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O Papel do Preço do Mercado de Curto Prazo

 No contexto do mercado brasileiro,
o preço de curto prazo é utilizado
na expansão, operação e na
comercialização no âmbito do MCP,
ACL e ACR.

 Sua correta sinalização é essencial
para o bom funcionamento do
mercado como um todo.

 É com base em um mercado spot
eficiente que é possível introduzir
outros mecanismos de mercado
nesta indústria, tais como reação
da demanda, e a criação de
referências de preços para
mercados futuros e de opções,
dentre outros.



Benefícios

Benefícios do aprimoramento da precificação do MCP justificam os esforços

Planejamento • Diversificação da matriz
• Desenvolvimento de novas tecnologias
• Atração de Investimentos para a expansão
• Sustentabilidade Energética, Econômica e Financeira
• Adequação de suprimento

Operação • Utilização de novos recursos e tecnologias
• Maior flexibilidade operativa
• Aprimoramento do despacho e uso mais eficiente dos recursos
• Segurança de abastecimento e qualidade

Comercialização • Novos ambientes de comercialização
• Novos modelos de negócio, produtos e atores
• Maior liquidez
• Gestão de Risco
• Segurança Financeira
• Competitividade



Impacto nos Agentes

Impactos da Precificação Horária nos Agentes

Geradores • Mercado mais dinâmico com novos produtos (flexibilidade horária)
de energia, capacidade, ponta, serviços ancilares

• Novas oportunidades de negócio (GD, Armazenamento e backup)

Comercializadores • Mercado mais dinâmico com novos produtos (flexibilidade horária) 
e maior liquidez

• Impactos nas atividades de comercialização (back, midle e front 
office)

• Ampliação da importância do comercializador varejista/agregador 

Distribuidores • Possibilidade de redução de ESS
• Mudança na gestão de riscos no MCP e no fluxo de caixa das

Distribuidoras
• Impactos nas tarifas / ponta
• Novas oportunidades de negócio (GD, Armazenamento e backup)

Consumidores • Ampliação da Resposta da demanda (energia e capacidade)

O ponto de debate em 2018 é convergir um plano de 
implantação de toda a gama de novos produtos e  novas 

práticas atrelados ao preço horário
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Histórico MRE



Mudanças na Matriz & MRE
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Custo de Exposição Anual

• A exposição dos agentes do setor é valorado ao PLD mensalmente de acordo com os
montantes de GSF ou energia secundária do referido mês

Secundária = 107,4%  R$ 12 bi

GSF = 91,1 %  R$ - 92 bi          

Balanço desde 2001 a 2017:

R$ - 80 bi

Apesar do equilíbrio 
energético no MRE 
de 2001 a 2017 o 

déficit acumulado é 
alto

Secundária = 102,8%  R$ 2 bi

GSF = 87,6 %  R$ - 60 bi          

Balanço desde 2013 a 2016:

R$ - 58 bi

Em 2017: ~ R$ 44 bi

O desequilíbrio no 
MRE de 2013 a 2016 
é muito acentuado e 
o déficit acumulado 

é alto

Fonte: ABRAGE/Engie/Thymos

Estes impactos negativos acentuados levou os geradores hidrelétricos a busca uma saída 
judicial para “estancar a sangria” – a repactuação no ACR ajudou e o ACL ainda está 

pendente. Com isso, cerca de R% 6 bilhões ainda seguem em aberto na liquidação da CCEE



Custo de Exposição Anual

• A exposição dos agentes do setor é valorado ao PLD
mensalmente de acordo com os montantes de GSF ou energia
secundária do referido mês

• Perfil de sazonalização do MRE contribuirá para um GSF
bastante reduzido ao longo dos próximos meses

• GSF médio estimado de abril a dezembro : 77%

• Exposição estimada de abril a dezembro (PLD médio 250
R$/MWh): R$ 23 bilhões

O problema do GSF veio para ficar - o deslocamento no despacho das
hidráulicas vai acontecer de forma recorrente devido a mudança na
matriz, portanto isto não é “risco hidrológico”

Soluções Estruturais devem ser encontradas
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Leilões A-4 e A-6 de 2018
Expectativa para contratação no leilão A-4 & A-6

• Leilões até 2024:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

A-4 2018

A-6 
2018

A-4 2019

2024

DESCONTRATAÇÃO LEILÕES DE ENERGIA NOVA (LEN) = Término dos Leilões de Energia feitos no passado

Contratos atuais - compra deverá ser via energia existente ou outros instrumentos a ser fixado pelo 
regulador (lastro & energia)

300 – 600 MWe

700 – 1500 MWe

Crescimento do mercado é a principal incerteza
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Considerações Finais

• Ampliar as discussões relativas ao aprimoramento e evolução
do mercado com os Agentes/Associações e instituições setoriais
 Construção em conjunto com os Agentes de uma Visão de Futuro

detalhada com metas e prazos bem definidos para dar transparência e
visibilidade

• Aprimorar a modelagem do preço horário na cadeia de modelos
com prioridade na representação das variáveis da geração
hidrelétrica (pequenas capacidades de armazenamento),
térmica (custos e tempos de partidas e paradas), renováveis
(inserção da variabilidade das fontes) e incertezas na previsão
de carga
 Avaliar modelo de simulação único adotado para um período menor
 Estudar e debater profundamente a oferta de preços no mercado



Considerações Finais

• A questão do GSF segue sem uma solução viável e estrutural
para os geradores com contratos no ACL
 Matriz energética é completamente distinta daquela quando da

concepção do MRE
 Fontes renováveis de geração contribuem para o deslocamento

hidráulico, assim como o GFOM (já equalizado)
 Impacto bilionário no setor ainda sem uma solução, a o problema ainda

persiste
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