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 Quem é a CCEE?

 O que é mercado livre?

 Quem pode participar?

 Vale a pena mudar?

 Qual o caminho para aderir?

 Como comprar a energia?

 Como administrar?

 E o futuro?

Agenda

Nosso objetivo é ajudá-los a entender o 
mercado livre no Sistema Interligado 

Nacional e a migração 



Quem é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE?

 Criada em 1999, a CCEE é a OPERADORA DO 
MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA

 Instituição privada e sem fins lucrativos, tem 
como associadas empresas que atuam na 
comercialização de energia elétrica no Brasil

Certificações:

Cálculo e divulgação do 
Preço de Liquidação de 

Diferenças - PLD

Divulgação de informações 
e resultados

Contabilizações e 
liquidações financeiras

Capacitação e treinamento

Registro dos contratos de 
compra e venda

Coleta de medição 
(geração/ consumo)

Principais atribuições

http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/quem-somos/estrutura_e_pessoas/certificacoes_ccee
http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/quem-somos/estrutura_e_pessoas/certificacoes_ccee
http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/quem-somos/estrutura_e_pessoas/certificacoes_ccee
http://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/quem-somos/estrutura_e_pessoas/certificacoes_ccee


 CCEE – operadora do 
mercado de energia elétrica

 Mercado brasileiro: separação 
entre o “mundo físico” 
(Operador Nacional do 
Sistema – ONS) e o “mundo 
comercial” (CCEE)

 Agente pode comprar energia 
de qualquer agente 
conectado ao SIN

 Interação entre CCEE e ONS

 Conciliação entre o gerado, o 
contratado e o consumido

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE

Sistema Interligado Nacional - SIN 

Sul

Sudeste / 
Centro Oeste

Nordeste

Norte

Dividido em quatro submercados
Sistemas 
Isolados



Contabilizações e liquidações financeiras

Valores contabilizados em 2015: 

R$ 35 
bilhões

R$ 2,7
bilhões

R$ 2,3 
bilhões

R$ 475 
milhões

R$ 2,8 
bilhões
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R$ 43,2 bilhões

Valores contabilizados em 2016: R$ 16,2 bilhões

R$ 11 
bilhões
(jan-abr)

R$ 2,5
bilhões
(jan-mai)

R$ 1,1 
bilhão
(jan-mai)

R$ 509 
milhões

(jan-abr)

R$ 1,1 
bilhão
(jan-abr)
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Mercado de 
Curto Prazo Cotas de GF Cotas de Angra MCSD

Energia 
de Reserva



Associados CCEE

Última posição: mai/16
Classe [%]

Gerador a Título de Serviço Público 36 1,0%

Gerador Autoprodutor 60 1,6%

Distribuidor 49 1,3%

Comercializador 178 4,8%

Gerador Produtor Independente 1144 30,7%

Consumidor Especial 1591 42,7%

Consumidor Livre 671 18,0%

Total 3729 100,0%

Participação 

15%



Consumo no mercado livre (jun/16 x jun/15)

Consumo por ramo de atividade (consumidores livres e especiais)

1,2%

3,1%

-14,6%

-29,4%

1,4%

3,4%

5,4%

-6,5%

0,1%

1,8%

-9,5%

-6,5%

-0,7%

-3,1%

3,3%

20,3%

17,0%

26,6%

-21,7%

14,9%

21,6%

9,8%

0,5%

1,7%

8,4%

9,9%

-1,1%

10,2%

-2,3%

13,4%

Alimentícios

Bebidas

Comércio

Extração de Minerais Metálicos

Madeira, papel e celulose

Manufaturados diversos

Metalurgia e produtos de metal

Minerais não metálicos

Químicos

Saneamento

Serviços

Telecomunicações

Têxteis

Transporte

Veículos

Variação (%) – jun/16 x jun/15 Variação (%) – jun/16 x jun/15 – Retirando as cargas novas

Fonte: InfoMercado Semanal – 23.06.2016



O que é mercado livre?



 Viabilização do Ambiente de Contratação Regulada (ACR), do Ambiente de 
Contratação Livre (ACL), da Energia de Reserva, do Mercado de Curto Prazo etc

 Cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) 
 Contabilização e liquidação das transações realizadas no Mercado de Curto Prazo

Contratos regulados

Tarifa regulada

Distribuidoras Consumidores Cativos

Contratos
livremente negociados

Funcionamento do Mercado

Consumidores 
Livres/Especiais

Geradores Públicos
Autoprodutores
Produtores 

Independentes

Comercializadores

Venda Compra



 Contratos - preços e condições livremente negociados

 Agentes registram mensalmente volumes contratuais de energia na CCEE

Geradores

Autoprodutores

Produtores 
independentes

Comercializadoras

Consumidores 
livres

Compradores
Vendedores

Consumidores 
especiais

Demanda maior 
que 3 MW

Demanda entre 
500 KW e 3 MW

Ambiente de Contratação Livre - ACL

Negociação bilateral

Participação na CCEE



Posso participar?



Consumidor Especial x Consumidor Livre

Consumidor Livre

Demanda contratada maior ou 
igual a 3.000 kW

Ligado após 
08.07.1995

Ligado antes 
08.07.1995

Tensão ≥ 
69kV

Qualquer fonte de energia

Consumidor Especial

Demanda contratada entre 500 kW 
e 3.000 kW (unidades somadas)

Atendimento em média ou alta 
tensão (mínima de 2,3 kV)

Energia de fontes 
incentivadas 

Eólicas PCH Biomassa Solar

Requisitos básicos para participar:

 Demanda mínima de 500 kW (com a possibilidade de união de cargas)
 Tensão mínima de 2,3 kV



Mas... vale a pena mudar?



Faça uma análise criteriosa prévia

Estude a viabilidade econômica

Quanto gasto com energia? Possível economia Orçamentosa a a

De quanto será a economia 
gerada com a mudança do 

ACR para o ACL?

Preciso adequar 
minha infraestrutura?

Intervenções mínimas ou nenhuma 
no sistema de medição

Qual o custo - benefício ?
Atenção com o 
sincronismo da mudança 
de fornecedor:
a) Denúncia prévia
b) Contratação
c) Adesão à CCEE

Flexibilização medição

Quais direitos e obrigações 
terei no ACL?



Caso decida retornar para o ACR, 
você precisará da aprovação da 

distribuidora - prazo de até 5 anos 
para o retorno, a critério da 

distribuidora

Conheça o funcionamento do mercado

Tenha ciência sobre a volatilidade do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD

 No mercado livre, o  PLD pode servir como referência de preços dos 
contratos - PLD 2016: R$ 30,25 (mínimo) e R$ 422,56 (máximo)

 PLD: volatilidade natural - sofre influência de chuvas, níveis dos 
reservatórios, carga estimada (conjuntura econômica), entre outros

 Tempo de contrato também influencia nos valores 



Como compro energia?



Caso não se sinta seguro em lidar com as 
obrigações de mercado e regulação, o consumidor 
pode contratar uma comercializadora / gerador / 
consultoria especializada para realizar a gestão de 

suas operações no ACL 

Contratação de Energia

 Consumidor livre: pode contratar energia qualquer 
tipo de energia elétrica

 Consumidor especial: tem que contratar 
energia incentivada – Fontes renováveis (PCHs, 
Biomassa, Eólicas e Solares)



ATENÇÃO!

 O consumidor deve contratar energia suficiente para suportar sua demanda

 Possíveis diferenças serão liquidadas no Mercado de Curto Prazo (venda ou 
compra) e o agente estará sujeito a penalidades

LastroCarga Diferenças no MCP Valor do PLD

Consumo de 
energia estimado 
para o período + 
perdas do sistema 
(média de 2,5%)

Energia contratada para 
atender o consumo 

estimado (verificação mês a 
mês, considerada média 

móvel dos últimos 12 meses)

Se a energia contratada for 
maior ou menor que o 
consumo realizado, há 

exposição positiva (venda) 
ou negativa (compra) no 

MCP
A energia negociada 
no MCP obedece o 

valor do PLD, 
independente do 
valor do contrato



Tempo de contrato

 Os contratos podem ter duração de curto e longo prazo, o que  
influencia o valor da energia contratada

 Mais da metade do mercado trabalha  com contratos com validade 
acima de quatro anos

Fonte: InfoMercado Mensal – abril.2016



Qual o caminho agora?



(*) Contratos com prazo indeterminado terão a 
migração efetivada no ano subsequente ao envio da 
carta denúncia

Processo de migração para o ACL e adesão à CCEE

1 1º Passo

Denúncia do contrato com fornecedor atual

 Verificar o prazo do contrato de fornecimento com a 
distribuidora (*)

 Enviar carta denúncia para a distribuidora de acordo com 
o prazo



Levantamento aponta que tempo médio 
para adesão após abertura do processo na 

CCEE é de 120 dias

Processo de migração para o ACL

2º Passo

Tornar-se associado à CCEE

 Realizar a habilitação comercial e técnica na Câmara de 
Comercialização

 Ter muita atenção com os prazos dos procedimentos e 
envio das informações completas para adesão



Etapas do processo de adesão – Visão Geral

Aprovado / Indeferido

Operacionalização da 
adesão do agente

Em pauta do 
Conselho de 

Administração

Aprovação da 
adesão

Bem-vindo!

Adesão finalizada

Pedido Aberto

Cadastro do agente 
na CCEE e início do 
processo de adesão

4° Passo: Envio de documentos digitalizados

Para análise

Quero aderir 

3º Passo: 
Envio de termo de 

adesão para a CCEE

5º Passo: Instruções para habilitação técnica e 
indicação de usuários para operar sistemas

6º Passo: Análise da documentação pela CCEE



Visão Geral da Adesão na CCEE

 Os requisitos, procedimentos e documentos para 
adesão estão disponíveis no site da CCEE 
(www.ccee.org.br) nos Procedimentos de 
Comercialização, Módulo 1 - Agentes:

 Submódulo 1.1 Adesão à CCEE;
 Submódulo 1.2 Cadastro de Agentes

 Para o cumprimento dos requisitos de medição, 
devem ser considerados os documentos:

 Módulo 5 – Sistema de Medição
 Módulo 12 dos Procedimentos de Rede e 

Procedimentos de Distribuição de Energia 
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - Prodist



Como organizo minhas atividades na CCEE?



Operações que envolvem os consumidores

 A CCEE realiza diversos processamentos visando apurar os resultados do 
agente, desde a contabilização mensal de energia no MCP até a apuração 
das penalidades de energia/potência

 As apurações seguem as disposições das Regras e Procedimentos de 
Comercialização

 Apurações realizadas pela CCEE e que impactam os consumidores do ACL:

Garantias Financeiras

Contabilização mensal do MCP

Apuração mensal de votos e 
contribuições associativas

Liquidação financeira do MCP

Apuração e Liquidação mensal 
de Energia de Reserva

Apuração mensal das 
Penalidades de Energia e 

Potência

 Monitoramento e desligamento de agentes



Orientações e dicas sobre sua atuação

 Evento para orientação de novos agentes

 Manter o cadastro de seus 
representantes atualizado

 Acompanhar as publicações, 
comunicados e informações ao 
mercado

 Conhecer os Procedimentos e as 
Regras de Comercialização

 Acompanhar os cronogramas de liquidação, os calendários de operações e de 
divulgação de resultados

 Analisar criteriosamente a migração: do ACR para o ACL e do ACL para o ACR



A importância da capacitação

Cronograma

CONER

MCP

PLD

Lastro

Contribuição 
Associativa

Penalidades

PdC

Medição

Contabilização

SCDE

Liquidação

? !
C

ap
ac

it
aç

ão

6
cursos 

presenciais

45
tutoriais 
online

61
cursos 
online

112
treinamentos 

disponíveis

 CCEE trabalha na capacitação dos agentes para atuação no setor elétrico

Portal do Aprendizado



Outros materiais de apoio

Vídeo de introdução à CCEE e 
capacitação de novos agentes

Cartilha – 1º passos



Canais de Comunicação

 Central de atendimento

 Dúvidas, apoio em operações, críticas, sugestões e comentários
 0800 10 00 08 / 0800 72 15 445 - segunda a sexta, das 8h às 20h
 atendimento@ccee.org.br

 Esclarecimentos e apoio nas primeiras operações dos agentes recém-
associados

 novosagentes@ccee.org.br

 Novos Agentes

Balcão de esclarecimento de dúvidas

Profissionais da CCEE estão à disposição durante todo o evento 
para orientá-los!



E o futuro?



Comercializador Varejista

 Comercializador Varejista representa um grupo de empresas na CCEE

5 pedidos de adesão à CCEE

Comercializador
Varejista

 Negocia quantidade maior de energia, o que pode tornar o preço mais atrativo

 Facilita a intermediação com os geradores e as operações na CCEE



Migração de consumidores para o ACL

Consumidor 
Especial

Consumidor 
Livre

+ de 2.700 + de 780Potencial (2016)

Consumidores 
no ACL

+ de 3.480

1.591 671

410 51

Média (2016) 82 por mês

Média (2º sem/15) 8,5 por mês 2,3 por mês

10,2 por mês

Adesões em aberto 1.127 113

% do total de agentes 42,6% 18%

Adesões (jan-mai/16)

Nº de agentes 2.262

461

10,8 por mês

92,2 por mês

1.240

60,6%



Obrigada

Solange David
Vice-presidente do Conselho de Administração 



Conheça nossas páginas na internet

ccee.org.br
Site oficial com notícias, documentos e informações de mercado

linkedin.com/company/298493
Conheça nossa página corporativa!

slideshare.net/cceeoficial
Acervo de apresentações da CCEE 

em conferências em geral

vimeo.com/ccee
Reúne vídeos institucionais e 

eventos gravados pela instituição


