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Capacidade instalada de 6.909 MW em 22 usinas operadas pela Companhia em um portfolio balanceado. 
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A Liberdade de Escolha, do Ponto de Vista do Consumidor 

Carga < 0,5MW 0,5MW ≤ Carga < 3MW Carga ≥ 3MW 

Mais regulado Mais livre 

Não pode exercer opção 
de compra, somente 
consumidor cativo. 

Pode permanecer como cativo ou 
comprar de fonte incentivada. 

Pode permanecer como 
cativo, comprar de fonte 
incentivada ou 
convencional. 



4 

Avanços Recentes no Mercado (1) 

• Aperfeiçoamento do mecanismo de garantias financeiras. 

 

• Atuação proativa da CCEE no monitoramento de operações atípicas de mercado. 

 

• Agilização do processo de desligamento de agentes inadimplentes. 

 

• Revogação de autorização de usinas em atraso e execução de garantias. 

 

• Redução da inadimplência na CCEE. 

 

• Iniciativas de bolsas de comercialização por parte dos agentes. 

 

• Metodologia de bandeiras tarifárias (no ACR, mas impacta ACL). 

 

• Regulamentação da micro e mini geração distribuída e compensação de energia. 
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Avanços Recentes no Mercado (2) 

• Criação do rito de avaliação do impacto regulatório. 

 

• Aprimoramento dos editais de linhas de transmissão. 

 

• Manutenção da sazonalização. 

 

• Estabelecimento de regras rígidas para republicação de PLD. 

 

• Permissão de venda de excedentes por consumidores livres. 

 

• Instituição do Comercializador Varejista. 

 

• Avanços no modelo de despacho e formação de preços, incorporando ao PLD a 
antecipação de despacho termelétrico (diminuindo o ESS). 

 

• Segurança jurídica com o impedimento (ainda liminar) de instituir encargos sem 
previsão legal. 
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Fatos que Repercutiram Negativamente no Mercado 

• Resgate do modelo de tarifas reguladas para geração. 

 

• Atraso de linhas de transmissão impede geração de usinas. 

 

• Regulador cogitou mudar regras de sazonalização no meio do ano e paralisou 
contabilização. 

 

• Criação de índice compulsório de preços. 

 

• Intenso uso de termelétricas antes do verão e colapso do modelo de preços. 

 

• Mudança de regras de formação de preços no meio do ano. 

 

• Resolução CNPE 3/2013 atribuiu rateio do encargo energético a todos os 
agentes. 
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Avanços Necessários 

• Exigência de licença prévia para linhas de transmissão. 

 

• Instituição do agente de medição independente e simplificação dos requisitos de 
medição. 

 

• Agregação de cargas por grupo econômico, permitindo migração ao ACL. 

 

• Diminuição da carga tributária para todos os segmentos do setor (G, T, D). 

 

• Ampliação gradual do mercado livre e especial, com vistas ao aumento da 
competição, eficiência e liquidez. 
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Um mercado livre forte e desenvolvido é o 

caminho mais eficiente para o aumento da 

competitividade do produto nacional.  
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OBRIGADO ! 

Marcos Keller Amboni 

Gerente de Assuntos Regulatórios e de Mercado 
keller@tractebelenergia.com.br 

www.tractebelenergia.com.br 


