ainda mais funções a este ente tais como se tornar um               
single-buyer, estabelecer um sistema de margens na liquidação de contratos, cálculo           
preço e ser a contraparte central de contratos de energia e da transmissão) (clearing).              
À esta discussão, adicionamos ainda a ausência de confiança - do ponto de vista              
financeiro - em atribuir à CCEE aspectos específicos da intermediação de mercado de             
valores mobiliários considerando que aquela entidade não está submetida à regulação           
financeira como também não capacitada para exercer este papel. 

Por fim, destacamos que, pela teoria econômica, o preço de operação de um mercado              
deve ser dado pelo equilíbrio entre oferta e demanda. Desta forma, ele atua como um               
sinal eficiente para a alocação de recursos. No entanto, a precificação do modelo atual              
é baseada em custo de operação. Assim, semanalmente, a CCEE divulga o Preço de              
Liquidação de Diferenças (PLD), sendo este - o PLD - o preço utilizado para              
estabelecer as diferenças entre os contratos de compra e venda firmados e a             
quantidade de geração efetivamente entregue. Na busca por melhores práticas, a NT            
05/2017 propõe abrir os códigos de cálculo do PLD e divulgá-los com intervalo horário              
até 2020. Apesar do esforço louvável, tal proposta não é suficiente, por não nos levar               
a um mundo onde o estabelecimento de preços emerge do equilíbrio entre oferta e              
demanda efetivado via lance pelos participantes mercado, como seria em um           
modelo-alvo desejável. 

 

4.3 Mecanismo de Realocação de Energia 
Na nota técnica 05/2015/AEREG, é mencionada a possibilidade de se tornar o MRE             
optativo e de se arquitetar um sistema capaz de tornar o mecanismo de realocação de               
energia desnecessário: 

3.56. “Também se propõe a alteração do dispositivo que prevê o           
Mecanismo de Realocação de Energia – MRE para mitigação do risco           
hidrológico como item a ser considerado na operação. A proposta é           
destacar o caráter eventual de um mecanismo dessa natureza, uma vez           
que um modelo de oferta de preço, por exemplo, poderia tornar esse            
mecanismo disfuncional ou desnecessário”. 

Esta proposta modifica profundamente um importante pilar da operação e da           
comercialização de energia atuais, e merece um exame aprofundado, que oferecemos           
a seguir. 

O MRE pode ser definido como um mecanismo onde as centrais hidrelétricas            
participantes são remuneradas por suas garantias físicas independentemente de suas          
respectivas gerações. Isso resolveria, em princípio, dois problemas: 

1- O despacho pode ser centralizado, pois não há disputa (bids) pela venda             
da geração; o ganho é pela “garantia firme”, e não pela geração efetiva. 
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2- O risco hidrológico pode ser mitigado, já que os participantes “trocam”            
energia a preços bastante baixos, ajudando-se mutuamente; em princípio,         
usinas com excesso de disponibilidade “cedem energia” a usinas que dela           
necessitam (com déficit de disponibilidade) a preços mínimos. 

A mitigação do risco hidrológico 

A capacidade de mitigação do risco hidrológico pelo MRE baseia-se em dois            
conceitos: 

1- As garantias físicas de cada usina, que deveriam expressar a geração            
“garantida” da usina a um risco dado (normalmente 5% do total de cenários) 

2- A complementariedade hidrológica, que seria uma característica das bacias          
brasileiras: com efeito, é (ou era) usual que secas no Sudeste viessem            
acompanhadas por cheias no Sul, por exemplo. 

Ambos os conceitos apoiam-se em observações históricas e metodologias que vêm se            
mostrando inconsistentes com a climatologia atual. Não será o caso de investigarmos,            
neste momento, os motivos – modelagem das ferramentas computacionais, mudanças          
climáticas, históricos curtos ou longos – o fato é que vivemos, desde 2012, uma seca               
que desafia as estatísticas históricas, e o deplecionamento dos reservatórios torna           
ainda mais ineficiente nossa operação. Vivemos um momento dramático, onde cada           
verão pode nos trazer a salvação energética ou mergulhar-nos em um profundo            
racionamento. A Figura a seguir compara a garantia física e a geração do sistema              
interligado nacional (SIN), evidenciando os déficits verificados - o valor do déficit é             
dado pelo índice GSF (geração total / garantia física), que frequentemente se            
encontra abaixo de 1. 

É crucial, e urgente, rever os cálculos das garantias físicas de forma que estas reflitam               
melhor as condições de suprimento das usinas e do sistema. Considerando que os             
agentes geradores basearam a atratividade de seus investimentos neste indicador,          
talvez seja interessante dissociar os aspectos operativos e comerciais, de modo a            
lograr uma avaliação realista ao menor impacto financeiro possível 

Seria importante deixar que os próprios agentes construíssem seus mecanismos de           
mitigação de riscos, com produtos próprios, incluindo swaps, “usinas de lastro” (por            
exemplo, a construção de outras usinas para a mitigação) ou até mesmo a instituição              
de seguros especializados (levando em conta, entretanto, a natureza especial deste           
tipo de sinistro). 
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5 Fortalecer o Papel da Demanda 
 

Enfatizamos novamente que ainda que os consumidores sejam em última instância           
aqueles que arcam com os impactos pecuniários, as diferentes alternativas não são            
neutras em seus efeitos - quanto maior a ineficiência, maior o custo transferido aos              
consumidores. Veja-se a esse respeito a proposta do ritmo da abertura do mercado             
apresentada no item 3.32. A Tabela 1 compara o ritmo de abertura pretendido no              
contexto da NT 05/2017 com aquele incluído no Projeto de Lei nº 1917/2015 (PL              
1917/2015). Observe que a NT 05/2017 praticamente suspende o processo de           
abertura até 2020, dilatando-o seu prazo para até 2028, ainda assim excluindo            
consumidores de baixa tensão; contudo, deixa-se ao MME a prerrogativa de reduzir            
limites de carga para antes dos prazos estabelecidos.  

Tabela 1 – Evolução do montante mínimo para contratação 

NT 05/2017 PL 1917/2015 

2021 1000 
kW 2016 2000 kW 

2022 500 kW 2017 1000 kW 

2024 400 kW 2018 500 kW 

2028 75 kW 2020 
Grupo A; para 

qualquer montante de 
uso contratado 

Fonte: NT 05/2017, PL 1917/2015. Elaboração: FGV CERI. 

 

Já foi objeto de discussão no texto a necessidade de aumentar a participação 
de mecanismos de mercado como instrumentos alocativos, inclusive para 
DER.  
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6 Implementar uma Governança Sólida 
 

A CP 33 não endereça especificamente uma proposta de revisão da governança            
setorial. No entanto, ao criar novas competências ou transferi-las entre instituições já            
existentes, a reforma nos permite trazer algumas considerações iniciais acerca da           
oportunidade de se revisitar a governança do setor elétrico e sua interação com outros              
setores – como os de recursos hídricos, petróleo e gás, e meio ambiente – o que se                 
mostra de elevada relevância para uma análise integrada das questões e consequente            
redução da insegurança jurídica. 

A sugestão principal neste tocante reside em que se lance uma consulta pública             
específica para colher dos diferentes stakeholders considerações acerca de possíveis          
modificações na estrutura institucional do setor e nas suas relações com outras            
instituições, assim como na governança interna de órgãos e entidades          
atualmente existentes. 

 
6.1 Necessidade de uma atuação cada vez mais integrada das          
instituições de planejamento e regulação 
Em primeiro lugar, há uma preocupação com a resiliência dos órgãos responsáveis            
pelo planejamento de longo prazo e pela regulação do setor. 

As considerações são de duas ordens: de um lado, o Conselho Nacional de Política              
Energética é um órgão de composição majoritariamente ministerial. Dada a natureza           
eminentemente transitória dessas posições, e em especial em razão das sucessivas           
mudanças nessas posições que o país tem vivenciado no passado recente, mereceria            
uma discussão específica eventual oportunidade de se reorganizar o CNPE, seja lhe            
conferindo uma composição de maior pluralidade de stakeholders (uma vez que o            
Poder Executivo federal, por meio de diversos ministérios, tem hoje 10 dos 14             
assentos, aos quais vale ser acrescido o do Presidente da EPE) , seja considerando a              22

instituição de mandatos ou outros mecanismos que inibam mudanças muito frequentes           
na sua composição.  

Ainda que a decisão final sobre as políticas públicas e os projetos a serem              
desenvolvidos no setor energético seja do Presidente da República, seria relevante           
constituir um arcabouço institucional que permita uma maior previsibilidade no órgão           
que tem por função propor ao Presidente da República políticas nacionais           
relacionadas ao setor energético. Também seria relevante discutir-se a possibilidade          
de introdução de publicidade de pautas e atas do Conselho, como medida em direção              
a uma maior transparência e orientação à sociedade e ao mercado quanto às             
diretrizes da política energética nacional. 

22 O CNPE tem, ao todo, 14 assentos, sendo 10 ministeriais, 01 da EPE (Presidente), 01                
representante dos Estados do Distrito Federal, 01 representante da sociedade civil especialista            
em energia e 1 representante das universidades. 
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Além disso, seria oportuna uma discussão acerca da eventual necessidade de maior            
integração do planejamento do setor energético com o de recursos hídricos, dada a             
matriz brasileira hidro-termo-eólica , com predominância da geração hidrelétrica. Seria          
igualmente oportuna uma discussão sobre qual o foro adequado para um alinhamento            
da formulação da política macro para a matriz energética nacional, tendo em            
consideração os compromissos firmados pelo Brasil em matéria de meio ambiente e a             
dimensão constitucional da sustentabilidade como pilar do desenvolvimento. 

Seria igualmente desejável que o processo de formulação da política pública macro            
para o setor, tais como questões relacionadas à expansão do sistema e à composição              
da matriz no longo prazo, pudesse ser objeto de discussão pública liderada por um              
fórum com proteções contra influências políticas e interesses de curto prazo. 

No que tange à regulação, também se observa uma fragmentação de competências            
entre a ANEEL, a ANP e a ANA, pois as duas últimas regulam os principais insumos                
para geração do setor. Mereceria uma reflexão a oportunidade de criação de pontes             
institucionais que facilitem o diálogo e construção conjunta entre esses reguladores. 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), por sua vez, foi criada em 2004 como uma               
empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Conforme            
a própria lei de criação, a EPE tem como principal função prestar serviços na área de                
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético (Art. 2º             
da Lei nº 10.847/2004). A EPE funciona como importante braço auxiliar da            
Administração direta e da autarquia setorial (ANEEL), hoje não se vislumbrando           
caráter lucrativo em sua atuação, até mesmo pela natureza das suas atividades,            
listadas no art. 4º da Lei nº 10.847/2004. Dessa forma, sua atividade, em realidade,              23

23 Art. 4º Compete à EPE: I - realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira; II -                  
elaborar e publicar o balanço energético nacional; III - identificar e quantificar os potenciais de               
recursos energéticos; IV - dar suporte e participar das articulações relativas ao aproveitamento             
energético de rios compartilhados com países limítrofes; V - realizar estudos para a             
determinação dos aproveitamentos ótimos dos potenciais hidráulicos; VI - obter a licença prévia             
ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às licitações envolvendo           
empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica, selecionados           
pela EPE; VII - elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de expansão              
da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos; VIII - promover                
estudos para dar suporte ao gerenciamento da relação reserva e produção de hidrocarbonetos             
no Brasil, visando à autossuficiência sustentável; IX - promover estudos de mercado visando             
definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos; X -               
desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para os           
empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; XI - efetuar o acompanhamento             
da execução de projetos e estudos de viabilidade realizados por agentes interessados e             
devidamente autorizados; XII - elaborar estudos relativos ao plano diretor para o            
desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil; XIII - desenvolver estudos para avaliar e               
incrementar a utilização de energia proveniente de fontes renováveis; XIV - dar suporte e              
participar nas articulações visando à integração energética com outros países; XV - promover             
estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento           
energético ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência energética; XVI - promover          
planos de metas voltadas para a utilização racional e conservação de energia, podendo             
estabelecer parcerias de cooperação para este fim; XVII - promover estudos voltados para             
programas de apoio para a modernização e capacitação da indústria nacional, visando            
maximizar a participação desta no esforço de fornecimento dos bens e equipamentos            
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seria mais próxima àquela que doutrinária e legislativamente seria cabível às           
fundações públicas . 24

Ao longo das contribuições já apresentadas à CP 33/2017 surgiu a sugestão de se              
transformar a EPE em autarquia. Autarquias são, por definição legal, entidades           
dotadas de personalidade jurídica direito público (art. 41, IV, do Código Civil) e             
vocacionadas a desenvolver atividades típicas de Estado. Quais seriam as          25

atribuições típicas de Estado que seriam transferidas à EPE, caso essa proposta            
viesse a ser implementada, tendo em vista que as funções de regulação do setor já               
são exercidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)? É preciso           
considerar que superposições de competência e atribuições concorrentes são         
geralmente associadas a custos de transação crescentes e redução da segurança           
jurídica. Não se pode perder de vista que a regulação do setor de energia já se                
encontra, em si, fragmentada em distintas autarquias reguladoras. Adicionar uma          
quarta autarquia a esse ambiente institucional seria uma medida que demanda           
reflexão mais detalhada, para que não se adicione mais incertezas quanto à divisão             
institucional de competências do setor. 

6.2 A abertura do mercado e o papel da CCEE 
A Câmara de Comercialização de Eletricidade (CCEE) foi criada pela Lei 10.848/2004            
como uma câmara de liquidação do mercado. A CCEE veio a suceder o Mercado              
Atacadista de Energia Elétrica (MAE) que, criado na reforma dos anos 90, não             
chegara a liquidar. A CCEE é uma associação civil que foi instituída e opera sob               
supervisão estatal. Sua existência é baseada em previsão legal e em autorização da             
ANEEL, estando a Câmara sujeita à regulação e fiscalização da agência reguladora. 

Entre suas competências, a CCEE é responsável por (i) implantar e divulgar regras e              
procedimentos de comercialização; (ii) fazer a gestão de contratos do Ambiente de            
Contratação Regulada (ACR) e do Ambiente de Contratação Livre (ACL); (iii) manter o             
registro de dados de energia gerada e de energia consumida; (iv) realizar leilões de              
compra e venda de energia no ACR, sob delegação da Aneel; (v) realizar leilões de               
Energia de Reserva, sob delegação da Aneel, e efetuar a liquidação financeira dos             
montantes contratados nesses leilões; (vi) apurar infrações que sejam cometidas pelos           

necessários para a expansão do setor energético; e XVIII - desenvolver estudos para             
incrementar a utilização de carvão mineral nacional. XIX - elaborar e publicar estudos de              
inventário do potencial de energia elétrica, proveniente de fontes alternativas, aplicando-se           
também a essas fontes o disposto no art. 28 da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 
24 Nos termos do art. 5, IV do Decreto-Lei nº 200/1967, Fundação Pública “é a entidade dotada                 
de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de             
autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por            
órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido            
pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de              
outras fontes”. 
 
25 Nos termos do art. 5, I do Decreto-Lei nº 200/1967, autarquia é “o serviço autônomo, criado                 
por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades            
típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão           
administrativa e financeira descentralizada”. 
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agentes do mercado e calcular penalidades; (vii) servir como fórum para a discussão             
de ideias e políticas para o desenvolvimento do mercado, fazendo a interlocução entre             
os agentes do setor com as instâncias de formulação de políticas e de regulação . A               26

CCEE também é responsável por divulgar semanalmente os Preços de Liquidação de            
Diferenças (PLD), que devem ser calculados com base no custo marginal de operação             
do Sistema Interligado Nacional (SIN), tendo as usinas termelétricas como referência.           
O PLD é o preço utilizado para estabelecer as diferenças entre os contratos de compra               
e venda firmados e a quantidade de geração efetivamente entregue.  27

A CCEE é uma associação civil, não sendo, portanto, órgão integrante da            
Administração Pública. Ela é administrada pela Assembleia Geral e por um Conselho            
de Administração composto por cinco membros. O Presidente do Conselho de           
Administração é nomeado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), outros três            
membros são nomeados por geradores, distribuidores e comerciantes (01 cada) e um            
membro é nomeado por todos os membros. Dado que o poder público federal é              28

também um relevante player no setor elétrico por meio das Centrais Elétricas            
Brasileiras S.A. (Eletrobras), a participação do governo nas decisões da CCEE pode            
vir a ser bastante elevada. Veja-se, nesse sentido, a lista dos 10 maiores agentes de               
geração em capacidade instalada no país. 

Tabela 2 – Os 10 Agentes de Maior Capacidade Instalada no País (Usinas em 
Operação) 

Nº Agentes do Setor Potência Instalada 
(kW) 

1º Companhia Hidro Elétrica do São Francisco 
CHESF 

10.609.131,00 

2º Furnas Centrais Elétricas S.A.FURNAS 9.411.200,00 
3º Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

S.A.ELETRONORTE 
9.199.554,10 

4º ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.ENGIE 7.251.817,73 
5º Itaipu Binacional ITAIPU 7.000.000,00 
6º Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS 6.239.224,60 
7º CEMIG Geração e Transmissão S.A CEMIG-GT 5.308.868,80 
8º RIO PARANA ENERGIA S.A 4.995.200,00 
9º Copel Geração e Transmissão S.A.COPEL-GT 4.921.216,00 
10º Norte Energia S.A. 3.938.566,55 
Fonte: BIG (ANEEL). Elaboração: FGV CERI. 

A União Federal, por meio da Eletrobras, controla as três maiores geradoras, e             
administra a participação brasileira em Itaipu binacional; controla igualmente a          
Petrobras, atualmente o sexto maior gerador em capacidade instalada; e detém, ainda,            

26  www.ccee.org.br, acesso em agosto de 2017. 
27 De acordo com o Decreto 5.163/2004 que regulamenta a criação da CCEE e dispõe sobre a                 
organização, as atribuições e o funcionamento da Câmara, todos os Contratos de Compra de              
Energia executados tanto em ACR como em ACL devem ser registrados na CCEE. 
28  Art. 9º do Decreto nº 5177/2005. 
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participação na Norte Energia. A Eletrobras também detém quase metade de toda a             
rede de transmissão do país . A posição relevante da União Federal na geração e na               29

transmissão aponta para uma relevância ainda maior da governança dos órgãos e            
entidades do setor, a fim de que possam fielmente cumprir os papéis que lhe foram               
legal e estatutariamente atribuídos.  

 

6.2.1 Desafios ao cumprimento de suas atribuições: ampliação de funções          
ao longo do tempo e liminares judiciais 
Desde a sua criação, a CCEE enfrenta desafios à consecução de seus objetivos e de               
suas competências precípuas de liquidar as operações financeiras relativas à compra           
e venda de eletricidade. Esses desafios se colocam de diversas formas, seja por             
assunção de atribuições que a desviaram de suas funções originais, seja por decisões             
judiciais que têm impedido a liquidação de grande parte das operações do mercado. 

Ao longo do tempo, as atribuições legais da CCEE foram sendo ampliadas e, por              
conseguinte, a sua natureza de Câmara de Comercialização foi sendo, em parte,            
desfigurada. Ilustrativo dessa afirmação foi o uso da CCEE como intermediadora para            
a contratação de empréstimos para o financiamento das distribuidoras, que          
experimentaram forte desequilíbrio financeiro como consequência da escassez de         
água, da crise financeira e da remodelação do setor decorrente da Medida Provisória             
579/2012.  30

29 A Eletrobras possui aproximadamente 61 mil quilômetros de linhas de transmissão com             
tensão maior ou igual a 230 kV (dado de 2015), o que representa quase metade do total das                  
linhas de transmissão desse tipo no país (www.eletrobras.com, acesso em agosto de 2017). 
30 A Medida Provisória 579/2012 autorizou o Poder Executivo a renovar contratos de             
concessões de geração, transmissão e distribuição que expirariam entre 2015 e 2017. De             
acordo com a referida MP, a diminuição do preço da energia resultaria do fato de que os ativos                  
dessas concessões deixariam de ser remunerados, uma vez que, como regra geral, eles foram              
considerados pelo governo como tendo sido amortizados durante o contato de concessão            
original. Os ativos que ainda não haviam sido amortizados receberiam indenização antecipada            
nos novos contratos, de modo que não afetariam as tarifas devidas a partir do dia da                
renovação. No entanto, a Medida Provisória acabou por produzir efeitos profundos ao sistema.             
Em primeiro lugar, a MP 579/2012 alterou significativamente a relação entre as concessionárias             
e o poder concedente (o Governo Federal), o que significa que os termos propostos para a                
renovação não eram uma simples prorrogação dos contratos de concessão existentes, mas um             
novo contrato regido sob novas bases contratuais. Neste sentido, para conseguir a renovação             
de seus contratos, os agentes deveriam concordar com um novo preço para a energia elétrica               
gerada por cada um dos empreendimentos, sendo que esse preço seria definido pelo (MME e               
calculado a partir dos custos de operação e manutenção, acrescidos de uma remuneração de              
10%. Como consequência disso, a energia gerada a partir dos contratos renovados não             
poderia ser comercializada pelas geradoras-concessionárias, e deveria ser alocada às          
distribuidoras por meio de um sistema de quotas. Somado a isso, para que os contratos fossem                
renovados por mais 30 anos, o governo exigiu a antecipação do vencimento dos contratos em               
vigor para o final do ano de 2012, o que provocou uma redução de mais de dois anos nas                   
atividades das empresas. Diante deste cenário, o objetivo inicial do governo de reduzir o preço               
da energia em cerca de 20% não foi alcançado. Seja pelas alterações ocorridas nas condições               
de funcionamento do sistema, seja pela forte crise hídrica sofrida a partir de 2013, o novo                
cenário exigiu que fosse intensificada a geração termelétrica, mais cara, para garantir o             
atendimento da demanda de energia. No entanto, preocupado com os possíveis efeitos            
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Esse papel da CCEE de “intermediadora de financiamento para as distribuidoras” teve            
início depois que o Governo Federal informou que o Tesouro Nacional não iria mais              
transferir fundos para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para fazer face            
às perdas experimentadas pelas distribuidoras, em razão da não renovação parcial de            
concessões de geração, e da exposição involuntária das distribuidoras ao mercado de            
curto prazo. Assim, o governo propôs que as distribuidoras fossem financiadas através            
de empréstimos a serem intermediados pela CCEE, por meio da criação da Conta             
Ambiente de Contratação Regulada (Conta-ACR). 

Naquela ocasião, a CCEE contratou empréstimos para financiar as distribuidoras,          
mediando interesses que se afastam daqueles típicos de uma câmara de liquidação do             
mercado. Um primeiro empréstimo no valor de R$ 11,2 bilhões feito à CCEE não foi,               
no entanto, suficiente. Foram necessários ainda, dois outros empréstimos adicionais,          
nos valores de R$ 6,6 bilhões e R$3,4 bilhões, respectivamente, totalizando um valor             
de R$ 21,2 bilhões.  31

Estes empréstimos tiveram suas taxas de juros e prazos para amortização           
repactuados no decorrer do tempo. O primeiro empréstimo foi feito com prazo de             
amortização de 24 meses e taxa de juros de Certificado de Depósito Interbancário             
(CDI) mais 1,9% ao ano. O segundo empréstimo foi feito com taxa de CDI mais 2,35%                
ao ano. No entanto, no momento de pactuação do terceiro empréstimo, foram            
alterados os prazos e as taxas de juros do primeiro e do segundo, tendo os prazos                
sido elevados de 24 para 54 meses e as taxas de juros para CDI + 2,525% ao ano e                   
CDI + 2,9% ao ano, respectivamente. O terceiro empréstimo foi feito com prazo de              
amortização de 54 meses e taxa de CDI + 3,15% ao ano.  32

negativos de uma ameaça ou crise escassez de energia elétrica em período eleitoral, o              
governo decidiu manter o preço da energia nos patamares previstos pela MP 579/2012,             
incompatível com a verdadeira sinalização que o mercado deveria fornecer sobre as condições             
de operação do sistema. Por fim, o governo ainda viu frustrada sua oferta de renovação dos                
contratos por algumas empresas, e 7.200 MW (32% da energia) deixaram de ser renovados.              
Por ter considerado que todas as empresas contempladas pela MP 579 aceitariam os termos              
de renovação, o governo deixou de realizar leilão para que as distribuidoras contratassem o              
equivalente a essa energia, fazendo com que as distribuidoras ficassem, ao final,            
subcontratadas. Elas, por sua vez, tiveram que liquidar posições no mercado de curto prazo,              
com preço mais elevado em razão da crise hídrica agravando ainda mais a situação              
econômico-financeira das distribuidoras. A solução encontrada pelo governo foi então negociar,           
junto a instituições financeiras, a contratação de empréstimos às distribuidoras, intermediados           
pela CCEE. 
 
31 Fontes:  
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-08/novo-emprestimo-para-distribuidoras-
de-energia-totalizara-r-66-bilhoes 
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/03/emprestimos-para-distribuidoras-vao
-custar-r-34-bilhoes-ao-consumidor.html 

 
32 Fonte:  
http://noticias.r7.com/economia/ccee-aprova-3-emprestimo-de-bancos-a-distribuidoras-de-ener
gia-eletrica-25032015 
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Mais recentemente, outro acréscimo de funções pouco compatíveis com as de um            
ambiente de mercado foi fruto da MP 735/2016, convertida na Lei 13.360/2016. Pela             
nova legislação, a CCEE começou a administrar os fundos da Conta de            
Desenvolvimento Energético (CDE), da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e           
da Reserva Global de Reversão (RGR) a partir de janeiro de 2017. À luz da proposta                
ora formulada, no sentido de que sejam revisitadas as atribuições das instituições do             
setor, cabe questionar se seria atividade típica de uma câmara de comercialização            
gerir encargos setoriais que foram instituídos como parte das políticas públicas           
setoriais. 

A Câmara enfrenta ainda dificuldades na execução de sua finalidade principal           
causadas por liminares judiciais que interferem na relação entre os agentes no sistema             
elétrico. Nesse sentido, em 2016, devido à escassez de água, houve a necessidade de              
acesso ao Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) – mecanismo financeiro que            
visa ao compartilhamento dos riscos hidrológicos que afetam os geradores,          
realocando a eletricidade e transferindo o excedente daqueles que geraram mais do            
que sua capacidade física para aqueles que geraram abaixo de sua capacidade física.             
Quando a ANEEL calculou a contribuição que cada gerador deveria aportar ao            
mercado sob MRE, alguns geradores hidrelétricos ingressaram com ações judiciais          
alegando não serem obrigados a participar do MRE, ou que sua participação não             
poderia ser majorada em percentual superior a 5% em comparação ao ano            
precedente. Alguns desses geradores conseguiram obter liminares suspendendo a         
obrigação de pagar o montante de MRE estabelecido pela ANEEL e, como            
consequência, a CCEE não pôde liquidar muitas das operações registradas na           
Câmara. 

Todos esses fatos chamam a atenção quanto a um possível desvio da CCEE de seu               
principal mandato, qual seja, liquidar operações financeiras relativas à compra e           
venda de eletricidade e evitar fraudes no mercado, e nos alerta quanto à factibilidade              
de atribuir ainda mais novas funções à Câmara, o que é sugerido pela NT 05/2017. 

 
6.2.2 Papel da CCEE no contexto da NT 05/2017  
Conforme visto, a CCEE tem enfrentado grandes dificuldades em realizar a totalidade            
da liquidação das operações do mercado. Passados mais de 20 anos desde o início              
do processo de desestatização e abertura do setor de geração, o país segue sem ter               
um mercado de compra e venda de energia com ampla liquidez. 

No entanto, ao invés de redefinir as competências da CCEE para centrá-las na sua              
vocação de câmara comercializadora, a proposta submetida à audiência pública          
pretende trazer à CCEE novas competências que a distanciam dessa função. É o caso              
da possibilidade de que a CCEE passe a liquidar as operações financeiras do             
segmento de transmissão. 

A razão para a atribuição dessa competência à CCEE seria reduzir os custos de              
transação deste segmento da cadeia produtiva, já que mensalmente são emitidos           
diversos boletos para repartição dos valores devidos às transmissoras a título de RAP.             
De fato, o ONS organiza os faturamentos, oferecendo as informações para que eles             
ocorram em bases bilaterais, até que a parcela mensal da RAP de cada transmissora              
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seja obtida. No entanto, embora haja esses custos de transação, o setor de             
transmissão não experimenta, até o momento, histórico de inadimplemento em massa,           
ao contrário do que ocorre na liquidação das diferenças da geração e comercialização,             
operacionalizada pela CCEE. 

Não se está de forma alguma afirmando que o inadimplemento em massa na geração              
e comercialização tenha sido responsabilidade da CCEE, já que advieram          
especialmente da MP 579/2012 e Resolução CNPE 03/2013. No entanto, é de se             
questionar se seria o momento oportuno para trazer a essa entidade, já bastante             
impactada com dificuldades de liquidação de operações, novas atribuições, enquanto          
o ONS tem se mostrado eficaz na função de gestor dos contratos de transmissão. O               
projeto do governo federal não esclarece se existem e, em caso positivo, quais seriam              
os ganhos decorrentes da centralização de mais essa competência no âmbito da            
CCEE. A centralização da liquidação de todas as operações da transmissão parece            
concentrar o risco de inadimplemento e eventuais disfunções em uma única e mesma             
entidade. 

Entende-se a relevância de que o ONS possa centrar suas atividades na            
operacionalização do SIN, afastando-se das questões burocráticas relacionadas à         
elevada burocracia relativa a registros e contabilização dos contratos de transmissão.           
No entanto, entende-se que há outras formas de se reduzir esse ônus, como, por              
exemplo, a contratação de instituição financeira para realizar a emissão desses           
boletos e respectivas cobranças, a partir dos contratos firmados e geridos pelo ONS. É              
certo que essa atividade terá um custo associado, mas, sem uma efetiva análise de              
impacto regulatório sobre as consequências, em diferentes dimensões, de ter essa           
competência atribuída à CCEE, não se tem como realizar uma análise efetiva da             
questão. 

Tendo em vista que a proposta da NT 05/2017 aponta para a ampliação gradual do               
mercado livre de energia, mostra-se oportuna a discussão em torno da criação de um              
ou mais ambientes de compra e venda de energia e de sua governança. 

No Brasil, a constituição de bolsas e mercados organizados depende de autorização            
da Comissão de Valores Mobiliários, que funcionam sob sua supervisão. A Instrução            
Normativa 461/2007 da CVM é a responsável pela disciplina dos mercados regulados            
de valores mobiliários e pela constituição, organização, funcionamento e extinção das           
bolsas de valores, bolsas de mercadorias e futuros e mercados de balcão organizado            33

. Essa regulação é relevante para se evitar risco sistêmico, conferir segurança ao             
cumprimento de direitos e obrigações e equalizar o nível de risco acessível pelas             
contrapartes. 

33 Merece menção que o mercado já se antecipou, tendo sido constituída, em 2010, a BRIX –                 
Brazilian Intercontinental Exchange – uma plataforma eletrônica de comercialização de energia           
elétrica com tecnologia desenvolvida pela bolsa de energia Intercontinental Exchange (ICE)           
(Fonte: http://www.brix.com.br). Dois anos depois, em 2012, foi criado o BBCE – Balcão             
Brasileiro de Comercialização de Energia Elétrica – também com o objetivo de fomentar o              
mercado brasileiro de energia elétrica, permitindo transação entre vendedores e compradores           
de energia elétrica no Mercado Livre (ACL).  
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6.3 Governança dos operadores do sistema e do mercado 
Como visto, a CCEE tem, entre suas finalidades, liquidar as operações de compra e              
venda de energia realizadas nos ambientes livre e regulado. O ONS, por sua vez, é a                
entidade responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de           
geração e transmissão de energia elétrica no SIN, sob a fiscalização e regulação da              
ANEEL. Ambos são associações civis, entidades sem fins lucrativos. 

Uma questão de governança que mereceria ser discutida ao se revisitar a governança             
desses entes seria a oportunidade ou não de que fossem dotados de caráter             
empresarial, como ocorre em algumas experiências estrangeiras: 

Tabela 3 - Operadores do Sistema e do Mercado – com e sem finalidade lucrativa 

País Operadores do sistema Natureza jurídica Operadores do 
Mercado 

Alemanha Amprion GmbH; Empresarial European Energy 
Exchange (EEX); 

Alemanha TransnetBW GmbH; Empresarial European Power 
Exchange (EPEX 

SPOT) 

Alemanha 50Hertz Transmission Empresarial  

Alemanha TenneT TSO GmbH; Empresarial  

Argentina Compañia 
Administradora del 
Mercado Mayorista 
Eléctrico Sociedad 

Anónima (CAMMESA). 

S.A Compañia 
Administradora del 
Mercado Mayorista 
Eléctrico Sociedad 

Anónima 
(CAMMESA). 

Brasil O.N.S. Associação Civil sem 
fins lucrativos 

Não existe 

Colombia XM (Compañia de 
Expertos em Mercados) 

S.A. XM (Compañia de 
Expertos em 
Mercados) 

Coreia do Sul Korea Electric Power 
Corporation (KEPCO) 

S.A. Korea Power 
Exchange (KPX) 

Estados 
Unidos 

New England 
Independent System 
Operator (ISO-NE) 

non-profit company New England 
Independent System 
Operator (ISO-NE) 
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Estados 
Unidos 

California ISO (CAISO) non-profit company California ISO 
(CAISO) 

Estados 
Unidos 

Midcontinent 
Independent System 

Operator (MISO) 

non-profit company Midcontinent 
Independent System 

Operator (MISO) 

Estados 
Unidos 

New York Independent 
System Operator 

(NYISO) 

non-profit company New York 
Independent System 

Operator (NYISO) 

Estados 
Unidos 

Northwest Power Pool 
(NWPP) 

non-profit company  

Estados 
Unidos 

The PJM Interconnection Private company The PJM 
Interconnection 

Estados 
Unidos 

Southwest Power Pool 
(SPP) 

non-profit company Southwest Power 
Pool (SPP) 

Elaboração: FGV CERI. 

A tabela acima permite verificar que há diferentes possibilidades na estruturação de            
operadores da rede e do mercado. Em todo caso, sugere-se que existe uma             
oportunidade para se revisitar a própria natureza jurídica assim como a governança            
interna do ONS e da CCEE, inclusive quanto aos processos de nomeação de             
membros, processos e quóruns de decisão em seus órgãos deliberativos. 

 
6.4 Alteração do marco regulatório do Setor Elétrico por         
medida provisória e sua legitimidade. 
Por fim, caso se opte por implementar as propostas constantes da NT 05/2017 por              
meio de medida provisória, pede-se atentar para as considerações do presente tópico. 

O atual art. 246 da Constituição Federal dispõe: “Art. 246. É vedada a adoção de               
medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha           
sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a               
promulgação desta emenda, inclusive”. 

Tendo em vista que o art. 176, §1º, da Constituição Federal teve sua redação              
modificada pela Emenda Constitucional nº 06/1995 , já houve questionamento judicial          34

acerca de se o setor elétrico pode ter seu marco legal alterado por meio de medida                

34 O art. 176, § 1º, da Constituição Federal não disciplina de forma ampla o setor                
elétrico, mas traz regras sobre concessão de direitos de exploração sobre potenciais            
de energia hidráulica, o que originou a controvérsia: “Art. 176 “§ 1º A pesquisa e a lavra                 
de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo                
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse            
nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e                
administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando             
essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas”.  
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provisória, ainda que, até o momento, essa possibilidade não tenha sido rechaçada            
pelo Supremo Tribunal Federal. 

De todo modo, é relevante ressaltar que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)              
favorável à tese de que a normatização do setor elétrico segue podendo ser realizada              
por medida provisória se deu por maioria de votos , havendo votos divergentes            35

(vencidos) em alguns julgados, no sentido de ser inconstitucional legislar sobre o setor             
elétrico por meio de medida provisória . 36

35 EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Medida Provisória nº            
144, de 10 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica,               
altera as Leis nºs 5.655, de 1971, 8.631, de 1993, 9.074, de 1995, 9.427, de 1996, 9.478, de                  
1997, 9.648, de 1998, 9.991, de 2000, 10.438, de 2002, e dá outras providências. 2. Medida                
Provisória convertida na Lei n° 10.848, de 2004. (...). 3. Prosseguimento do julgamento quanto              
à análise das alegações de vícios formais presentes na Medida Provisória n° 144/2003, por              
violação ao art. 246 da Constituição: "É vedada a adoção de medida provisória na              
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de             
emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive".              
Em princípio, a medida provisória impugnada não viola o art. 246 da Constituição, tendo              
em vista que a Emenda Constitucional n° 6/95 não promoveu alteração substancial na             
disciplina constitucional do setor elétrico, mas restringiu-se, em razão da revogação do            
art. 171 da Constituição, a substituir a expressão "empresa brasileira de capital            
nacional" pela expressão "empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua             
sede e administração no país", incluída no § 1º do art. 176 da Constituição. Em verdade, a                 
Medida Provisória n° 144/2003 não está destinada a dar eficácia às modificações introduzidas             
pela EC n° 6/95, eis que versa sobre a matéria tratada no art. 175 da Constituição, ou seja,                  
sobre o regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico. Vencida a tese que               
vislumbrava a afronta ao art. 246 da Constituição, propugnando pela interpretação           
conforme a Constituição para afastar a aplicação da medida provisória, assim como da             
lei de conversão, a qualquer atividade relacionada à exploração do potencial hidráulico            
para fins de produção de energia. 4. Medida cautelar indeferida, por maioria de votos. (ADI               
3090 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2006, DJe-131            
DIVULG 25-10-2007 PUBLIC 26-10-2007). No mesmo sentido ADI 3090 MC, Relator(a): Min.            
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2006, DJe-131 DIVULG 25-10-2007          
PUBLIC 26-10-2007 DJ 26-10-2007). 
 
36 O voto vencido do Ministro Relator Gilmar Mendes na ADI 3090 é no sentido de que o art.                   
176 § 1º da CF não foi alvo de mera alteração redacional., mas substantiva. Na verdade, a                 
modificação do art. 176 é parte de uma alteração em um complexo normativo vinculado à               
exploração do setor elétrico. Assim, se apenas o art. 171 fosse alterado e não fosse modificado                
o art. 176 § 1º, a figura da empresa brasileira de capital nacional seria preservada nos setores                 
de mineração e energia hidráulica. A partir da EC nº 6, além da alteração substancial do art.                 
176 § 1º da CF, diversos atos normativos foram editados, construindo uma realidade             
completamente diferente da anterior, na qual a atividade dos setores de energia era baseada              
em empresas estatais. Dentre esses atos normativos, pode-se citar a Lei 9.427/96 – Lei de               
criação da ANEEL; Lei 9.074/95 – Lei que criou a figura do Produtor Independente de Energia;                
Lei 9.648/98 – Lei que reestruturou a Eletrobrás e criou o ONS e o MAE. Ainda, esse novo                  
modelo se viu protegido pelo legislador, também na EC nº 6, com a edição do art. 246 da CF.                   
Não aplicar o referido dispositivo neste caso, seria esvaziá-lo por completo. O precedente da              
ADI 2005 endossa este posicionamento. Nesse caso, a ADI 2005 discutia a legitimidade da MP               
1819, que dispunha sobre temas afetos ao setor elétrico. Os votos dos Ministros Neri da               
Silveira, Nelson Jobim e Sepúlveda Pertence foram no sentido de não ser possível tratar sobre               
o sistema elétrico em sede de Medida Provisória. Ainda, nesse mesmo passo, a ADI (MC)               
2473, na qual se discutiu a determinação da MP 22 sobre não-aplicar as Leis 8987/95 e                
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Em todo caso, para além da discussão quanto à possibilidade jurídica de se alterar a               
legislação setorial por medida provisória, deve-se analisar a oportunidade de fazê-lo,           
na medida em que as medidas provisórias somente têm guarida, no ordenamento            
jurídico brasileiro, em casos de urgência e relevância. 

Ainda que não se discuta a relevância do tema objeto da consulta pública em curso,               
mostra-se questionável a caracterização de profundas reformas regulatórias setoriais         
como sendo medidas de caráter tão urgente que sustentem a dispensa do devido             
processo legislativo ordinário. Embora o STF apenas em situações muito excepcionais           
tenha declarado a inconstitucionalidade da urgência invocada pelo Chefe do Poder           
Executivo na edição de medidas provisórias, é fato que a sua edição não contribui              
para a legitimidade das decisões que venham a ser adotadas por meio desse             
instrumento legislativo. 

Além disso, embora, como visto, a urgência de implementação das normas seja um             
dos requisitos constitucionalmente exigidos para que o Presidente da República possa           
editar medidas provisórias, há vários pontos na proposta sugerida que ficarão na            
dependência de ulterior regulamentação. Neste sentido, pode-se destacar que ficará a           
cargo de regulamentação do Poder Executivo questões relativas à: 

● Rateio dos custos da energia de reserva (Art. 3º-A da Lei nº 10.848/2004); 
● Repasse para as tarifas decorrente da alocação, entre as concessionárias,          

permissionárias e autorizadas do serviço público de distribuição, dos custos de           
contratação, representação e gestão incorridos pela centralizadora (art. 2º-E da          
Lei nº 10.848/2004); 

● Repasse para as tarifas dos consumidores dos custos de aquisição da energia            
por meio de centralizadora (art. 2º-F da lei nº 10.848/2004); 

● Homologação do lastro e da quantidade de energia, bem como processo           
licitatório (art. 3º da lei nº 10.848/2004); 

● Definição dos atributos técnicos e físicos dos empreendimentos habilitados na          
licitação (art. 3º-C da lei nº 10.848/2004); 

● Encargos tarifários cobrados nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão           
ou de distribuição (art. 16-A, B e C da lei nº 9.074/1995); 

● Criação de Comitê Gestor para gerir o valor e a forma de destinação, para a               
Bacia, de parte dos recursos de privatização de UHEs federais na bacia do Rio              
São Francisco (art. 28 da Lei nº 9.074/1995). 

A edição de regulamentos para fiel execução de leis, conforme prevista no art. 84, IV,               
da Constituição Federal, justifica-se quando medidas aprovadas pelo Poder Legislativo          
requerem ulterior detalhamento para que seus dispositivos possam ser aplicados. No           
entanto, ao editar medida provisória prevendo matérias que serão objeto de ulterior            
regulamento, o Chefe do Poder Executivo está se auto-outorgando o poder de detalhar             
o tema a posteriori, sem que passe pelo crivo do Legislativo . 37

9427/96 no que conflitarem o disposto na referida MP com as decisões da GCE. A decisão,                
neste caso, foi no sentido de que o dispositivo 176 § 1º da CF, resultante da EC n. 6/95, não                    
pode ser objeto de disciplina por meio de MP, conforme o art. 246 da CF. 
37 Com relação aos encargos tarifários previstos na proposta de inclusão dos artigos 16-A, B e                
C à lei 9.074/95, parece-nos que deveriam estar previstos em lei. 
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O Legislativo, ao votar favoravelmente ao projeto de conversão da medida provisória            
em lei, estará, na prática, conferindo amplo poder ao Presidente da República para             
tomar decisões centrais à reforma setorial. Veja-se que, sobre diversos temas acima            
listados, a abertura para regulamentação do Executivo está sendo realizada sem que            
os standards estejam claramente previstos na medida provisória que passará pelo           
crivo do Legislativo. Além disso, é preciso considerar que decreto por decreto se             
altera, de modo que, mesmo que haja tempo hábil para que a presente reforma seja               
integralmente regulamentada até o final de 2018, não trará ao mercado a segurança             
de que será efetivamente implementada ou mantida pelo próximo governo. 

Além disso, se a justificativa para a necessidade de posterior regulamentação dos            
temas supramencionados residir na sua complexidade técnica e mutabilidade, pode-se          
indagar se não deveriam ser acometidos à entidade reguladora (ANEEL). Outro ponto            
que merece reflexão nesse contexto consiste em que, ao contrário da agência            
reguladora, o Chefe do Poder Executivo não está legalmente obrigado a realizar            
consultas ou audiências públicas previamente à edição de decretos, o que pode            
reduzir a oportunidade de discussão das diferentes questões que necessitam ser           
enfrentadas na normatização dos temas acima listados. 

Dessa forma, neste ponto a sugestão é que apenas questões que realmente            
demandem uma resposta urgente ao setor, como poderia ser o caso da necessidade             
de solução da litigiosidade que hoje está impedindo a liquidação de grande parte do              
mercado, sejam tramitadas por medida provisória. 

Não se está sugerindo que a lei seja extremamente detalhada e busque cobrir todas              
as complexas questões atinentes ao setor. A sugestão é que, ao invés de uma reforma               
esparsa em um conjunto de leis já bastante fragmentado e alterado, seja produzida ao              
final do processo uma lei quadro que contenha os pilares fundamentais do setor para              
os próximos anos, inclusive considerando uma visão integrada entre a política           
energética e as de recursos hídricos e meio ambiente. As boas práticas de regulação              
sugerem que o marco legal deve ser claro e que sejam baixos os custos de               
descoberta da legislação em vigor e dos meios de cumpri-la. 

Também se sugere que, na sequência, a regulação normativa das questões técnicas e             
o detalhamento dos instrumentos de implementação dos standards legalmente         
estabelecidos sejam atribuídos à ANEEL, não só pela sua expertise técnica, mas            
também pelo processo de produção de normas a que essa agência reguladora está             
obrigada. A realização de análise de impacto regulatório e de audiências públicas            
prévias à edição de atos normativos regulatórios setoriais têm relevante papel a            
desempenhar na redução da insegurança jurídica e na construção de resiliência no            
setor. 
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7 Avaliação de Impacto Regulatório 

7.1 Ausência de análise de impacto regulatório a justificar         
diversas propostas da NT 05/2017 
A Nota Técnica 05/2017 é silente quanto a esclarecimentos sobre várias           
questões-chave para o funcionamento do novo modelo proposto. Por exemplo, não há            
dados para embasar: 

  

● Prazos para abertura do Mercado e fim do Mercado incentivado; 
● Separação de Lastro e Energia; 
● Mudança no mecanismo de contratação de renováveis; 
● Descotização; 
● MRE; e 
● Destinação de parte da receita com privatização de empresas da União para            

redução de CDE. 

  

Em questões dessa complexidade, mostra-se recomendável que sejam feitas análises          
de impacto regulatório de forma a se analisarem os custos e benefícios do meio              
escolhido para alcançar os objetivos da política pública, a existência de alternativas e,             
ao final, identificar qual abordagem produzirá maior benefício líquido à sociedade.  

Nesse sentido, merece ser lembrado o Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, que                
estabelece normas e diretrizes para a elaboração, redação, alteração, consolidação e           
encaminhamento, ao presidente da República, de projetos de atos normativos de           
competência dos órgãos do Poder Executivo federal. Esse Decreto apresenta uma           
primeira iniciativa em AIR no Brasil para atos gestados no âmbito do Poder Executivo,              
ao prever que as propostas de projetos de atos normativos, ao serem encaminhadas à              
Casa Civil, devem ser acompanhadas do formulário constante no Anexo II do decreto,             
além do parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a regularidade            
formal. Este formulário é composto por: síntese do problema ou da situação que             
reclama providências; soluções e providências da medida proposta; alternativas         
existentes à medida proposta; custos; razões que justificam a urgência, quando           
aplicável; impacto sobre o meio ambiente; alterações propostas; e síntese do parecer            
do órgão jurídico. Dessa forma, sugere-se que o MME atente para as diretrizes do              
Decreto nº 4.176/2002, antes de encaminhar a proposta de medida provisória ou            
projeto de lei relativo à reforma à Presidência da República. 

Sem a realização de qualquer tipo de análise de impacto regulatório, como garantir             
que o meio proposto é a melhor intervenção possível? Da mesma forma, como             
dimensionar os custos e os impactos da estratégia proposta, definir datas e horizontes             
e eliminar as demais alternativas, sem que sejam feitas análises empíricas? 
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Verifica-se, portanto, que seria necessária a realização de análise de impacto           
regulatório sobre os temas acima para a escolha das estratégias que permeiam as             
alterações propostas ao setor elétrico antes de sua adoção, bem como que sejam             
submetidas a escrutínio público as alternativas analisadas no processo de AIR. Ainda            
que se argumente que a urgência inviabiliza a realização de análises desse caráter,             
argumentamos que a despeito de seu encaminhamento, em paralelo devem ser           
realizados esforços para avaliar os benefícios líquidos das diferentes escolhas,          
principalmente para subsidiar o debate que inevitavelmente acompanhará a tramitação          
no Congresso e/ou o próprio processo posterior de regulamentação.  

 
7.2 Sobre a necessidade de análise de impacto para avaliar a           
alocação da receita com privatizações entre o Tesouro        
Nacional e o setor econômico envolvido 
A contribuição pública para reforma do setor elétrico levanta a possibilidade de que             
recursos oriundos da privatização de ativos existentes neste segmento possam ser           
canalizados para fundos específicos (compensação de CDE e projetos de revitalização           
na Bacia do São Francisco), com possibilidades de ganhos aos consumidores a partir             
de reduções tarifárias.  

Como em outros pontos constantes no texto original da NT 05/2017, não há menção a               
qualquer análise de impacto regulatório ou avaliação de ganhos de bem estar oriundos             
de tal política numa visão de equilíbrio geral. Esta visão é necessária porque os              
consumidores de energia elétrica (alguns também pagadores de impostos) podem se           
beneficiar de alocações alternativas - a receita oriunda das outorgas, por exemplo,            
poderia ser canalizada diretamente para o Tesouro Nacional e utilizada no abatimento            
da dívida pública ou para o financiamento de despesas correntes da máquina pública.             
O abatimento da dívida pública ocasionaria, num segundo momento, uma melhoria           
nas condições de captação do Tesouro junto a investidores internos e externos e             
consequente queda nas taxas de juros, com efeitos para a economia como um todo.              
Já o uso para o financiamento dos gastos correntes aliviaria a pressão por aumentos              
na carga tributária, também beneficiando os agentes econômicos pagadores de          
impostos.  

Assim, qualquer sugestão de política desta natureza deve estar ancorada em robusta            
análise de impacto, preferencialmente em equilíbrio geral, dados os efeitos líquidos           
que serão percebidos pelos diversos agentes na economia brasileira e não apenas            
pelos consumidores de energia elétrica .  

Ademais, no caso da contabilização destas receitas em fundo específico setorial, há            
ainda a necessidade de serem exploradas outras alternativas além da redução tarifária            
na ponta final. Um bom exemplo desta natureza é o FNAC – Fundo Nacional de               
Aviação Civil, que recebe as outorgas das concessões aeroportuárias, cuja existência           
possibilitou a implementação do mecanismo de proteção ao risco cambial que fez            
parte dos leilões realizados com sucesso em março de 2017 e que atraíram             
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operadores/investidores estrangeiros. Tal possibilidade também é capaz de gerar         
ganhos de bem estar aos consumidores e, portanto, deve ser avaliada.  

 

8 Financiamento da Expansão (PowerBank) e     

Arranjos Transitórios (TARP) 
O financiamento do setor de eletricidade tem se tornado um grande desafio para             
investidores e participantes do mercado, os quais fazem frente a cinco nexos:  

- Financiamento no âmbito das utilities devido ao recuo na capacidade de           
acesso a fundos públicos, o que é reforçado pela redução nos tenors em face              
da regulação prudencial; 

- Falta de transparência nos processos de formação de preços e alocação de            
riscos pela falta de mercados, tal como discutido no texto; 

- Falta de avaliação de rating de crédito dos agentes que pode comprometer a             
estabilidade financeira e integridade do mercado; 

- Falta de abordagem que permita viabilizar investimentos em períodos de stress           
decorrentes de choques (secas, por exemplo) e financiamento de DER; 

- Compensação de stranded assets. 

Em suas decisões de investimentos, os agentes demandam clareza, completude          
(tanto quanto possível) e previsibilidade de regras para identificar e avaliar riscos;            
transparência de preços e riscos de mercado para validar decisões; segurança no            
risco de crédito e de contraparte; previsibilidade dos fluxos de caixa; e que não haja               
stranded costs capazes de afetar a performance dos mercados. Ainda que apareça            
como objetivo na NT 05/2017, a proposta revela uma estrutura regulatória incompleta            
ainda incapaz de prover regras capazes de facilitar investimentos ou mitigar a            
incerteza derivada de uma abordagem de custos (e não preços) para energia. Falta             
ainda clareza com relação aos riscos presentes no sistema capazes de afetar a             
previsibilidade dos fluxos de caixa futuros.  
 

Ademais, alguns desafios permanecem intocados: aumentos dos custos do         
financiamento em face de Basel III que reduz tenors; necessidade expressiva de            
instrumentos de mercado de capital para fazer frente aos elevados requisitos de            
investimento; necessidade de curvas forward críveis para avaliar investimentos; a          
necessidade de criar produtos de surety para mitigar efeitos adversos da ação do             
governo, bem como falta de mecanismos adequados de resolução de disputas com            
base em boas práticas internacionais.  

Para enfrentar tais desafios, propõe-se a criação de um PowerBank, um fundo para             
gerenciar direitos e obrigações em suporte ao setor e que compreenda:  

● Incorporação de parte das atividades da CCEE, que não mais exerceria           
qualquer atividade além de Exchange & Clearing, e que seria regulada pela            
CVM e pelo BACEN. Esse requisito é fundamental para conferir confiança ao            
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mercado no tocante à formação de preços e clareza no processo de alocação             
de risco; 

● Credit Enhancement: introdução de suporte de crédito para agentes elegíveis          
de modo a assegurar estabilidade financeira e integridade de mercado; 

● Investimento: complementaridade entre ativos de médio/longo prazo; 
● Condições especiais para investimentos em mercados distressed; 
● Power TARP: direitos e obrigações derivadas de mudanças de regimes, custos           

de transição;  
● Coordenação de Garantidores: GasBank (Contribuição para o “Gás para         

Crescer”, Junho de 2017), Garantidor Financeiro (Contribuição para LTFRA,         
Março 2017). 

 
Fatores-chave diferenciam o PowerBank de fundos já existentes do setor, tais como:            
gerenciamento ativo de fundos e aplicações com base na experiência internacional,           
regulado por autoridades financeiras, enforcement de best practices para         
investimentos e gerenciamento de riscos, abertura de capital para terceiros, incluindo           
o governo e legitimidade oferecida pelo ambiente corrente.  
 
Parte integrante do PowerBank, o Power Sector Troubled Assets Relief Program           
(TARP) é um componente do PowerBank responsável por gerenciar os empréstimos           
da CCEE, uma potencial compensação para a Eletrobras, os custos de transição e             
outros direitos e obrigações decorrentes do arranjo da transição. Na verdade, o TARP             
poderia efetivamente securitizar e gerenciar riscos de stranded assets.  
 
As fontes de financiamento do PowerBank decorrem de receitas setoriais existentes           
ajustadas, RGR, investimentos, e receitas de garantias, bem como outras fontes. Para            
manter a classificação de rating A, o PowerBank seguiria uma disciplina rigorosa de             
investimentos baseados nas melhores práticas ao fornecer aumento de crédito,          
investimentos elegíveis e qualificados, gerenciar o TARP e investir em situações que            
as condições de mercado apresentam dificuldades.   
 
A nova arquitetura financeira do sistema energético compreenderia: 
 

● Financiamento doméstico: Bancos Públicos, Credores Comerciais, Fundos,       
Investidores Institucionais; 

● Financiamento Internacional: Credores Comerciais, Instituições     
Bilaterais/ECAs; 

● Multilaterals: BID & CAF, NDB, EIB, AIIB*, The World Bank; 
● Investidores: Qualified and Blue Chip Companies; Fundos, Investidores        

Institucionais, Fundos Soberanos; 
● Garantidores: Mercado de Seguros, Banco de Energia (PowerBank), Banco de          

Gás (GasBank), LFT-Guarantor and Multilaterals. 
 
O objetivo é viabilizar garantias custo-efetivas, introduzindo mecanismos que permitam          
viabilizar financiamento cross-market, e criando mercados de commodities que         
contribuam para criar novas classes de ativo. A coordenação dos três garantidores -             
GasBank, PowerBank e o Garantidor Financeiro (LTF) pode endereçar/mitigar riscos e           
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superar limitações decorrentes da regulação de Basel III, mitigando riscos de           
refinanciamento. (Os Garantidores tem um direito de crédito a ser recuperado através            
dos recebíveis/outros ativos da entidade com a concessão/licença com uma condição           
para utilização da credit enhancement facility. Em caso de default pela entidade, o             
valor depositado no fundo e a recuperação de créditos (inclusive por meio de vendas              
diretas a consumidores) seriam utilizados para ressarcir os Garantidores). 
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10 Anexo A – Apresentações Realizadas no      
Workshop 
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COORDINATION SHARING SOLIDARITY

UNANSWERED  QUESTIONS

Whenever market mechanisms

are introduced for the electricity

industry, the need for new forms

of coordination inevitably arises.

Whenever a supra-national

electricity market is established

by law in interconnected

systems, it becomes necessary

to coordinate the functioning of

the supra-national market.

The design of coordination

schemes for normal market

conditions involves choices about

how to share costs and benefits

on a permanent basis. Sharing

requires, first of all, a clear

identification of purpose (‘where

the system should go’ in terms of

increased efficiency, expansion,

adaptation to new policy goals,

etc.), followed by a clear

identification of costs (including

rents, the ‘cost of non-Europe’,

etc.). It is only afterwards that

meaningful and coherent

economic signals can be

designed.

Under abnormal market

conditions, special

coordination mechanisms are

needed. In these

circumstances, burden (and

benefit) sharing procedures

usually derogate from the

standard rules; continuity of

supply is then the main

concern. However, for the

effective functioning of

systems and markets, it is

necessary to establish ex-ante

how to operate the system and

how to share costs and

benefits during the transient

period.



COORDINATION

1) SYSTEM  PLANNING

2) MARKET  AND  SYSTEM  OPERATION



“Given that energy production and use are the main

sources for greenhouse gas emissions, an integrated

approach to climate and energy policy is needed to

realise this objective.

Integration should be achieved in a mutually

supportive way.”

European Council, March 2007



“ reducing greenhouse gas emissions by 80-95% by 2050

compared to 1990 as agreed in October 2009 will require a

revolution in energy systems, which must start now ”

European Council, February 2011



Voltage level Network length (km) 

2001

Network length (km) 

2011 

 2011 / 2001           

(%)

Low 945 600 1 200 000 27 

Medium 472 300 512 000 8 

High / Very H 113 000 113 000 0 

Total 1 530 900 1 825 000 19 

Length of electricity networks in Germany,   2001 and 2011

In this period electricity demand in Germany increased by 5% 
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SSML MSML

SSSL MSSL

LEVEL

SECTORS

SSML:  Single Sector 

Multiple Level        

MSML:  Multiple Sector 

Multiple Level

SSSL:   Single Sector 

Single Level

MSSL:  Multiple Sector 

Single Level

ENERGY  SYSTEM  

ARCHITECTURE



The old

market models

of the past

are not suitable

for the future



THE ELECTRICITY  MARKET

DOESN’T  EXIST



Talking about “the” electricity market is a conceptual mistake

and a dangerous approach to market redesign because there

is no such thing.

Electricity markets are a very recent social construction, they

exhibit very different features in different countries and, within

any given country, they have changed substantially over the

past two decades.



To pretend that the electricity market today in any given

country – conceived either as an imperfect, tangible reality or

as an ideal, only partially fulfilled blueprint – is the only set of

rules acceptable and accepted as axiomatic and universally

binding, is a mistake. In energy markets, there is no such thing

as a “canon”.

When (re)thinking about energy markets it is not enough to

look for ideas that are merely wrong; we need to look for

troubled ideas that block progress by inspiring devotion out of

proportion to their historical achievements.
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http://www.biographyonline.net/scientists/james-maxwell.html
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Thanks to modern ICT full control at any level is possible
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1) How to ensure control at each level ?

Within each layer, different control policies can be implemented, from a

highly centralized approach, more or less replicating at each level the

current national master/slave hierarchical structure, down to a fully

decentralized structure.

2) How to define functional interfaces between layers ?

In order to ensure effective coordination of the whole system it is

necessary to exchange information between layers and to establish clear

communication and control procedures. Protocols must be implemented both for

normal and for abnormal operational conditions.

3) Who is the “controller of the controllers”

and “controller of last resort” ?

“the control flow problem”



Control complexity, before and more than market complexity, is the problem

0

MARKET

COMPLEXITY

SYSTEM  

CONTROL

COMPLEXITY

X

X

2020



A CONCEPTUAL FRAMEWORK 

FOR THE 

ENERGY TRANSITION



ACCOUNTING 

& 

BOOKKEEPING 

1494

THE 

PROBABILISTIC 

REVOLUTION  

1800-1930

THE 

ACCOUNTING 

COUNTER-

REVOLUTION  

NOW

h
tt

p
:/

/
b

lo
g
s.

sp
lu

n
k

.c
o

m
/

w
p

-c
o

n
te

n
t/

u
p

lo
a
d

s/
2

0
1

4
/

0
2
/

Ih
ea

rt
D

a
ta

.p
n

g

h
tt

p
s:

/
/

b
o

o
k
cr

a
z
es

.f
il

es
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m

/
2
0

1
1
/

1
1
/

1
p

a
ci

o
li

.j
p

g

h
tt

p
s:

/
/

te
a
ch

b
y
te

s.
fi

le
s.

w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m
/

2
0
1
4
/

0
1

/
p

ro
b
a
b

il
it

y
-d

ic
e
.j

p
g

h
tt

p
:/

/
st

a
ti

c1
.s

q
u

a
re

sp
a
ce

.c
o

m
/

st
a
ti

c/
5

4
6

5
2

5
2

1
e
4

b
0

0
4

5
9

3
5

4
2

0
a
6

c/
t/

5
4

8
d

e
e
0

3
e
4

b
0

f1
b

2
5

cb
5

6
0

d
5

/
1

4
1

8
5

8
7

6
5

2
0

0
9

/

D
a
ta

.j
p

g
?f

o
rm

a
t=

1
5

0
0

w



NEWES, New Energy Solutions May 11, 2016

S
o
u
rc

e
: 

h
tt

p
:/

/i
m

a
g
e
s
.g

iz
m

a
g
.c

o
m

/g
a
lle

ry
_
lr
g
/9

5
8
6
_
6
0
7
0
8
3
2
7
2

9
.j
p

g



The new 
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