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A portaria nº 455 divulgada na semana passada pelo Ministério de Minas e 
Energia causou incertezas no mercado quanto à sua aplicação. Isso porque ela 
não só mudou as regras para o registro dos contratos a partir de novembro 
desse ano, como também autorizou a Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica a publicar indicadores de preços praticados no Ambiente de 
Contratação Livre, a partir de informações prestadas pelos agentes. Só que 
hoje, esses preços são mantidos no mais absoluto sigilo. 
 
Luiz Eduardo Barata, presidente do Conselho de Administração da CCEE, em 
entrevista exclusiva à Agência CanalEnergia, afirma que o tema já havia sido 
objeto de consulta pública pelo ministério há cerca de dois anos, mas estava 
envolvido em uma discussão mais ampla, que contemplava inclusive a 
possibilidade de venda de excedentes por consumidores finais. "Talvez o 
momento tenha sido uma surpresa, mas o assunto já foi discutido no passado", 
comenta. Na entrevista, o executivo explica como essas regras serão adotadas 
pela Câmara e avalia como natural a reação do mercado frente às mudanças. 
 
Agência CanalEnergia - A portaria 455 definiu novas regras para o 
mercado livre. Na avaliação da CCEE, qual será o impacto dessas regras 
para o mercado? 
 
Luiz Eduardo Barata - A portaria é vista pela CCEE como um aprimoramento 
do mercado livre, principalmente no que diz respeito a segurança, transparência 
e simetria de informação. No que diz respeito ao registro ex-ante, acreditamos 
que esse tipo de registro vai tornar mais eficiente o sistema de garantias e vai 
possibilitar ainda uma redução nos prazos para a liquidação financeira e isso é 
bom para o mercado. 
 
O segundo aspecto que é tratado na portaria diz respeito a informação dos 
preços no ambiente livre. Por que entendemos isso como importante? Porque a 
Câmara pretende viabilizar a publicação de indicadores de preços no ACL e 
faremos isso observando os mais rígidos critérios de segurança da informação 
para preservar o sigilo comercial dos agentes. Essa mudança também vai 
aumentar a simetria de informações dos agentes e segmentos do setor e entre 
o ACR e o ACL. Isso aumenta a confiança do mercado na medida em que os 
agentes dispuserem de informações qualificadas para a tomada de decisão. 
 
É importante mencionar que hoje são mais de 1.500 consumidores livres e 
especiais que atuam no mercado. Muitos dos quais não tem muitas informações 
sobre o mercado, não participam, não fazem parte de nenhuma associação, 
então, se for possível disponibilizar informações a respeito de preço, vamos 
estar dando informações muito importante para que eles possam tomar 
decisões e fazer o melhor negócio possível para eles. 
 



Agência CanalEnergia- A portaria não deixa claro como as novas diretrizes 
serão operacionalizadas. Como a CCEE pretende fazer isso? 
 
Luiz Eduardo Barata - A portaria estabeleceu dois períodos. O primeiro 
período a vigorar de novembro a junho do ano que vem, em que os contratos 
serão resgistrados ex-ante, mas será permitido um ajuste do contrato integral 
ex-post, o que significa dizer que a mudança é muito tênue. Isso está sendo 
feito justamente para criar um período de transição. A partir de julho do ano que 
vem, aí sim os contratos passam a ser ex-ante com a viabilidade de um ajuste 
semanal. Isso quer dizer que o agente tem que fazer o registro ex-ante, mas 
semanalmente ele pode ajustar para a semana seguinte, de forma a poder fazer 
um ajuste mais fino das suas necessidades de contratação. 
 
Além disso, essa portaria será regulamentada pela Aneel. Vamos trabalhar 
como fizemos em todos os outros assuntos, como com o comercializador 
varejista, com a nova sistemática de garantias financeiras, dicutindo com os 
agentes e apresentando para a Aneel que, pela relevância do tema, colocará o 
assunto em consulta pública ou audiência pública, quando todos terão a 
oportunidade de se manifestar. Agora, o que é importante enfatizar é que 
vemos, de fato, as duas medidas como altamente positivas para o 
aprimoramento e o fortalecimento do mercado como um todo, em especial do 
mercado livre. 
 
Agência CanalEnergia - Tem algum prazo para a regulamentação ser feita 
pela Aneel? 
 
Luiz Eduardo Barata - Não tem prazo, mas imagino que isso deverá ser feito 
com bastante brevidade. 
 
Agência CanalEnergia - Como já dito, a portaria estabelece que os 
contratos sejam registrados ex-ante e não ex-post como acontece 
atualmente. Como os consumidores farão seus ajustes?  
 
Luiz Eduardo Barata - Hoje esse assunto é regulado por procedimento de 
comercialização. Obviamente, depois de termos a interação com a Aneel, isso 
será regulamentado por um procedimento de comercialização que vai detalhar 
como isso vai se dar. 
 
Agência CanalEnergia - A implantação do novo SCL ajudará no registro 
desses contratos, que passarão a ser feitos semanalmente? 
 
Luiz Eduardo Barata - Nessa primeira etapa, é possível tanto atuar com o 
Sinercom, como com o novo SCL. Sem sombra de dúvida, o novo SCL, 
construído com uma arquitetura moderna e amigável vai representar uma 
grande evolução para as atividades operacionais da CCEE e dos agentes. 
Nesse sistema tem uma opção de registro de contrato que modula o contrato 
conforme o comportamento da carga. A CCEE teve a preocupação na própria 
construção do sistema de prever contratos que hoje são praticados pelos 
agentes. Então, apesar de ser contrato ex-ante, ele ajusta o valor do consumo 
do consumidor ou do comprador, de modo a não deixá-los exposto. Só para dar 
um exemplo, se o comprador registra 100 unidades, mas o contrato prevê que o 
valor efetivo será ajustado dentro de uma faixa de cinco unidades para mais ou 
para menos, então, apesar de estar registrado 100, o que vai valer de fato é o 
número que fica dentro dessa faixa. Isso é uma prática hoje dos agentes e que 
já estava previsto no sistema. É assim que muitos agentes atuam. 
 
Agência CanalEnergia - Voltando ao indicador de preços, alguns agentes 
acreditam que ele pode não corresponder a realidade, visto que os 
contratos registrados na Câmara tem prazos diferentes. Como evitar que 
isso aconteça? 



 
Luiz Eduardo Barata - Sem dúvida. Os contratos tem vigências e durações 
variadas e obviamente o tratamento que vai ser dado a cada um dos contratos 
vai levar isso em conta. Hoje, nós estamos trabalhando na formulação de uma 
metodologia para o cálculo desses indicadores. Para isso, estamos contando 
com o apoio de uma consultoria especializada na construção de um melhor 
modelo para apuração dos preços de mercado e de curvas de preço futuro. A 
escolha da melhor metodologia depende de análise estatística dos preços, que 
hoje não dispomos. Entendemos que antes da divulgação definitiva deve estar 
prevista na regulamentação um período de teste. Isso significa que a CCEE só 
vai publicar esses indicadores de preços depois que eles forem testados, o que 
só vai acontecer a partir de agosto de 2013, porque só a partir dessa data que o 
sistema estará preparado para receber essa informação. E aí, durante um 
tempo, isso será testado. 
 
Antes de testar, quando tivermos a metodologia pronta, vamos chamar os 
agentes para discutir, colocar isso em testes e vamos avaliar. Só vamos colocar 
em funcionamento se obviamente tivermos a segurança de que agrega valor e 
não aumenta o risco. Agora, agrega valor para o mercado inteiro, não para um 
ou outro segmento. É preciso ter em mente que nem todos os agentes 
conhecem o tema energia elétrica, eles são usuários da energia. Então, 
principalmente, nesses pequenos consumidores que estamos pensando quando 
temos a convicção de que a divulgação de índice de preços é um fator positivo. 
 
Agência CanalEnergia - Como garantir a segurança das informações sobre 
preços enviadas pelos agentes? 
 
Luiz Eduardo Barata - A metodologia vai ser robusta, porque é o agente quem 
vai entrar com essa informação, que será imediatamente criptografada e todo o 
tratamento será automatizado. Não vai haver contato humano com essa 
informação. Nós vamos zelar pela confidencialidade dessa informação como 
zelamos hoje pelas informações a respeito de contraparte contratuais, volumes 
contratados. Hoje já somos guardiães de informações altamente relevante dos 
agentes. O preço é mais uma informação que vamos guardar e com mais 
reserva ainda, porque ao entrar no sistema ele terá um tratamento de forma que 
nem os funcionários da CCEE terão acesso a essas informações. 
 
Agência CanalEnergia - A CCEE lançou o InfoLiquidez. Qual o objetivo do 
novo índice? Como ele poderá ajudar o mercado? 
 
Luiz Eduardo Barata - Esse informativo vai ser mensal e nele serão publicados 
dois índices: o de rotatividade e o de liquidez rotativa. Essa é mais uma 
iniciativa da CCEE de promover a transparência e simetria de informação no 
mercado. São dois atributos que entendemos que são imprescindíveis para o 
amadurecimento e fortalecimento do mercado de energia do Brasil. O objetivo é 
tornar possível o monitoramento quantitativo da liquidez do mercado, porque até 
hoje, o que se tem, é tudo na base do feeling, porque não tínhamos um 
indicador.  

 


