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Como ocorre a liquidação atualmente

12
atividades realizadas agentes

Instituições envolvidas
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Contabilização

Diferenças entre as operações

Apuração

Liquidação

Verificação da posição contratual dos agentes 
perante seus registros de consumo/geração

Cálculo contábil da exposição do agente 
no Mercado de Curto Prazo

Transação financeira dos 
agentes: pagamento e 
recebimento dos créditos
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Possibilidades

Liquidação Semanal

A partir de 1º de janeiro de 2021, será obrigatória a
liquidação das operações realizadas no mercado de curto
prazo em intervalo semanal ou inferior (PL 1917/15)

Redução do Calendário Operacional

Proposta recusada em 2015 pelos agentes após estudo
da CCEE – necessidade de redução de prazos e
aprimoramentos na operação dos agentes e da CCEE
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Plano de Trabalho

Temas

Garantias Financeiras

Medição

Tributário

Outros:
Interferências
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Segurança de Mercado

1. Garantias Financeiras

Oportunidade de aprimoramento dos mecanismos de garantias financeiras

 Possibilidade de implementação de garantia horária/diária – maior granularidade

 Apuração com periodicidade curta, viabilizando o aporte da liquidação

 Aprimoramento na gestão de riscos e de custos da operação

 Avanços consistentes na segurança de mercado: CCG, gestão regulatória e fundo garantidor
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Qualidade dos dados

2. Medição de Consumo e Geração

Estimativa de dados de medição

Evoluções tecnológicas implementadas pela CCEE auxiliam no 
tratamento dos dados em tempo real

 Melhor desempenho

Necessidade de definição de metodologia para estimativa de dados de medição,
possibilitando assim uma redução nos prazos e melhor qualidade das
informações na ausência de dados
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Impactos nos tributos

3. Estudo Tributário

Aprofundar a análise tributária em relação ao processo de contabilização e
liquidação, especialmente quanto aos efeitos de eventual redução para base
semanal.

 Por exemplo: não há previsão para o tratamento tributário a ser dado no
caso de exposições positivas e negativas no MCP dentro do mesmo mês
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Rebatimentos

4. Outros fatores que podem influenciar

 Judicialização

 MCSD de Energia Nova

 Mecanismo de Venda de Excedentes
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Considerações Finais

CCEE pode apoiar na discussão 
dos temas relevantes para 
desenvolvimento da redução do 
calendário operacional do MCP

A apuração e liquidação em 
prazos reduzidos apresentam 
condições existentes favoráveis. 
Contabilização semanal, por sua 
vez, envolve a necessidade de 
análise dos impactos tributários

Por ser uma mudança 
de grande porte, sua 
implementação exige 
discussão prévia profunda 
com todos os players do setor
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Obrigado!

ROBERTO CASTRO
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