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RESUMO 

 

Em julho de 2017, a Consulta Pública MME nº 33/2017[1], posteriormente convertida em Projeto de 
Lei, apresentou propostas de aprimoramento para o Setor Elétrico Brasileiro (SEB), incluindo 
diretrizes/temas de discussão para permitir o máximo acoplamento entre a operação e a formação de 
preços, abrangendo as seguintes possibilidades entre outras: (i) adoção de oferta de preço para 
despacho e serviço ancilar; (ii) adoção de preços horários até 2020, independente da opção de 
despacho; (iii) Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) para mitigação do risco hidrológico 
considerado na operação; (iv) Abertura de códigos dos algoritmos utilizados no planejamento da 
expansão, operação e formação de preços; (v) Aporte diários para as garantias financeiras e 
fechamento diário de posições no Mercado de Curto Prazo (MCP); vi) Criação de bolsa de energia 
pelo mercado, com negociações padronizadas e funções de liquidação (clearing house). 

Este conjunto de medidas abre espaço para valorar adequadamente os benefícios que cada recurso 
aporta ao sistema tanto do lado da geração quanto da demanda, aprimorar a sinalização econômica de 
curto e de longo prazo, promover a redução de encargos uma vez as informações utilizadas na 
formação de preços serão atualizadas diariamente, ampliar a liquidez, a transparência, a gestão de 
riscos e a segurança do mercado, além de promover a participação de novos atores, o desenvolvimento 
de novos ambientes de comercialização, novos modelos de negócio, produtos e serviços. 

Em novembro de 2017, foi aberta a Consulta Pública MME nº 42/2017 com o objetivo de avaliar 
especificamente os aspectos relacionados aos impactos da implantação do preço horário do MCP. Em 
dezembro de 2017 a Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas 
Computacionais do Setor Elétrico (CPAMP)1, priorizou a implantação dos preços horários do MCP 
(ou Preço de Liquidação de Diferenças – PLD) em 2019 e determinou a realização de uma operação 
sombra para avaliação de seus impactos na operação, contabilização da CCEE e no mercado. 

Este artigo apresenta uma visão dos impactos da implantação do preço horário no mercado 
considerando os seguintes aspectos: (i) Papel do preço de curto prazo para a eficiência dos mercados 
de energia; (ii) Modelo previsto de implantação da precificação horária para o Brasil (iii); Desafios 
para refletir a realidade operativa; (iv) Apresentação de resultados preliminares da Operação Sombra; 
(v) Avanços previstos para a formação de preço e para o SEB e vi) Considerações finais.   

KEYWORDS 

Precificação horária do Mercado de Curto Prazo - Aprimoramento do Setor Elétrico Brasileiro 

                                                      

1 Composta por representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) - Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) - Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) - Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) - 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) - Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL) 
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1. O Preço do Mercado de Curto Prazo 
Em qualquer atividade econômica, o principal preço de mercado é o preço à vista para entrega 
imediata do produto. O preço do MCP é um sinal econômico para os agentes de mercado, que 
influencia todos os demais preços do mercado, devendo refletir, a cada período, o custo marginal da 
energia no sistema e sinalizar o uso eficiente de recursos. No curto prazo a eficiência está associada ao 
despacho de menor custo que garanta a qualidade e a segurança no atendimento à demanda. Já no 
longo prazo a eficiência está associada ao nível de investimento a custos adequados e sustentáveis para 
a expansão do setor, dentro de critérios pré-estabelecidos de confiabilidade.  

A experiência internacional tem mostrado que um mercado de curto prazo eficiente é condição chave 
para o desenvolvimento da indústria de eletricidade. É com base em um preço de curto prazo 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. 

No contexto do mercado brasileiro, o preço de curto prazo (CMO/PLD) é utilizado em diversos 
parâmetros estabelecidos para o planejamento, operação e comercialização no âmbito do MCP, do 
Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e do Ambiente de Contratação Livre (ACL). A Figura 1 a 
seguir sintetiza as implicações do PLD no mercado e no setor elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Abrangência da utilização do Preço de Curto Prazo no Modelo Setorial 

2. Formação de Preços do MCP  
Desde a concepção do mercado atacadista de energia elétrica, estava prevista a utilização dos modelos 
computacionais de otimização eletroenergética desenvolvidos pelo CEPEL tanto para o planejamento 
da operação centralizada pelo ONS quanto para a formação de preço do MCP. 

A cadeia completa dos modelos, apresentada na Figura 2, apresenta a utilização dos modelos 
NEWAVE, DECOMP e DESSEM pelo ONS para planejamento e programação centralizados da 
operação hidrotérmica, nos horizontes de médio, curto e curtíssimo prazo, abrangendo um largo 
espectro de atividades e informações, desde o planejamento plurianual até a programação diária das 
unidades geradoras, por meio de uma estratégia que minimiza o valor esperado do custo total de 
operação ao longo de todo o horizonte de planejamento. Dessa forma o preço de curto prazo resultante 
do despacho comercial apurado pela CCEE refletiria a operação de curtíssimo prazo definida pelo 
despacho técnico e econômico estabelecido pelo ONS e a única diferença esperada seria em 
decorrência das restrições de transmissão internas ao submercados, portanto não representadas no 
despacho comercial, e que seriam cobertas via Encargos de Serviços do Sistema (ESS). 
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Figura 2 – Cadeia de Modelos prevista para utilização no planejamento da operação 

Atualmente, tanto o despacho técnico e econômico quanto o despacho comercial utilizam os modelos 
NEWAVE e DECOMP homologados pela ANEEL. O modelo DESSEM ainda não está em uso e 
representa a etapa definitiva da implantação do despacho de geração centralizado para programação 
diária da operação eletroenergética, 

Como a oferta e o perfil de carga do SIN vêm sofrendo alterações importantes em suas características 
– nova matriz elétrica com redução da participação de usinas hidráulicas com reservatórios, 
crescimento da participação de fontes intermitentes e mudanças no perfil de consumo, os atuais 
patamares de carga semanais não são suficientes para sinalizar adequadamente a geração necessária 
para atendimento à demanda, principalmente no horário de pico de consumo. Como consequência, a 
operação em tempo real está sujeita a despachos termelétricos fora da ordem de mérito, que não são 
considerados na formação do PLD, cujos custos associados são ressarcidos por meio de ESS, como 
exemplo cita-se os efeitos de pico de consumo não representados nos patamares de carga do modelo 
DECOMP. 

Tendo em vista que toda a geração fora da ordem de mérito é remunerada por ESS, 
independentemente do motivo, a qualidade do processo de formação do preço da energia pode ser 
avaliada indiretamente pela evolução do montante de ESS ao longo do tempo. À título de exemplo, o 
pagamento de ESS realizado no período de 2012 a 2017 foi de R$ 23 bilhões considerando os valores 
definidos à época, sem atualização financeira. 

A adoção da formação de preços horária em base diária, atualmente em discussão no setor, permitirá 
dentre outros benefícios, a representação dos requisitos de reserva operativa e restrições operativas 
como rampa de acionamento e desligamento das termelétricas. Adicionalmente, espera-se que o sinal 
de preço no MCP tenha uma credibilidade ainda maior com a redução das incertezas na previsão das 
variáveis – afluências, vento, insolação, disponibilidade de geração e transmissão e do perfil da curva 
de carga. 

3.  Implantação da Precificação Horária do Mercado de Curto Prazo  
Em julho de 2017, a Consulta Pública MME nº 33/2017 propôs inicialmente a adoção de preços 
horários para o MCP até 2020, independente da opção de despacho (por custo ou por oferta de preços), 
visando permitir o máximo acoplamento entre a operação e a formação de preços e aprimorar a 
sinalização econômica para o SEB. 

Em dezembro de 2017 a CPAMP, priorizou os estudos do Modelo de Despacho Hidrotérmico de 
Curto Prazo - DESSEM nas etapas da programação diária da operação e de formação de preços, com 
objetivo de implantar os preços horários de curto prazo em base diária em 2019.  
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Em linha com as diretrizes da CP MME nº 33/2017, a CPAMP determinou a realização de uma 
operação sombra, no período de 16 de abril a 31 de dezembro de 2018 visando simular os impactos da 
adoção do preço horário considerando o modelo DESSEM na contabilização da CCEE e no mercado 
como um todo. A CPAMP determinou ainda que a operação sombra considere, para o cálculo do preço 
horário, a disponibilização de casos com e sem a rede elétrica conjuntural, para subsidiar a tomada de 
decisão quanto a este tema. 

Conforme os prazos estabelecidos pela Resolução CNPE 07/2016, a CPAMP deve deliberar (após a 
realização de consulta pública) sobre as alterações na representação do sistema físico, parâmetros e 
metodologias dos modelos computacionais até 31 de julho de cada ano, para que tenha efeito a partir 
de 1º de janeiro do ano subsequente. Dessa forma, para a implantação dos preços horários de curto 
prazo em base diária em 2019 a deliberação da CPAMP deveria ocorrer até 31 de julho de 2018, ou 
seja, contemplando um período de cerca de três meses apenas, a partir do início da operação sombra. 

O curto prazo para a tomada de decisão da CPAMP quanto a implantação do preço horário em 2019, 
trouxe uma preocupação para os Agentes devido à existência de uma série de indefinições que podem 
impactar a qualidade da formação de preço, e que serão equacionadas ao longo da operação sombra e 
até posteriormente. Adicionalmente, a aprovação dos Procedimentos de Rede do ONS e das Regras de 
Comercialização pela ANEEL só iriam ocorrer no 2º semestre, aumentando ainda mais as incertezas 
com relação aos efeitos para o mercado. 

Em 06 de junho de 2018 a CPAMP informou a postergação da implantação do preço horário para 
janeiro de 2020, visando garantir os requisitos de transparência, reprodutibilidade e previsibilidade 
para os agentes de mercado, devido à necessidade de i) aprimoramentos no modelo DESSEM, como a 
modelagem dos requisitos de reserva e restrições operativas como rampa de acionamento e 
desligamento das unidades geradoras termelétricas, ii) evoluções nos modelos satélites (previsores de 
carga, geração de usinas não simuladas individualmente e afluências/vazões) iii) definição e 
homologação dos dados e parâmetros de entrada. 

3.1. Principais pontos apresentados pelos Agentes 

Dentre as preocupações/sugestões apresentadas pelos Agentes durante a operação sombra com relação 
à implantação do preço horário destacam-se as seguintes: 

• A garantia de transparência, reprodutibilidade e previsibilidade na operação sombra e no cálculo do 
preço horário deve abranger o processo decisório, dados, parâmetros, modelos, regras e processos, 
avaliação de resultados e impactos na operação, mercado e na comercialização de energia. 

• Respeito aos prazos previstos na Resolução CNPE nº 7/2016, com manutenção da periodicidade 
mínima de um ano para início das alterações.  

• Participação ampla e irrestrita de todos os segmentos de Agentes nos fóruns técnicos relativos à 
operação e à formação do Preço, com a disponibilização de atas validadas pelos agentes. 

• Divulgação dos trabalhos em andamento e dos resultados das Forças Tarefas dos modelos em um 
ambiente centralizado, com acesso a todos os Agentes e não apenas aos participantes. 

• Permitir a abertura dos códigos fontes dos modelos e possibilidade de realização de licitações de 
outros modelos. 

• Exigir a certificação por entidade independente qualificada dos dados de entrada e resultados dos 
modelos. 

• Aprimoramento das regras de condução da CPAMP com possibilidade de participação de um 
representante do mercado, divulgação expressa da ata, com maior nível de detalhamento aos agentes e 
divulgação da lista de presença, dente outros aspectos.  
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• Definição dos dados e critérios de representação de intercâmbios e limites de segurança, Unit 
Commitment (tipos de restrição de rampa, duração e respectivos custos), representação adequada da 
reserva operativa e dos dados e restrições de usinas hidráulicas, entre outros, com ampla divulgação e 
homologação pela ANEEL, conforme previsto no Art. 3º - Resolução CNPE nº 7/2016, além da 
compatibilização quando possível dentro da cadeia de modelos. 

• Amplo acesso aos modelos computacionais considerando aspectos relativos à obtenção de licenças 
(modelos e pacotes de otimização) e respectivos custos, de forma a garantir a reprodutibilidade dos 
impactos de todas as variáveis e subsidiar a tomada de decisão dos Agentes. 

• Visibilidade dos avanços necessários em toda a cadeia de modelos alinhado à capacidade de 
implantação do CEPEL, por meio da divulgação de cronograma integrado para a direção das empresas 
(não restrito apenas às reuniões das Forças Tarefas individualmente) abrangendo aspectos tais como: i) 
aprimoramentos previstos para os modelos NEWAVE e DECOMP (tais como tratamento da 
volatilidade, aversão a risco, representação das usinas não simuladas individualmente, entre outros); ii) 
utilização de previsão diária das afluências/vazão com atualização diária para o modelo, em 
substituição à previsão semanal com discretização diária utilizada na operação sombra; iii) 
desenvolvimento do modelo chuva-vazão para todas as Bacias; iv) desenvolvimento e avaliação do 
modelo de previsão de carga PrevCarDESSEM; v) aprimoramentos da representação da reserva 
operativa e do Unit Commitment no modelo; vi) avanços previstos para os previsores de geração para 
as usinas não simuladas individualmente, entre outros. 

• A CPAMP deve solicitar formalmente ao ONS/CCEE, desde o início da operação sombra, a 
divulgação de estudos contemplando avaliação da qualidade das previsões utilizadas como entrada no 
modelo (carga, geração de usinas não simuladas individualmente, ENA/vazão) por meio da simulação 
com valores previstos x realizados, e possíveis rebatimentos comerciais nos preços e ESS, que possam 
indicar necessidades de aprimoramento. 

•  Discussão e divulgação dos critérios das regras de comercialização relativas ao cálculo do preço, 
contemplando inclusive a definição da forma de remuneração do Unit Commitment de usinas 
termelétricas e da reserva operativa (via preço do MCP ou ESS), além da consideração ou não da rede 
elétrica e reavaliação dos limites do PLD considerando histórico observado na operação sombra. 

• Divulgação de resultados e análises da contabilização (MCP, exposições financeiras, MRE/GSF, 
ESS) abrangendo resultados agregados e individuais. 

• A operação sombra deve permitir aos agentes a avaliação na dinâmica de comercialização e 
necessidades de ajustes contratuais/hedge, bem como dos impactos operacionais, econômicos e 
financeiros nas instituições e empresas, considerando os diversos dados, parâmetros, metodologias, 
regras e processos já estabilizados. Nesse sentido, o período da operação sombra deve ser de no 
mínimo 12 meses abrangendo i) ciclo completo de hidrologia e carga; ii) Antecedência mínima 
necessária para respeitar a sazonalidade anual da garantia física e contratos; iii) Estabilização mínima 
da operação “pós-DESSEM” (representação das restrições operativas e limites de segurança); iv) 
Modelo DESSEM e modelos satélites (previsores carga, geração UNSI, ENA/vazões) testados e 
validados; v) Aprovação dos Procedimentos de Rede; vii) Interface entre ONS, CCEE e Agentes 
(dados e resultados); viii) Disponibilização para os Agentes de resultados individuais durante a 
operação sombra; ix)Avaliação dos impactos no Mercado e na comercialização de energia. 

Com relação à utilização ou não da rede elétrica no cálculo do preço por submercado não há consenso 
entre os agentes e instituições, cabendo uma análise mais profunda do ponto de vista conceitual e 
quantitativo dos custos e benefícios de sua consideração. Por um lado, a consideração da rede 
conjuntural tende a elevar os preços médios ponderados devido à presença de restrições e 
consequentemente diminuir os encargos. Por outro lado, sua consideração introduziria mais um fator 
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de imprevisibilidade ao cálculo do preço, devendo prever uma antecedência mínima para que os 
agentes possam considerá-la em suas avaliações.  

Com relação à preocupação de exercício de poder de mercado visando a elevação artificial dos preços 
por meio de eventuais simulações de restrições na rede elétrica, cabe destacar que como os preços 
definidos para o mercado brasileiro são zonais, ou seja, apurados para cada submercados (a partir do 
valor médio dos CMO ponderados pela carga em cada barra de consumo), esses impactos estariam 
diluídos, comparativamente à consideração de preços nodais.  

A Tabela 1 a seguir sintetiza os diversos aspectos relativos à determinação de preços zonal x nodal. 

Tabela 1 – Aspectos da consideração dos Preços Zonal x Nodal 

Aspectos Zonal sem rede Zonal com rede  Nodal 

Determinação 
PLD por 

submercado 
PLD Médio ponderado 

por submercado 
PLD por barra da rede 

Sinalização 

 

Geração igualmente disponível em todos os 
pontos de consumo do submercado. 

Recompensa as usinas próximas 
dos centros de carga, 
estimulando a expansão onde os 
preços são mais altos e a 
redução do consumo nestes 
pontos 

Aproximação 
da Operação 

 

Previsibilidade  

Poder 
de Mercado 

 

 

Vale a pena destacar que o sucesso do desenho de um mercado zonal requer o compromisso de que a 
rede tenha a capacidade necessária para atender a demanda igualmente em todas as localizações da 
rede. Aplicando esta lógica ao Brasil, considerando que os investimentos no sistema de transmissão 
têm sido suficientes para assegurar que todas as unidades geradoras dentro de uma dada região sejam 
igualmente eficientes no atendimento das cargas – em todos os pontos desta área – a atual divisão 
espacial dos preços de curto prazo seria suficiente [2]. 

3.2. Resultados Preliminares da Operação Sombra 

Desde o início da operação sombra em 16 de abril até meados de junho foram disponibilizadas 20 
versões do modelo DESSEM. 

A Figuras 3 apresenta os resultados preliminares para os preços obtidos para os submercados 
Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, utilizando o modelo DESSEM com e sem a 
consideração da rede elétrica, para os dois meses da operação sombra. 
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Figura 3 – Preço MCP - DECOMP x DESSEM com rede x DESSEM sem rede elétrica – R$/MWh 

 

De uma forma geral os resultados relativos aos preços apurados pelo modelo DESSEM apresentam os 
seguintes comportamentos: 
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• Até a quarta semana operativa de maio de 2018, observou-se que quanto maior o valor médio 
semanal calculado pelo DECOMP, maior foi a variabilidade do preço ao longo do dia, maior o 
descolamento entre submercados e maior diferença de resultados dos casos com e sem rede calculados 
pelo modelo DESSEM. A partir da primeira semana operativa de junho, mesmo com valores médios 
semanais altos, observou-se que a variabilidade diminuiu no caso dos submercados Sul e 
Sudeste/Centro-Oeste, indicando um possível aprimoramento do modelo. 

• Especialmente para o submercado Norte e Nordeste foram observados casos em que o preço 
calculado com a rede é menor do que o calculado sem a rede. A partir da primeira semana operativa de 
junho, percebeu-se uma inversão no descolamento dos preços com relação a consideração da rede 
elétrica no cálculo, sendo que esses submercados apresentaram preços mais altos para os decks com 
rede do que sem a rede, indicando um possível aprimoramento do modelo.  

A figura 4 apresenta os resultados referentes ao despacho termelétrico previsto pelo modelo DESSEM 
e o despacho efetivamente realizado. Observa-se que o despacho previsto pelo DESSEM tem ficado 
muito abaixo do realizado, em média cerca de 75% menor, mesmo excluindo-se o despacho fora da 
ordem de mérito. Espera-se que com o aprimoramento da modelagem do Unit Commitment no modelo 
e a representação dos custos de acionamento e desligamento das termelétricas, haja um incremento no 
CMO/PLD, se aproximando à realidade operativa verificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Despacho Térmico previsto pelo DESSEM x Realizado – MWmédio 

A figura 5 apresenta os resultados referente à previsão de carga utilizada no modelo DESSEM 
considerando ou não a rede elétrica.  A previsão utilizada no DESSEM está bastante precisa, tanto 
quanto o formato da curva de carga como em magnitude, sendo que no DESSEM com rede e sem a 
rede representa respectivamente 102% e 97% da carga realizada. 

Figura 5 – Carga prevista considerada no DESSEM x realizada – MWmédio 
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Na Figura 6 pode ser visto o comportamento da geração eólica considerada pelo DESSEM sem a rede 
e a geração eólica verificada. De uma forma geral o modelo de previsão de geração eólica tem se 
mostrado mais otimista, com valores médios previstos 20% acima do realizado. 

Figura 6 – Geração eólica prevista considerada no DESSEM sem rede x realizada – MWmédio 

Com relação à previsão de vazão considerada pelo modelo DESSEM, observa-se na Figura 7 que para 
o submercado Sudeste/Centro-Oeste a vazão prevista representou em média 95% da vazão realizada, 
enquanto que para o Sul esta relação foi de 71%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Vazão prevista considerada no DESSEM x realizada 

Os resultados apresentados consideraram um histórico restrito de análises, com algumas 
funcionalidades não implementadas no modelo e nas regras de comercialização, não sendo possível, 
portanto, apresentar conclusões mais aprofundadas com relação ao cálculo do preço e seus 
rebatimentos na contabilização para a operação sombra neste período.  

O adiamento da entrada preço horário previsto para 2020 pela CPAMP foi uma decisão acertada e 
permitirá que alguns aprimoramentos sejam incorporados em todo o processo, permitindo que este 
passo de evolução do desenho de mercado seja realizado com maior segurança e previsibilidade pelos 
agentes e instituições setoriais envolvidas. 

4. Avanços Previstos para a Formação de Preço 
Em um mercado de energia, é fundamental o estabelecimento de preços críveis, com regras 
transparentes, e mais aderentes possíveis à realidade operativa. No contexto atual do SEB, a estratégia 
escolhida para atingir essa credibilidade é a adoção de preços horários, inicialmente por meio da 
utilização do modelo DESSEM. Em um segundo momento, quando o processo e o mercado estiverem 
mais maduros poderá ser avaliada a possibilidade de consideração de um mecanismo de oferta de 
preços, para fins de despacho e formação de preços.  
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No “Projeto de Lei de modernização e a abertura do mercado livre de energia elétrica” resultante do 
fechamento CP MME nº 33/2017 foi mantida a possibilidade de se considerar a oferta de preços para a 
operação e formação de preços, entretanto precedida de i) estudos a serem realizados até 30 de junho 
de 2020, ii) período de teste de pelo menos um ano de forma a permitir uma operação sombra com os 
modelos computacionais e iii) prazo mínimo para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2022, 
respaldada por mecanismos de monitoramento de mercado robustos para combater práticas lesivas à 
concorrência. 

Vale a pena destacar que a formação de preço horária não é necessariamente pré-requisito para a 
formação de preços por oferta. Em 2008, durante o Workshop Internacional de Formação de Preço do 
Mercado de Curto Prazo realizado pela CCEE, Frank Wolak [2] recomendou para o modelo brasileiro 
a migração para um mecanismo de ofertas semanais de preço, e que posteriormente fosse estabelecido 
um período de transição para consideração de ofertas de preços horários. Segundo Wolak em um país 
com geração predominantemente hidráulica, os preços exercem o importante papel de sinalizar o valor 
da água para os Agentes, entretanto no Brasil, a correlação entre ln (Preços) e nível dos reservatórios é 
baixa em relação a outros mercados predominantemente hidráulicos com preços baseados em oferta 
(Nova Zelândia, Colômbia e Noruega). Wolak acredita que o aspecto chave que determina esta 
diferença de performance entre o mercado brasileiro e estes países é o modelo baseado em custos 
adotado no Brasil e que a adoção de um mecanismo por oferta de preços poderia trazer benefícios 
como: (i) potencial redução de custos no longo prazo, devido à melhoria na estimativa do custo de 
oportunidade da água, (ii) aumento da oportunidade de participação da demanda na formação dos 
preços de curto prazo, (iii) potencial de redução dos custos de atendimento da demanda, mesmo 
considerando a questão de múltiplos proprietários em uma mesma cascata (é possível tratar este 
problema). 

Nesse sentido, visto os potenciais riscos e benefícios da adoção da precificação é prudente uma 
discussão metodológica ampla na definição da forma de aplicação dos conceitos da oferta de preços, 
dentro da realidade atual do setor, de forma a se alcançar uma proposta robusta, mesmo que o prazo 
seja mais longo. 

5. Considerações Finais 
A evolução da formação de preço é a base para a implantação das principais propostas previstas pela 
CP MME nº 33/2017 para o aprimoramento do desenho de mercado do SEB (abertura do mercado 
livre, contratação separada de lastro e energia, mercado de certificados de energia de baixa emissão, 
aprimoramento da liquidação financeira, desenvolvimento de bolsa de energia) contribuindo para 
oferecer um ambiente seguro, transparente, dinâmico e confiável para a comercialização de energia; 
oferecer mecanismos robustos para gestão de risco dos Agentes e permitir a atração de investimentos e 
de novas tecnologia para a modernização e expansão sustentável do setor. Apesar das discussões 
realizadas no âmbito das Consultas Públicas do MME, não houve tempo hábil para a realização de um 
aprofundamento que o tema requer e para as Instituições e agentes setoriais avaliarem os impactos e 
realizarem as transformações necessárias. Recomenda-se ampliar ainda mais as discussões relativas ao 
conjunto de aprimoramentos do mercado com os Agentes/Associações e instituições setoriais, de 
forma que todos possam participar ativamente do desenvolvimento das propostas.  
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