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O atual modelo do Setor Elétrico Brasileiro – SEB, no que tange ao mercado de 
energia elétrica e a expansão do parque gerador, se baseia principalmente em 
dois conceitos: (i) a segregação dos ambientes de contratação, sendo um livre 
(ACL) e outro regulado (ACR); e (ii) a restrição da liberdade de compra de 
energia elétrica por parte das concessionárias de serviço público de 
distribuição, que somente podem atuar no ACR. 
 
A segregação dos ambientes de contratação e a limitação da liberdade das 
distribuidoras, na verdade, constituem medidas basilares para o fortalecimento 
do planejamento setorial, característico do modelo implementado em 2004. 
 
Ao estabelecer que as distribuidoras comprem energia elétrica – salvo poucas 
exceções – exclusivamente por meio de leilões centralizados, via contratações 
de médio (Energia Existente) e longo prazo (Energia Nova), o Governo criou um 
importante mecanismo de controle sobre tais agentes, visando aumentar a 
segurança do suprimento e a expansão da capacidade de geração no Brasil. 
 
A fim de apurar a demanda futura de energia elétrica para os leilões, o modelo 
estipulou a necessidade de projeção de crescimento de mercado e a declaração 
de necessidade por parte das distribuidoras, praticamente inadmitindo margem 
de erro. Isto é, as empresas devem projetar o crescimento de seus respectivos 
mercados com extrema precisão para não sofrerem penalização, devendo 
“garantir o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante contratação 
regulada, por meio de licitação” (art. 2º, da Lei 10.848). Assim, todos os agentes 
de distribuição devem “apresentar declaração ao Ministério de Minas e Energia, 
[...] definindo os montantes a serem contratados por meio dos leilões, [...] para 
recebimento da energia elétrica no centro de gravidade de seus submercados e 
atendimento à totalidade de suas cargas.” (art. 18, do Decreto 5.163). Com 
base nas declarações de necessidade das concessionárias é formado um pool 
de demanda para a compra de energia elétrica nos leilões. 
 
Ainda segundo as regras setoriais, os custos da aquisição de energia elétrica 
nos leilões são repassados para a tarifa (“Parcela A”), no total de até 103% do 
montante de energia elétrica contratada em relação à carga anual de 
fornecimento do agente de distribuição. Em outras palavras, a distribuidora 
pode repassar à tarifa (observadas as regras estipuladas na legislação) o custo 
de até 3% de sobra de energia contratada em relação àquela efetivamente 
fornecida aos Consumidores Cativos. 
 
Estas previsões foram inseridas no modelo exatamente para viabilizar o 
fortalecimento do planejamento setorial, visando afastar a subcontratação das 
distribuidoras e patrocinando a expansão do parque gerador através da 
centralização das compras nos leilões (onde são firmados contratos de 
médio/longo prazo). Tudo em resposta à crise energética que o país enfrentou 
no início dos anos 2000. 



 
No entanto, ao afastar qualquer margem de subcontratação para as 
concessionárias, o conservadorismo excessivo acabou por desenhar uma 
importante fragilidade no modelo, que pode, em última instância, minar o 
almejado planejamento setorial e gerar uma indesejável capacidade ociosa. 
Trata-se da sobrecontratação das distribuidoras. 
 
Ora, é compreensível que uma empresa, sujeita a penalização caso não atenda 
a 100% de seu mercado por meio de contratações ex ante e que possa 
repassar eventuais sobras (3%) aos seus consumidores, buscará sempre uma 
pequena e administrável sobra de energia contratada. 
 
Este claro incentivo econômico à sobrecontratação das concessionárias se 
mostrou, agora, uma ameaça aos leilões de energia, sendo que aqueles 
planejados para 2012 podem nem mesmo ser realizados - ainda mais se 
considerarmos a redução do crescimento econômico do país e a crescente 
migração de consumidores especiais para o ACL. A frustração dos leilões afeta 
toda a lógica de planejamento centralizado, que é o cerne do modelo setorial. 
Diante disso, acredita-se que é chegada a hora de serem revistas as 
disposições sobre a contratação de energia elétrica pelas distribuidoras. Uma 
medida possível seria a redução da obrigação de contratação de 100% para 
97%, usando o intervalo atualmente vigente de 3%, mas para menos e não para 
sobras. 
 
Ademais, para a manutenção e aperfeiçoamento do modelo de leilões, visando 
a contínua expansão do parque gerador, poder-se-ia admitir a participação de 
Consumidores Livres em tais certames, aumentando consideravelmente a 
demanda nos certames. 
 
Existem, sem dúvidas, outras fragilidades no modelo. No entanto, a 
sobrecontratação e a falta de demanda nos leilões já foram diagnosticadas e 
poderiam, de pronto, ser remediadas por meio de revisões da 
legislação/regulação, o que colaboraria para o constante aprimoramento da 
matriz legal e institucional do setor elétrico nacional. 
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