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RESUMO 

COLATUSSO. Luciana P. A lmportancia da Aplica~ao da Controladoria em Empresas 
de Comercializa~ao de Energia. Atualmente, no Brasil, grandes empresas podem optar 
por adquirirem a energia que consomem tanto no Mercado Cativo, por intermedio do 
fornecimento realizado pelas distribuidoras de energia, como no Ambiente Livre de 
Contratagao. Diante disso, e de extrema importancia citar o papel das comercializadoras de 
energia, que sao as empresas especializadas para desempenhar as atividades exigidas 
neste crescente ramo comercial. Atualmente sao etas as responsaveis pela gestao 
energetica da grande maioria dos consumidores e geradores que operam neste mercado. 0 
trabalho desempenhado pelas comercializadoras exige significativa demanda de controles, 
planejamento e acompanhamento dos processes envolvidos na gestao de seus clientes. Ao 
estar presente nestas empresas, a Controladoria acaba por contribuir para o eficiente 
desempenho de diversas atividades. lsto posto, informa-se que o Estudo em questao foi 
desenvolvido em tres tases, na primeira delas foi abordado um panorama geral do Setor 
Eletrico e do Mercado Livre de Energia no Brasil. A segunda etapa compreendeu os 
assuntos relacionados a Controladoria, e a terceira e ultima parte uniu a teoria definida na 
primeira fase com o conteudo contemplado na segunda. Por tim, foram sugeridas medidas 
para permitir um melhor controle, eticiencia, planejamento e aprimoramento das atividades 
relacionadas a comercializagao de energia para a gestao tanto de geradores e 
consumidores livres como das pr6prias comercializadoras. 

Palavras-chave: ambiente livre de contratagao; comercializagao de energia; consumidores 
livres; controladoria; mercado livre de energia. 
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1 INTRODUCAO A PESQUISA 

1.1 DESCRICAO DA SITUACAO PROBLEMA 

Atualmente, no Brasil, grandes empresas podem optar por adquirirem a 

energia que consomem tanto no Mercado Cativo, por intermedio do fornecimento 

realizado pelas distribuidoras de energia, como no Ambiente Livre de Contrata9ao. 

Segundo especialistas do assunto, o consumo no mercado livre hoje 

responde por cerca de 25% da demanda total do pals, percentual este que podera 

subir ainda mais no decorrer dos pr6ximos anos. 

Com a fuga dos grandes consumidores para este mercado, pode-se dizer 

que, aos poucos, o perfil de consumo de eletricidade no Brasil esta se 

assemelhando ao estilo de negocia9ao dos palses desenvolvidos, onde a liberdade 

de escolha para a contrata9ao ja esta estendida ate mesmo para a classe 

residencial (UNIAO DOS PRODUTORES DE BIOENERGIA, 2009). 

Diante desse crescente neg6cio, e imprescindlvel citar a importancia das 

comercializadoras de energia, que sao as empresas existentes especialmente para 

desempenhar as diversas atividades exigidas neste ramo comercial. Sao elas as 

responsaveis pela gestao energetica da grande maioria dos consumidores e 

geradores que estao imersos nesse mercado. 

Como o trabalho realizado pelas comercializadoras envolve diversas 

responsabilidades, e interessante citar que ha uma ampla necessidade de controles, 

pJanejamento e acompanhamento dos processos envolvidos para que todas as 

atividades sejam conduzidas de acordo como descrito nos procedimentos e regras 

de comercializa9ao, bern como com o determinado na legisla9ao do setor. Dal e que 

entra a importancia da Controladoria para a correta administra9ao desses processos 

e possfvel otimiza9ao dos resultados para a empresa como urn todo. 

Ao estar presente em uma empresa de comercializa9ao de energia, a 

Controladoria contribui com diversas finalidades, dentre elas: garantir informa96es 

adequadas ao processo decis6rio de gestao; colaborar com os gestores quanto aos 

esfor9os para a obten9ao da eficacia empresarial e coordenar as decis6es a serem 

tomadas tambem sob o aspecto econ6mico, visando sempre a maximiza9ao do 

ganho e o estabelecimento de um equilibrio nas rela96es custo-beneflcio das 

atividades (FISCH & MOSIMANN, 1999). 
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Neste sentido, cabe aqui ressaltar os principais motivos pelos quais se 

justifica a elaboragao deste trabalho, como: a necessidade de otimizar os processes 

e aumentar a eficiencia das atividades de gestao; a posslvel redugao dos custos 

envolvidos nas operag6es; a intengao de melhorar os resultados operacionais, 

economicos e financeiros da empresa e a necessidade do aprimoramento e controle 

das informag6es e dos dados coletados e recebidos periodicamente. 

Para que estes pontos sejam devidamente tratados, o Estudo em questao 

sera desenvolvido em tres fases. Na primeira delas sera abordado um panorama 

geral do Setor Eletrico e do Mercado Livre de Energia no Brasil. Nesta etapa serao 

contemplados alguns assuntos como: definigao para consumidor livre, requisites 

para ser um consumidor livre; definigao para geradores de energia; definigao para 

comercializadoras de energia; listagem das comercializadoras de energia atualmente 

existentes no pals; atividades desempenhadas no mercado livre; legislagao 

reguladora e principais procedimentos atualmente aplicados no Mercado. 

A segunda etapa do Estudo compreendera os seguintes assuntos 

relacionados a Controladoria: sua origem; seus fundamentos e areas de atuagao; 

fungoes da Controladoria; definigao e fungao do controller dentro da empresa; e 

Controladoria de Gestao. 

A terceira e ultima parte unira a teoria definida na primeira fase com o 

conteudo contemplado na segunda. Por fim, serao sugeridas diversas medidas para 

permitir um melhor controle, eficiencia, planejamento e possfvel aprimoramento das 

atividades relacionadas a comercializagao de energia focada para a gestao dos 

geradores e consurnidores livres. 

1.2 QUEST A.O DE PESOUISA 

De que forma a Controladoria pode contribuir para os processes 

operacionais das comercializadoras de energia? 
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1.3 OBJETIVOS 

1 .3.1 Objetivo Geral 

0 presente estudo tern como principal objetivo abordar a importancia da 

aplicac;ao da Controladoria em empresas de comercializac;ao de energia existentes 

no pals. 

1.3.2 Objetivos Espedficos 

a) Conceituar o Setor Eletrico e o Mercado Livre de Energia no Brasil; 

b) Relacionar as Comercializadoras de Energia atualmente existentes no 

pals; 

c) Definir as principais func;6es da Controladoria nas empresas; 

d) Definir o papel a ser desempenhado por urn controller dentro da 

organizac;ao; 

e) ldentificar aplicac;6es da Controladoria nas diversas atividades 

existentes para a eficiente gestao dos consumidores livres e geradores 

pelas empresas de comercializac;ao de energia existentes no pals. 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

0 conhecimento a ser adquirido e difundido por meio deste trabalho, o 

aperfeic;oamento academico e profissional, a possibilidade de uniao dos conceitos 

de Controladoria a pratica nas empresas de comercializac;ao de energia, bern como 

o aprimoramento da capacidade argumentativa relacionada ao assunto em questao 

sao os maiores motivadores para o desenvolvimento deste Estudo. 
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1.5 ASPECTOS METODOLOGICOS 

De acordo com Santos (1999, p. 25), tres diferentes criterios podem ser 

empregados para caracterizar a metodologia a ser aplicada nos trabalhos de 

pesquisa. As pesquisas podem ser discriminadas segundo os objetivos, segundo os 

procedimentos de coleta ou segundo as fontes utilizadas para a aquisigao dos dados. 

1.5.1 Segundo a Abordagem do Problema 

Em relagao a abordagem do problema, os estudos podem ser de cunho 

qualitative ou quantitativa. Neste sentido, pode-se dizer que o estudo em questao e 

qualitative, pais segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006, p. 19), o enfoque 

qualitative e baseado na indugao e, na maioria dos casas, nao tem par objetivo 

provar hip6teses preconcebidas ou criar quest6es de pesquisa anteriormente ao 

desenvolvimento do estudo. Ele e individual e nao procura desenvolver 

numericamente os dados estudados. Sua finalidade e meramente interpretativa, 

contextual e etnografica, nao sendo interessante uma de analise estatlstica dos 

dados. 

1 .5.2 Segundo ao Objetivo da Pesquisa 

Considerando seus objetivos, as pesquisas podem ser classificadas como 

explorat6rias, descritivas ou explicativas. Para este criteria o trabalho apresenta-se 

como explorat6rio, pois as informag6es necessarias serao mais facilmente 

encontradas se procuradas par meio de visitas a web sites, entrevistas com 

profissionais que atuam no setor e tambem por meio de levantamento bibliografico 

(SANTOS, 1999). 
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1.5.3 Segundo ao Procedimento de Pesquisa 

Para Santos (1999, p.30), as formas mais comuns para caracterizar os 

procedimentos a serem adotados para a coleta de dados sao: pesquisa experimental, 

pesquisa ex-post-facto, levantamento, estudo de caso, pesquisa-agao, pesquisa 

bibliogratica e pesquisa documental. 

A coleta de dados para o presente Estudo sera por meio de pesquisa 

bibliografica, pois serao utijizadas como base para o trabalho diversas informag6es 

ja tratadas e publicadas por outros autores. As principais fontes de informagao a 

consultar serao os livros, as publicag6es peri6dicas, os catalogos, as paginas de 

web sites, os relat6rios de seminaries e as leis e procedimentos de comercializagao 

vigentes. 

1.6 ORGANIZACAO DO TRABALHO 

A teoria a ser abordada para o desenvolvimento do Estudo sera referente a 
Controladoria e ao Mercado Livre de Energia no Brasil. Para isso, serao consultados 

diversos tipos de literatura relacionados aos assuntos, como: livros, web sites, 

procedimentos de ·comercializagao de energia, procedimentos de operagao do 

sistema eletrico e resolug6es publicadas pel a ANEEL - Agencia Nacional de Energia 

Eletrica. 

0 Estudo contemplara os principais conceitos, definig6es e aplicag6es da 

Controladoria abordados em (CAGGIANO & FIGUEIREDO, 1997), (CATELLI, 1999), 

(PELEIAS, 2002), (NAKAGAWA, 1993) e (FISCH & MOSIMANN, 1999). Tambem 

abordara as . informag6es fundamentais relacionadas ao atual Setor Eletrico 

Brasileiro e ao Mercado Livre de Energia encontradas em (AN EEL, 201 0), 

(ONS, 201 0) e (CCEE, 201 Oa). 

Logo abaixo sao apresentados alguns dos principais conceitos que estarao 

presentes no estudo. 
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1 .6.1 Mercado Livre de Energia 

0 Mercado Livre de Energia, tambem conhecido como Ambiente de 

Contrata<;ao Livre, ou somente ACL, e um segmento do mercado onde sao 

efetuadas opera<;6es de compra e venda de energia eletrica por meio de contratos 

bilaterais livremente negociados, porem sempre atendendo a legisla<;ao vigente do 

Setor, como as leis, decretos, despachos, offcios, regras e procedimentos de 

comercializa<;ao. (DUKE ENERGY BRASIL, 2006). 

1.6.2 Comercializadoras de Energia 

Alem dos distribuidores e geradores, as atividades relacionadas a 
comercializa<;ao de energia tambem podem ser desempenhadas pelas 

comercializadoras, que sao empresas autorizadas pela ANEEL para comprar e 

vender energia para os clientes livres e tambem para as empresas de distribui<;ao de 

energia (DUKE ENERGY BRASIL, 2006). 

As comercializadoras tern um importante papel na atividade de 

comercializa<;ao do pals, pois alem das atividades acima citadas, elas sao 

habilitadas para realizar opera<;oes de importa<;ao e exporta<;ao de energia eletrica, 

bern como para desempenhar atividades relacionadas a gestao e consultoria para os 

clientes livres e geradores. 

1.6.3 Controladoria 

Para Fisch & Mosimann {1999, p. 88), a Controladoria e a uniao de diversas 

doutrinas e conhecimentos relativos a gestao economica e pode ser vista sob dois 

diferentes aspectos: como urn 6rgao administrative inserido dentro do modelo de 

gestao empresarial ou como uma area do conhecimento humano que leva em 

considera<;ao os fundamentos, conceitos, prindpios e metodos provenientes de 

outras ciencias. 
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1.6.4 Fungoes da Controladoria nas Empresas 

Segundo apontado em Fisch & Mosimann (1999, p. 90), a Controladoria 

inserida em um contexte empresarial tern como principal fungao a diregao e 

implantagao de diversos sistemas, dentre eles: 

a) lnformagao: tendo conhecimento dos sistemas contabeis e financeiros, 

sistemas de pagamentos e recebimentos, Jolha de pagamento, entre 

outros. 

b) Motivagao: relative as pessoas diretamente afetadas pelos sistemas de 

controle aplicados. 

c) Coordenagao: sugerindo solug6es e sempre buscando centralizar as 

informag6es de forma a aliar o ponte de vista econ6mico com a 

assessoria mais proxima a diregao da corporagao. 

d) Avaliagao: com o objetivo de interpretar os fates e avalii:u os resultados 

obtidos. 

e) Planejamento: de maneira a determinar a viabilidade, a aceitagao e a 

continuidade dos pianos. 

f) Acompanhamento: refere-se a continua verificagao da evolugao dos 

pianos tragados. Esta atividade tern como objetivo corrigir falhas e 

revisar periodicamente as ag6es planejadas do sistema organizacional. 

1.6.5 0 Papel do Controller na Organizagao 

De acordo com Nakagawa (1993, p. 13), o papel do controller e organizar e 

reportar dados relevantes na empresa. As sfnteses e interpretag6es dos dados 

processados sao diretamente reportadas aos gerentes e diretores, tornando estas 

importantes ferramentas auxiliadoras para as principais tomadas de decis6es. 

Para que exerga eficientemente seu papel, o controller, na maioria dos cases, 

acaba se tornando o responsavel pelo projeto, pela implementagao e pelo 

acompanhamento dos sistemas integrados de informag6es~ Com essa 

responsabilidade, pode-se dizer que o controller acaba sendo o principal executive 

de informag6es da organizagao. 
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A experiencia tern mostrado que os sistemas de informagao possibilitam aos 

gestores planejarem, executarem e controlarem adequadamente as atividades de 

operacionais ou de suporte desempenhadas na empresa. 
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2 SETOR ELETRICO BRASILEIRO 

De acordo com ANEEL (2008, p. 18), o setor eiE§trico brasileiro encontra-se 

em estado de permanente evolugao, pois esta constantemente sendo aprimorado 

tanto nas mudangas legais e normativas quanta no avango tecnol6gico. E importante 

destacar que o modelo institucional do setor eletrico de energia do Brasil vern 

apresentando grandes alterag6es desde a decada de 90. 

A primeira grande mudanga se deu pela privatizagao das companhias 

operadoras e pela publicagao da Lei nQ 9.427, de dezembro de 1996, que instituiu a 

Agenda Nacional de Energia Eletrica (ANEEL) e determinou as diretrizes para a 

exploragao dos potenciais hidraulicos. 

A segunda significativa mudanga no setor ocorreu em 2004 com a 

introdugao do novo modelo do setor eletrico, que teve como principais objetivos a 

garantia da seguranga no suprimento, a promogao da modicidade tarifaria e a 

criagao de programas como o Luz para T odos, que e voltado a universalizagao da 

energia no pafs e a insergao social da populagao de baixa renda. 

Outra grande alteragao ocorrida tambem no ano de 2004 foi a substituigao 

do criteria utilizado para concessao de novos empreendimentos de geragao. Os 

leil6es passaram a ser empregados de maneira que a concessao passasse a ser 

obtida para o investidor que ofertasse o menor prego para a venda da produgao das 

futuras usinas. 

Alem disso, o novo modelo instituiu dois diferentes ambientes para a 

celebragao de contratos de compra e venda de energia: o Ambiente de Contratagao 

Regulada (ACR), exclusive para geradoras e distribuidoras, e o Ambiente de 

Contratagao Livre (ACL), do qual participam as geradoras, as comercializadoras, os 

importadores, os exportadores e os consumidores livres e especiais de energia. 

Esta nova estrutura solidificou-se sobre muitas bases construfdas durante a 

decada de 90, quando o setor acabou passando por urn movimento de liberalizagao, 

depois de mais de 50 anos de pesado controle estatal. Ate aquele momenta, a 

grande maioria das atividades eram estritamente regulamentadas e as companhias 

operadoras eram rigidamente controladas pelo Estado. 

A reforma no setor exigiu a divisao das companhias em geradoras, 

transmissoras e distribuidoras e, dessa maneira, as atividades de distribuigao e 

transmissao permaneceram inteiramente. regulamentadas. Ja a produgao dos 
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geradores pas sou a ser negodada no mercado livre { ambiente em que os 

compradores e vendedores acertam entre si as condig6es por meio de contratos 

bilaterais). 

Ainda nos anos 90 foram criadas algumas entidades para atuar no novo 

ambiente institudonal. Alem da ANEEL, criou-se tambem o Operador Nadonal do 

Sistema {ONS) eo Mercado Atacadista de Energia {MAE). 

Como agenda reguladora, a ANEEL tem por objetivo atuar de maneira a 

garantir a operagao de todos os agentes do setor de forma equilibrada, de modo a 

permitir que as companhias obtenham resultados s61idos ao Iongo do tempo e o 

consumidor tenha direito a modiddade tarifaria. Para tornar concretes esses 

objetivos, a Agencia faz o forte uso da regulamentagao e fiscalizagao do setor 

eletrico brasileiro. 

0 ONS e a entidade responsavel pela coordenagao da operagao das usinas 

e das redes de transmissao do Sistema lnterligado Nadonal (SIN). Para isso, o 

operador elabora diversos estudos e projeg6es com base em dados hist6ricos, 

presentes e futures de oferta e demanda de energia eletrica. 

0 MAE, Mercado Atacadista de Energia, foi constituldo em 2004 devido a 
criagao do mercado livre. Com a implantagao do novo modelo, o MAE foi substituldo 

pela atual Camara de Comerdalizagao de Energia Eletrica (CCEE). Neste mesmo 

ano, com o objetivo de desenvolver estudos diredonados ao planejamento da 

expansao do sistema eletrico brasileiro, tambem foi criada a EPE - Empresa de 

Pesquisa Energetica. 

Com a publicagao das leis 10.847/2004 e 10.848/2004 pelo Governo Federal, 

o Novo Modelo do Setor Eletrico preservou a ANEEL, agenda reguladora, e o 

Operador Nadonal do Sistema Eletrico (ONS), entidade responsavel por coordenar e 

supervisionar a operagao centralizada do sistema interligado brasileiro. Com o intuito 

de acompanhar e avaliar a continuidade e a seguranga do suprimento 

eletroenergetico em todo o territ6rio nacional, foi entao institufdo o Comite de 

Monitoramento do Setor Eletrico (CMSE), ligado ao Ministerio das Minas e Energia 

(MME). 

A figura a seguir ilustra a atual estrutura institudonal do setor eletrico 

brasileiro. 



Figura 1 - Estrutura lnstitucional do Setor Eletrico Brasileiro 
Fonte: ANEEL, 2008 
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Conforme citado par Duke Energy Brasil (2006, p. 58), no Brasil existem tres 

diferentes contextos a serem analisados para a comercializagao de energia eletrica, 

sao eles: venda para os consumidores finais de energia inseridos no mercado cativo 

(ambiente regulado); venda para consumidores finais de energia inseridos no 

mercado livre; e venda para outros agentes do setor, que podem ser os 

concessionarios, os permissionarios e os autorizados. Gada uma destas 

modalidades possui diferentes regras e procedimentos a serem observados. 

Segundo o Decreta 5.163/2004, o Ambiente de Contratagao Regulada e o 

segmento do mercado no qual estao inseridas as operagoes de compra e venda de 

energia eletrica entre os agentes vendedores e os agentes de distribuigao realizadas 

par meio de licitagao, com excegao aos casas previstos em lei, de acordo com as 

regras e procedimentos de comercializagao especfficos. Ja o Ambiente de 

Contratagao Livre contempla o segmento do mercado no qual sao realizadas as 

diversas operagoes de compra e de venda de energia eletrica, objeto de contratos 

bilaterais livremente negociados entre as partes, tambem de acordo com regras e 

procedimentos de comercializagao especfficos. 0 decreta ainda define a figura do 

Consumidor Livre e do Consumidor Potencialmente Livre. 
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0 Consumidor Livre e aquele que, alem de atender as condig6es impostas 

no do Decreto 5.163/2004 e na Lei n 9.074/1995, efetivamente exerce a opgao de 

compra de energia eletrica por meio do ambiente livre de contratagao. 0 Consumidor 

Potencialmente Livre e aquele que esta legalmente habilitado para exercer a opgao 

de compra de energia eletrica de qualquer fornecedor. 

Segundo a legislagao do setor, podem tornar-se livres os consumidores que 

possuem demanda de potencia igual ou superior a 3.000 kW em qualquer um dos 

segmentos horo-sazonais (horario de ponta ou fora de ponta), e que sejam 

atendidos em tensao igual ou superior a 69 kV ou, caso o consumidor tenha sido 

energizado ap6s o dia 8 de julho de 1995, em qualquer nfvel de tensao. 

Tambem estao aptos a comercializar energia no ambito do mercado livre os 

consumidores ou conjunto de consumidores reunidos por comunhao de fato ou de 

direito, cuja demanda de potencia seja igual ou superior a 500 kW, desde que a 

energia adquirida seja proveniente de usinas hidreletricas com potencia igual ou 

superior a 1 MW, limitada a 50 MW, ou de geragao com base em fontes solar, e61ica 

ou biomassa (todas com potencia instalada inferior a 30 MW). 

A ilustragao a seguir contempla um retrato do Mercado Livre de Energia do 

Brasil, que hoje corresponde a uma parcela consideravel do mercado de energia: 

Figura 2 - Parcela do Mercado Livre no Brasil 
Fonte: CCEE, 201 Ob 
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Duke Energy Brasil (2006, p.61) tam bern afirma que os Consumidores Livres 

possuem uma serie de vantagens para a aquisigao de energia eletrica, algumas 

delas encontram-se destacadas logo abaixo: 

• Livre negociagao em relagao ao prego da energia eletrica; 

• Seguranga contratual quanta a variagao de pregos; 

• Negociagao da aquisigao da energia contemplando uma flexibilidade 

para ajustes; 

• Possibilidade de negociagao de urn produto mais adequado as 

condig5es especfficas da empresa, como os prazos de aquisigao, a 

sazonalidade anual, entre outros quesitos; 

• Opgao de escolha entre os varios tipos de contratos apresentados 

pelos agentes vendedores; 

• Possibilidade de contratagao de outros servigos paralelos, como a 

gestao e representagao do agente na CCEE, estudos de 

racionalizagao de consumo e a assessoria nos cantatas com os 

agentes transmissores/distribuidores. 

A figura a seguir ilustra a evolugao do numero de Consumidores Livres 

desde o ano de 2004 ate o mes de fevereiro de 201 0. 

800 ---------------------------------------------------------------

600 -------------------------------------

400 ---------------------------------

300 ---------------------------------

200 ---------------------------------

100 ---------------------------------

0 0 0 0 0 0 

Iii Evolu~ao Consumidores livres 

Figura 3 - Evolugao dos Consumidores Livres 
Fonte: AN ACE, 2010. 

727 
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A compra de energia na condigao de cliente livre exige uma serie de 

cuidados, neste sentido e necessaria que sejam analisadas as efetivas 

necessidades do comprador em conjunto com as suas diretrizes de gerenciamento 

de consumo, alem da analise do prego negociado para a energia eletrica. Para a 

operagao no Mercado Livre e necessaria que todos OS clientes inseridos na 

categoria sejam agentes da Camara de Comercializagao de Energia Eletrica. 

Em relagao a comercializagao de energia ocorrida no mercado cativo, 

informa-se que e regulamentada pela Resolugao 456/2000 e tambem par outros 

dispositivos complementares. E um ambiente onde as concessionarias ou 

permissionarias de distribuigao de energia eletrica sao obrigadas a atender a todos 

os interessados localizados em sua area de concessao. 

No Mercado Livre (ou Ambiente de Contratagao Livre) as relag6es 

comerciais podem ser livremente negociadas e contratadas, contanto que estejam 

devidamente consolidadas em contratos bilaterais de compra e venda de energia 

eletrica, com estabelecimento dos prazos e volumes de entrega, entre outras 

condig6es. Neste mercado as negociag6es podem envolver os agentes 

concessionarios, os agentes autorizados de geragao, os comercializadores, os 

importadores de energia eletrica e os consumidores livres. 

Segue abaixo uma ilustragao que contempla as diferengas entre os 

ambientes de contratagao. 

CATIVO 

( DISTRIBUIOOR 

•. 0:. ·_ · ~ ---~ . .,... ·, ... ~- •• · ..... .. _ ... ,~-

! =·~~)~ 
· r·. CON·S· U ... MI.DOR ·,·li_ CATIVO ! 

f 
-· '1/ 

.. No caso de gemdor esmtal: processo transpare:nte 
(leil~o/ofmta publicalchamada :pil~ica} 

Figura 4 - Diferengas entre os Ambientes de Contratagao 
Fonte: TRACTEBEL, 201 0 
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2.1.1 Camara de Comercializagao de Energia Eletrica- CCEE 

0 MAE - Mercado Atacadista de Energia - foi instituldo no Brasil em 1998. 

Ele foi considerado um elemento fundamental para o modelo setorial da epoca e 

tinha como principais objetivos a promogao de competitividade na geragao e a 

implantagao de um mercado para operag6es de curto prazo de energia eletrica. 

Para fins de operacionalizagao do Sistema lnterligado Nacional, o MAE foi 

dividido em quatro Submercados: Norte, Nordeste, Sui e Sudeste Centro-Oeste. 

Alem disso, passaram a ser estabelecidos pregos diferenciados para cada um 

destes submercados. 

Em 2004 foi entao criada a CCEE - Camara de Comercializagao de Energia 

Eletrica - para suceder ao MAE. 

Assim como o MAE, a CCEE e uma pessoa jurldica de direito privado e sem 

fins lucrativos que opera mediante regulagao e fiscalizagao da ANEEL e sob a 

autorizagao do Poder Concedente. 

Atualmente integram o quadro da CCEE os agentes das categorias de 

geragao, de distribuigao e de comercializagao. A instituigao possui um papel 

estrategico para viabilizar as operag6es de compra e venda de energia eletrica, pois 

ela possibilita o registro e a administragao dos contratos firmados entre geradores, 

comercializadores, distribuidores e consumidores livres. 

Em Duke Energy Brasil (2006, p.43) sao listadas as principais atribuig6es da 

CCEE, conforme abaixo: 

• Manter devidamente registrados todos os CCEARs (Contratos de 

Comercializagao de Energia no Ambiente Regulado), bem como os 

contratos de leil6es de ajuste e de aquisigao de energia proveniente 

de geragao distribulda; 

• Manter registrados os montantes de potencia e energia referentes aos 

contratos celebrados no Ambiente de Contratagao Livre; 

• Promover a medigao e o registro dos dados referentes as operag6es 

de compra e venda, bem como aos demais servigos de energia 

eletrica; 

• Apurar e divulgar o PLD (Prego de Liquidagao de Diferengas) 

referente ao mercado de curto prazo; 
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• Contabilizar os montantes de energia eletrica comercializados e 

efetuar a liquidac;:ao financeira dos valores resultantes das operac;:6es 

de compra e venda de energia eletrica realizadas no mercado de 

curto prazo; 

• Apurar as infrac;:6es e, quando for o caso, por delegac;:ao da ANEEL, 

aplicar as devidas penalidades, nos termos da convenc;:ao de 

comercializac;:ao; 

• Promover leil6es de compra e venda de energia eletrica, caso 

delegado pela AN EEL; 

• Apurar os montantes e solicitar as ac;:6es necessarias para a 

realizac;:ao do deposito, da custodia e da execuc;:ao das garantias 

financeiras referentes as liquidac;:6es financeiras do mercado de curto 

prazo. 

A missao da CCEE e propiciar um ambiente para as atividades e operac;:6es 

de comercializac;:ao de energia, sempre provendo e aprimorando soluc;:6es aderentes 

as necessidades do mercado com integridade, transpar€mcia e confiabilidade. 

Sua visao e ser a instituic;:ao de excelencia na viabilizac;:ao das atividades de 

comercializac;:ao de energia, identificando as necessidades e propondo soluc;:6es 

para o mercado. A CCEE preza pela transparencia, neutralidade, etica, excelencia, 

efetividade, valorizac;:ao do ser humano, profissionalismo e seguranc;:a ao 

desempenhar suas atividades {CCEE, 201 Oa). 

2.1.1.1 Agentes lntegrantes da CCEE 

Segundo CCEE {201 Oa), devem ser associados da camara todos os agentes 

com participac;:ao obrigatoria previstos na convenc;:ao de comercializac;:ao de energia 

eletrica. Existem tambem algumas modalidades cuja associac;:ao e facultativa. 

Atualmente os agentes sao classificados de acordo com as categorias de gerac;:ao, 

distribuic;:ao e comercializac;:ao. 
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2.1.1.1.1 Agentes de Geragao 

A categoria de geragao engloba os agentes concessionarios de servigo 

publico de geragao, os produtores independentes e os autoprodutores de energia. 

Nesta categoria os agentes possuem a liberdade de vender sua energia gerada 

tanto no ambiente regulado quanta no livre. 

Os concessionarios de servigo publico de geragao sao agentes titulares de 

servigo publico {ederal devidamente delegados pelo poder concedente para a 

exploragao e prestagao de servigos publicos de energia eletrica. 

Logo abaixo se encontra urn quadro contemplando os concessionarios de 

servigo publico de geragao atualmente associados a Camara de Comercializagao de 

Energia Eletrica: 

Quadro 1 - Agentes Concessionarios de Servigo Publico de Geragao 

Sigla do Agente Razao Social do Agente 

AESTIETE AES TIETE S. A. 

AES URUGUAIANA AES- URUGUAIANA EMPREENDIMENTOS S.A. 

AFLUENTE AFLUENTE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A 

ARATUGERA ARATU GERACAO S.A 

BAGUARI BAGUARII GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A 

CDSA CENTRAlS ELETRICAS DE CACHOEIRA DOURADA S. A. 

CEBGERACAO CEB GERACAO S.A. 

CEEE-GT COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA 

CELESCGERA CELESC GERACAO S.A. 

CELG GERATRANS CELG GERACAO E TRANSMISSAO S.A 

CEMIG GERACAO CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. 

CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO 

CGTEE COMPANHIA DE GERAyAO TERMJCA DE ENERGIA ELETRICA 

CHESF COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO 

COPELGET COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A 

CPFL GERACAO CPFL GERACAO DE ENERGIA SA 

ELETRONORTE ELETRONORTE- CENTRAlS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S. A. 

EMAE EMPRESA METROPOLITANA DE AGUAS E ENERGIA S. A. 

ENERGEST ENERGEST S.A. 

ESPORA ESPORA ENERGETICA 

FURNAS FURNAS CENTRAlS ELETRICAS S. A. 

ITASA ITA ENERGETICA S. A. 

LIGHT ENERGIA LIGHT ENERGIA S.A. 

QUANTA GERACAO QUANTA GERACAO S.A. 

ROSAL ROSAL ENERGIA S. A. 

SA CARVALHO SA CARVALHO S. A. 

SCGE SANTA CRUZ GERAyAO DE ENERGIA S.A. 

ZONADAMATA ZONA DA MATA GERACAO S/A 

Fonte: CCEE, 201 Oa 
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Os produtores independentes sao agentes que conseguem obter do poder 

concedente a concessao, permissao ou autorizagao para produzir energia eletrica 

destinada a comercializagao. Atualmente estao credenciados na CCEE cerca de 215 

produtores independentes. 

Os autoprodutores sao agentes que possuem a concessao, permissao ou 

autorizagao para produzir urn montante de energia eletrica que sera destinado ao 

seu consume proprio e, se devidamente autorizado pela ANEEL, podem 

comercializar eventuais excedel)tes de geragao. 0 quadro a seguir contempla os 31 

agentes autoprodutores atualmente cadastrados na CCEE: 

Quadro 2 - Agentes Autoprodutores de Energia Eletrica 

Sigla do Agente Razao Social do Agente 

ALCOA ALCOA ALUMINIO S. A. 

ALTEROSA 15 SIDERURGICA ALTEROSA S/A 

ARACRUZ ARCEL ARACRUZ CELULOSE SA 

BlANC OGRES BIANCOGRES CERAMICA S/A 

CBA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUM[NIO 

CCC CAMARGO CORREA CIMENTOS S. A. 

CINCO ESTRELAS CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPAl;OES L TDA. 

COMVAP COMVAP ACUCAR EALCOOL LTDA 

COTEMINAS SA COTEMINAS SA 

CVRD VALE S.A. 

DO ATLANTICO THYSSENKRUPP GSA SIDERURGICA DO ATLANTICO LTDA 

HERINGER-PGA FERTILIZANTES HERINGER S.A. 

ITIQUIRA ITIQUIRA ENERGETICA S. A. 

LAFARGE LAFARGE BRASIL S.A. 

MARINGAAPE MARINGA SA CIMENTO E FERRO LIGA. 

PAMESAAPE PAMESA DO BRASIL SA .. 

REFAP ALBERTO PASQUALINI- REFAP SA 

RHODIA POLIAM RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES L TDA 

SAMAR CO SAMARCO MINERA<;AO S.A. 

SAO LUIZI5 US INA SAO LUIZ S.A 

SEU SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE 

SIDER PITA COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI 

UNIBANCO UN lAO DE BANCOS BRASILEIROS SA 

USACUCAR Ill USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA L TDA. 

USFRUTAL US INA FRUTAL ACUCAR E ALCOOL S/A 

UTE ANGELICA ANGELICA AGROENERGIA L TDA 

VALESUL VALESUL ALUMfNIO S. A. 

VCB VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL L TDA 

VERACEL VERACEL CELULOSE S/A 

VMZ VOTORANTIM METAlS ZINCO SA 

vs VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 

Fonte: CCEE, 201 Oa 
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2.1.1.1.2 Agentes de Distribuigao 

Os agentes distribuidores sao responsaveis pelos servigos de rede e de 

venda de energia eletrica para os consumidores cuja tarifa e condig6es de 

fornecimento sao reguladas pela ANEEL. 

Logo abaixo estao listados os 45 agentes atualmente pertencentes a esta 

categoria. 

Quadro 3- Agentes Distribuidores de Energia Eletrica 

Sigla do Agente Raziio Social do Agente 

AESSUL AES- SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S. A. 

AMP LA AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 

BANDEIRANTE BANDEIRANTE ENERGIA S. A. 

CAIUA DISTRIB CAJUA- DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA 

CEAL COMPANH!A ENERGETICA DE ALAGOAS 

CEB DISTRIBUIC CEB DISTRIBUICAO S.A. 

CEEE DISTR!B COMPANHIA ESTADUAL DE D!STRIBU!CAO DE ENERGIA ELETRICA 

CELESC D!ST CELESC DISTRIBU!CAO S.A. 

CELG CELG D!STRIBUICAO S.A. 

CELPA CENTRAlS ELETR!CAS DO PARAS. A. 

CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 

CELTINS COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO EST ADO DO TOCANTINS 

CEMAR COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO 

CEMAT CENTRAlS ELETR!CAS MATOGROSSENSES S.A. 

CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 

CEMIG DISTRIB CEMIG DISTRIBUI<;AO S.A. 

CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUi 

GERON CENTRAlS ELETR!CAS DE RONDONIA S.A. 

CNEE COMPANHIA NAC!ONAL DE ENERG!A ELETRICA 

CO ELBA COMPANH!A DE ELETRICIDADE DO EST ADO DA BAHIA 

COELCE COMPANHIA ENERGET!CA DO CEARA 

COPEL DISTRIB COPEL DISTRIBU!CAO S. A. 

COSERN COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 

CPFL JAGUAR I COMPANHIA JAGUAR! DE ENERGIA 

CPFL LESTE PTA COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA 

CPFLMOCOCA COMPANHIA LUZ E FORCA DE MOCOCA 

CPFL PAULISTA COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 

CPFL PIRATINGA COMPANHIA P!RATININGA DE FORCA E LUZ 

CPFL STA CRUZ COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ 

CPFLSULPTA COMPANHIA SUL PAUL!STA DE ENERG!A 

DME DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ELETRIC!DADE DE POCOS DE CALDAS 

EEB EMPRESA ELETRICA BRAGANTJNA S.A. 

ELEKTRO ELEKTRO ELETRIC!DADE E SERV!COS S. A. 

ELETROACRE COMPANH!A DE ELETRICIDADE DO ACRE 

ELETROPAULO ELETROPAULO METROPOL!TANA ELETRICIDADE DE SAO PAULOS. A. 

ENERGISABO ENERG!SA BORBOREMA- D!STRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ENERGISAMG ENERGISA MINAS GERAIS- D!STRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

ENERGISAPB ENERGISA PARAIBA- DISTR!BU!DORA DE ENERGIA S.A 

ENERGISASE ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

ENERSUL EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL S. A. 

ESCELSA ESPiRITO SANTO CENTRAlS ELETRICAS S. A. 

IENERGIA !GUACU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA L TDA 

LIGHT LIGHTSERVICOS DE ELElRICIDADE S. A. 

PARANAPANEMA EMPRESA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA VALE PARANAPANEMA SA 

RGE RIO GRANDE ENERGIA S. A. 

Fonte: CCEE, 2010a 
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2.1.1.1.3 Agentes de Comercializagao 

Os agentes de comercializagao sao subdivididos em quatro diferentes 

categorias: agentes importadores, exportadores, comercializadores e consumidores 

livres. 

lmportadores sao os agentes devidamente autorizados pelo poder 

concedente para importar energia eletrica destinada ao abastecimento do mercado 

interne. Atualmente apenas a Companhia de lnterconexao Erwrgetica esta inscrita 

na CCEE como agente importador. 

Exportadores sao os agentes que detem a autorizagao do poder concedente 

para exportar energia eletrica a pafses vizinhos. Hoje se verifica que nao ha agentes 

exportadores credenciados na CCEE. 

Os comercializadores sao os agentes que compram energia eletrica por 

meio de contratos celebrados no mercado livre de energia, podendo entao negociar 

essa energia com consumidores livres ou ate mesmo com distribuidores, por meio 

da realizagao de leil6es no ambiente regulado. 

0 quadro a seguir contempla os 80 agentes comercializadores atualmente 

associados a CCEE. 

Quadro 4 - Agentes Comercializadores de Eriergia Eletrica 

Sigla do Agente Razao Social do Agente 

AES INFOENERGY AES INFO ENERGY L TDA. 

AMERICA AMERICA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

ARBEIT ARBEIT COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA L TDA 

BCCOM BC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA L TDA 

BE COM BRENNAND ENERGIA COMERCIALIZADORA S.A 

BICOM BRENNAND INVESTIMENTOS COMERCIALIZADORA S.A 

BIO ENERGIAS BIO ENERGIAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

BIO RENOVAVEIS BIO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA. 

BKKENERGIA BKK COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA L TDA 

BRASCAN TRADER BRASCAN ENERGY TRADER 

CARGILL TRADE CARGILL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 

CEMIG TRADING CEMIG TRADING S.A. 

CMU CMU ENERGIA L TDA 

COEEL ZABOTTI ENGENHARIA LTDA 

COENERGY COENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

COGERACAO COGERACAO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

COMERC COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA L TDA. 

COMPASS COMPASS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA L TDA 
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Sigla do Agente Raziio Social do Agente 

COOMEX COOMEX EMPRESA OPERADORA DO MERCADO ENERGETICO L TDA 

COPEN COPEN - COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA L TDA. 

CPFL BRASIL CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S/A 

CPFL CONE SUL CPFL COMERCIALIZACAO CONE SUL S.A 

CPFL MERIDION CLION ASSESSORIA E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA 

CPFL PLANAL TO CPFL PLANAL TO L TDA. 

CRYSTALBIO CRYSTALSEV BIOENERGIA LTDA 

CSN ENERGIA CSN ENERGIA S. A. 

DELTA ENERGIA DELTA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA. 

DIFERENCIAL DIFERENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

DUKE TRADING DUKE TRADING DO BRASIL L TDA. 

EBRASIL EBRASIL ENERGIA L TDA 

ECOM ECOM ENERGIA L TDA. 

EKCE ELEKTRO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 

ELECTRA ENERGY ELECTRA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA. 

ELETROBRAS CENTRAlS ELETRICAS BRASILEIRAS S. A. 

ELO ELO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

ENECEL ENECEL- ENERGIA COMERCIALIZAQAO E CONSULTOR lA ENERGETICA L TDA 

ENERGIALIVRE ENERGIA LIVRE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

ENERGISA COM ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

ENERPAR ENERGIAS DO PARANA L TDA 

ENERTRADE ENERTRADE COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA S/A 

EN RON EN RON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA. 

ERSA ERSA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA. 

FOX FOX ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA. 

GRIFO GRIFO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

HIGH ENERGY CCM COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA L TDA 

ISS-ENERGY IBS COMERCIALIZADORA L TDA. 

ICEE IGUACU COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA. 

ILUMINATTI ILUMINATTI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA l TDA 

INTEGRAL INTEGRAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 

ITALMISA lTALMISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

ITAMBE ITAMBE ENERGETICA S. A. 

KROMA KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

LIGHT ESCO LIGHT ESCO - PRESTACAO DE SERVICOS L TDA 

LIGHT COM LIGHTCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA. 

LUMEN LUMEN COMERCIALIZADORA E PREST ADORA DE SERVICOS DE ENERGIA L TDA 

MATRIX MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA 

MERCURIO MERCURIO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

MPXCOM MPX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

NC ENERGIA NC ENERGIA S/A 

NEXCOM NEX COMERClALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA l TDA 

NOVA ENERGIA NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA L TDA 

PBEN PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA. 

PRIMO PRIMO ENERGETICA l TDA 

RAHCROL RAHCROL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 

REDECOM REDE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S. A. 

RIMA RIMA ENERGETICA L TDA. 

S ENERGY S ENERGY COMERCIALIZADORA L TDA 

SAFIRACOM SAFIRA ADMIN ISTRACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA L TDA 
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Sigla do Agente Raziio Social do Agente 

SAFIRA TRADING SAFIRA TRADING DE ENERGIA L TDA 

SERVICE ENERGY SERVICE ENERGY GESTAO DE ENERGIA S/A 

TCE ENERGIA TCE CONSUL TO RIA E SERVICOS EM ENERGIA L TDA 

TEC TRACTEBEL ENERGIA COMERCIALIZADORA L TDA. 

TERRA ENERGY TERRA ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA L TDA 

TRADENER TRADENER L TDA. 

TRADENERGY TRADENERGY- EMPRESA DE COMERCIALIZA<;AO DE ENERGIA ELETRICA L TDA. 

UCE2001 UN lAO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA SA. 

VALE ENERGIA VALE ENERGIA S. A. 

VALUE VALUE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA L TDA 

VOTENER VOTENER- VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 

VS5ENERGIA VS5 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 

Fonte: CCEE, 201 Oa 

Conforme ja descrito no item 2.1, consumidores livres sao os agentes que 

podem escolher o seu fornecedor de energia eletrica por meio de livre negociagao. 

Atualmente encontram-se cadastrados na CCEE cerca de 794 consumidores livres. 

2.1.1.1.4 Agentes com Participagao Obrigat6ria 

De acordo com o que preve a convengao de comercializagao, sao obrigados 

a serem agentes na CCEE: 

• Os concessionarios, permissionarios ou autorizados de geragao que · 

tenham uma central geradora com capacidade instalada igual ou 

superior a 50 MW; 

• Os autorizados para importagao ou exportagao de energia eletrica 

cujo intercambio devera ser igual ou superior a 50 MW; 

• Os concessionarios, permissionarios ou autorizados de servigos e 

instalag6es de distribuigao de energia eletrica que comercializem a 

partir de 500 GWh/ano; 

• Os concessionarios, permissionarios ou autorizados de servigos e 

instalag6es de distribuigao de energia eletrica cujo volume 

comercializado seja abaixo de 500 GWh/ano, referido ao ano anterior, 

quando nao adquirirem a totalidade da energia de fornecedor com 

tarifa regulada; 
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• Os autorizados de comercializagao de energia eletrica que possuem 

um volume comercializado igual ou superior a 500 GWh/ano, referido 

ao ano anterior; e 

• Os consumidores livres e os consumidores que contratarem energia 

eletrica de acordo com o estabelecido no paragrafo 5Q do artigo 26 da 

Lei nQ 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 

Agentes com Participagao Facultativa 

A convengao de comercializagao tambem disp6e que a adesao a CCEE e 

facultativa para: 

• Titulares de autorizagao para autoprodugao e co-geragao com central 

geradora cuja capacidade instalada e igual ou superior a 50 MW, que 

possuem instalag6es de geragao diretamente conectadas as 

instalag6es de consumo e que nao sejam despachadas 

centralizadamente pelo ONS; e 

• Os demais titulares de concessao ou autorizagao para a explorar os 

servigos de geragao, para exercer atividades de comercializagao ou 

para importar e exportar energia eletrica. 

2.1.1.2 Regras de Comercializagao 

De acordo com o disposto na Lei nQ 1 0.848/2004 e no Decreta no 5.163/2004, 

coube a ANEEL a instituigao da Convengao de Comercializagao de Energia Eletrica, 

das Regras e tambem dos Procedimentos de Comercializagao aplicados no Setor 

Eletrico Brasileiro. 

E na Convengao de Comercializagao onde estao definidas as condig6es de 

comercializagao de energia eletrica, as bases de organizagao, o funcionamento, as 

atribuig6es da CCEE e tambem as condig6es necessarias para o estabelecimento 

das Regras e dos Procedimentos de Comercializagao. 

As Regras de Comercializagao nada mais sao que um conjunto de 

fundamentos conceituais e equag6es matematicas estabelecidas pela ANEEL que 
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definem as bases necessarias para a operagao comercial da CCEE e tambem 

estipulam o processo de contabilizagao e liquidagao financeira para a 

comercializagao de energia eletrica. 

Os principais assuntos abordados atualmente pelas Regras de 

Comercializagao sao referentes as: 

• Definig6es e interpretag6es; 

• Prego de liquidagao de diferengas; 

• Determinagao da geragao e do consumo de energia; 

• Contratos; 

• Garantias ffsicas; 

• Excedente financeiro; 

• Encargos de servigos do sistema; 

• Contratagao de energia de reserva; 

• Consolidagao dos resultados; 

• Ajustes de contabilizagao e recontabilizagao; 

• Liquidagao; 

• Penalidades; e 

• Governanga. 

2.1.1.3 Procedimentos de Comercializagao 

Em resumo, os Procedimentos de Comercializagao sao um conjunto de 

normas aprovadas pela ANEEL que definem as condig6es, os requisitos, os eventos 

e os prazos referentes a comercializagao de energia eletrica no ambito da CCEE. 

Enfim, sao OS Procedimentos de Comercializagao que determinam todos OS 

aspectos funcionais necessarios para a correta operacionalizagao das Regras de 

Comercializagao da Camara. 

Logo abaixo estao listados todos os Procedimentos de Comercializagao 

vigentes na CCEE: 

Procedimentos AG para o registro dos Agentes: 

• PdC AG.01 - Adesao a CCEE; 
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• PdC AG.02 - Manutengao de Cadastre de Agentes da CCEE e 

Usuaries do Sistema de Contabilizagao e Liquidagao (SCL); 

• PdC AG.03 - Desligamento da CCEE. 

Precedimento PE para o estabelecimento dos Pregos de Liquidagao das 

Diferengas: 

• PdC PE.01 - Estabelecer Pregos de Liquidagao de Diferengas (PLD). 

Precedimentos CO para o registre de contratos: 

• PdC C0.01 - Contratos Bilaterais; 

• PdC C0.02 - Sazonalizagao de Contrato Equivalente e Garantia 

Fisica; 

• PdC C0.03- Modulagao de Contrato lnicial; 

• PdC C0.05- Sazonalizagao de Contrato de Leilao de Venda; 

• PdC C0.06- Modulagao de Contrato de Leilao de Venda; 

• PdC C0.07 - Revisao da Sazonalizagao de Garantia Flsica; 

• PdC C0.11 - Sazonalizagao de CCEAR. 

Procedimentos ME para o registre de dados de medigao: 

• PdC ME.01 - Registrar Dados de Medigao no SCL; 

• PdC ME.02 - Manutengao do Cadastre do Sistema Eletrico no SCL; 

• PdC ME.04- Mapeamento de Pontes de Medigao no SCDE; 

• PdC ME. OS- Manutengao do Cadastre de Medigao do SCDE; 

• PdC ME.06- Coletar Dados de Medigao no SCDE; 

• PdC ME.07 - Apuragao de Nao-conformidades e Penalidades de 

Medigao. 

Precedimentos CZ para o precessamento da contabilizagao: 

• PdC CZ.01- Cronograma Geral de Contabilizagao; 

• PdC CZ.02 - Recontabilizagao e Ajustes na Contabilizagao e 

Liquidagao; 

• PdC CZ.03 - Solicitagao de Recontabilizagao. 



Procedimento DR para a divulgagao de resultados: 

• PdC DR.01 - Divulgagao de Resultados. 

Procedimentos LF para a liquidagao financeira: 

• PdC LF.01 - Liquidagao Financeira; 

• PdC LF.03-'-- Aporte das Garantias Financeiras; 
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• PdC LF.04- Liquidagao Financeira Relativa a Contratagao de Energia 

de Reserva. 

Procedimentos AM para o acompanhamento de mercado: 

• PdC AM.01 - Entrada de Dados por Contingencia; 

• PdC AM.02- Atendimento ao Agente da CCEE; 

• PdC AM.03 - Solugao de Conflitos; 

- • PdC AM.04- Administrar Votos e Contribuigao Associativa; 

• PdC AM.1 0 - Aferigao e Aplicagao de Penalidades, Cobertura de 

Consumo, Lastro para Venda de Energia Eletrica e Potencia e 

lndisponibilidade de Geragao por Falta de Combustive!; 

• PdC AM.11 - Divulgagao de lnformag6es de Autoprodugao e 

Produgao; 

• PdC AM.12 - Representagao Contabil de Agentes; 

• PdC AM.13- Registro, Tratamento e Apuragao de lndisponibilidades 

de Usinas Hidraulicas nao Despachadas Centralizadamente e 

Participantes do MRE; 

• PdC AM.14 - Gestao do Pagamento de Penalidades. 

Procedimentos AC para a administragao dos contratos: 

• PdC AC.01 - Celebragao de CCEAR de Leilao de Compra de Energia 

Eletrica Proveniente de Empreendimentos Existentes; 

• PdC AC.02 - Mecanismo de Compensagao de Sobras e Deficits 

(MCSD), Cessao e Redugao de Montantes de Energia Eletrica de 

CCEARs; 

• PdC AC.03 - Mecanismo de Compensagao de Sobras e Deficits 

(MCSD) Ex-Post; 
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• PdC AC.04 - Apuragao e Liquida<;ao dos Valores das Cess6es do 

MCSD; 

• PdC AC.05- Tratamento da Energia do PROINFA na CCEE; 

• PdC AC.06 - Alterag6es de Dados Contratuais de CCEARs, CCGs, 

CERs e CONUERs e Celebragao de Termos Aditivos e Termos de 

Cessao. 

Dentre todos estes procedimentos, para o estudo em questao ressalta-se a 

necessidade de serem destacados aqueles que de certa maneira estao mais ligados 

a gestao das atividades realizadas pelas comercializadoras em favor dos geradores 

e consumidores livres de energia. Neste sentido, os seguintes procedimentos serao 

tratados de forma urn pouco mais detalhada: 

• PdC AG.01 - Adesao a CCEE; 

• PdC C0.01·- Contratos Bilaterais; 

• PdC ME.01 - Registrar dados de medi<;ao no SCL; 

• PdC.ME02- Manutengao do Cadastro do Sistema Eletrico no SCL; 

• PdC ME.06- Coletar Dados de Medigao no SCDE; 

• PdC ME.07 - Apuragao de Nao-conformidades e Penalidades de 

Medi<;ao; 

• PdC CZ.01 - Cronograma Geral de Contabilizagao; 

• PdC LF.01 - Liquidagao Financeira; 

• PdC LF.03- Aporte das Garantias Financeiras; 

• PdC LF.04- Liquidagao Financeira Relativa a Contrata<;ao de Energia 

de Reserva; 

• PdC AM.04- Administrar Votos e Contribui<;ao Associativa; 

• PdC AM.1 0 - Aferi<;ao e Aplicagao de Penalidades, Cobertura de 

Consumo, Lastra para Venda de Energia Eletrica e Potencia e 

lndisponibilidade de Gera<;ao por Falta de Combustfvel; 

• PdC AM.13 - Registro, Tratamento e Apuragao de lndisponibilidades 

de Usinas Hidraulicas nao Despachadas Centralizadamente e 

Participantes do MRE. 

0 procedimento AG.01 estabelece as diretrizes necessarias para a adesao a 
CCEE que devem ser cumpridas pelo candidato a agente, desde o preenchimento 
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do requerimento de adesao ate a assinatura dos ultimos documentos que autorizam 

o infcio das suas operag6es na camara. 0 PdC C0.01 disp6e sabre as atividades a 

serem exercidas para o correto registro, ajuste e validagao das informag6es 

referentes aos contratos bilaterais existentes no sistema de contabilizagao e 

liquidagao financeira da CCEE 

0 procedimento ME.01 trata da metodologia a ser adotada para o registro, 

ajuste e estimativa dos dados de medigao do SCL que sao de interesse para a 

contabilizagao da CCEE. Ja o PdC ME.02 contempla as atividades necessarias para 

que seja realizada a manutengao do cadastre do sistema eletrico no SCL, como a 

inclusao, a alteragao ou a exclusao de ativos no sistema da CCEE. 0 procedimento 

ME.06 tem par objetivo definir as atividades necessarias para que haja a coleta de 

dados de medigao no Sistema de Coleta de Dados de Energia (SCDE) de forma 

direta ou indireta para fins de contabilizagao no SCL. 

0 PdC ME.07 aborda a metodologia que deve ser adotada para a apuragao 

e aplicagao de penalidades par infragao na instalagao ou adequagao do Sistema de 

Medigao para Faturamento (SMF), par infragao na inspegao 16gica dos medidores 

principal e retaguarda e par infragao devido a falhas na coleta de dados de medigao 

par meio do SCDE. 

Com base nas regras de comercializagao, o PdC CZ.01 estabelece o 

cronograma das atividades relacionadas a contabilizagao e a liquidagao financeira 

para as operag6es mensais efetuadas no ambito da CCEE. 0 procedimento LF.01 

contempla as atividades que devem ser exercidas para que haja a liquidagao 

financeira das operag6es de compra e venda de energia eletrica realizadas no 

mercado de curta prazo. 

0 PdC LF.03 trata das atividades a serem efetuadas para o aporte das 

garantias financeiras referentes as operag6es controladas pela CCEE. Ja o PdC 

LF.04 aborda os procedimentos inerentes ao evento da liquidagao financeira para a 

contratagao de energia de reserva ao sistema. 

0 procedimento AM.04 disp6e sabre a maneira a ser adotada pela CCEE 

para obter e divulgar os valores de contribuigao associativa a serem pagos par cada 

agente e as quantidades de votos de cada agente na assembleia geral. 0 

PdC AM.1 0 estabelece o processo para aferir as insuficiencias de cobertura de 

consume, de Iastra para venda de energia e potencia e de indisponibilidade de 

geragao devido a falta de combustfvel. Alem disso, ele aborda o processo de 
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apuragao e aplicagao das penalidades correspondentes, bern como estabelece os 

procedimentos para que os registros de compra e venda de potencia para a 

comprovagao de Iastra de potencia sejam efetuados. 

Par fim, o PdC AM.13 discorre sabre as atividades a serem desempenhadas 

para a apuragao, registro e tratamento dos dados referentes as indisponibilidades 

das usinas hidraulicas nao despachadas de forma centralizada pelo ONS e tambem 

das usinas participantes do mecanisme de realocagao de energia, para que, dessa 

maneira, possa entao ser aplicado o mecanisme de redugao de energia assegurada 

(MRA). 

As figuras abaixo contemplam as principais atividades operacionais mensais 

para a eficaz gestao dos consumidores livres e geradores de energia eletrica 

representados na CCEE que podem ser desempenhadas pelas comercializadoras: 

0 CLIENTE (CONSUMIDOR LIVRE) 

0 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA 

0 CONCESSIONARIA DE ENERG IA LOCAL 

Conferencia dos ' 
resultados de 
Contabiliza~~o. 
do Apoited<l$ 

Garantias 
Financeiras e do -
Encargo-Energia 

de Reserva 

- lnstrucoes para 
Liquidacao (no 

caso de debitos) 
da 

Contabilizacao, , 
Apoi1e de 

Garantias e 
Energiade 

Reserva 

Conferencia das 
Faturas de 
Energia de 

Longo Prazo 

Figura 5 - Processos Gerais de Operagao de urn Consumidor Livre 
Fonte: o Autor, 2010 

Pagamento ou 
recebimento de 
valores na conta 

correnie do banco 
custodiante 



G) GERADOR 

GJ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA 

Figura 6 - Processos Gerais de Operagao de urn Gerador de Energia nao Participante do MRE 
Fonte: o Autor, 2010 
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0 quarto capitulo do presente estudo abordara mais detalhadamente 

algumas das atividades descritas nas ilustrag6es acima, pais aliara as atividades 

desempenhadas no mercado com os conceitos de controladoria que serao vistas a 

seguir. 
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3 CONTROLADORIA 

De acordo com o disposto em Catelli (1999, p. 370), a Controladoria deve 

ser analisada como ramo de conhecimento, devido a sua base conceitual, e tambem 

como 6rgao administrative, tendo em vista a propagagao do conhecimento, a 

modelagem e a implantagao dos diversos sistemas de informag6es hoje existentes. 

3.1 CONTROLADORIA COMO RAMO DO CONHECIMENTO 

Vista enquanto ramo do conhecimento, a Controladoria e a responsavel pela 

base te6rica e conceitual a ser imposta para a formagao e manutengao dos sistemas 

de informag6es e do modele de gestae economica a ser utilizado pelos gestores, 

visando encaminha-los para as decis6es 6timas quando requisitadas. 

Tendo em vista a aplicagao da Controladoria voltada para uma gestae 

economica, faz-se necessaria a adogao de algumas premissas basicas listadas a 

seguir: 

• A organizagao devera estar em constante interagao com o ambiente; 

• 0 melhor indicador de eficacia empresarial eo resultado economico 

apresentado pela empresa; 

• 0 resultado economico representa a base para a tomada de decis6es; 

• A organizagao e constitulda sabre o principia da continuidade;. 

• 0 modele de gestae corresponde a urn conjunto de definig6es 

referentes ao processo de gestae da empresa. 

• Dentro da empresa as atividades sao conduzidas de maneira 

estruturada, correspondendo a urn processo de Gestae que engloba o 

planejamento, a execugao eo controle das atividades executadas; e 

• As informag6es solicitadas pelos gestores sao processadas pelos 

sistemas de informag6es. 

Analisada pelo modele de gestae economica, percebe-se que a 

Controladoria esta intimamente ligada a mensuragao da riqueza empresarial. 

Verifica-se tambem que a interagao multidisciplinar existente e fruto da jungao dos 
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conceitos pertencentes a diversas areas, como economia, contabilidade, 

administrac;ao, planejamento estrategico, sistema de informac;ao, entre outras. 

3.2 CONTROLADORIA COMO UNIDADE ADMINISTRATIVA 

Como unidade administrativa, a Controladoria e vista de maneira a 

coordenar e disseminar a T ecnologia de Gestae quc;tnto a sua teo ria, conceitos e 

sistemas de informac;6es. Alem disso, e encarada como 6rgao direcionador de 

esforc;os para que os gestores conduzam suas decis6es para o resultado global 

6timo da empresa. 

Logo abaixo estao destacadas algumas atividades executadas pela unidade 

administrativa da Controladoria: 

• Desenvolver condic;6es para a realizac;ao da gestae economica: 

considerando que as decis6es tomadas possuem como objetivo o 

resultado economico, e necessaria que OS gestores tenham 

treinamento suficiente e posse dos instrumentos adequados; 

• Apoio no processo de gestae com informac;6es em todas as fases: o 

sistema de informac;6es existente deve fornecer dados uteis ao gestor; 

• Gestae dos sistemas de informac;6es economicas de apoio as 

decis6es: os sistemas precisam disponibilizar informac;6es funcionais 

para a organizac;ao; e 

• Auxflio para a consolidac;ao, avaliac;ao e harmonizac;ao dos pianos 

para as diferentes areas da empresa: esta e a maneira apresentada 

para consolidar a otimizac;ao do resultado global da organizac;ao. 

Segundo descrito em Catelli (1999, p. 372), a Controladoria e uma area 

responsavel por coordenar as informac;6es sobre a gestae economica e busca 

orientar os gestores para a otimizac;ao dos resultados a serem apresentados pela 

empresa. Para isso os gestores, por sua vez, devem apresentar urn respeitavel 

conhecimento sobre a gestae · operacional, · financeira, contabil, economica e . 

patrimonial para os diferentes departamentos existentes na organizac;ao. 
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3.3 MISSAO DA CONTROLADORIA 

Conforme explicitado em Catelli (1999, p. 372), a missao da Controladoria e 
assegurar a otimizagao do resultado economico da organizagao e, para que essa 

missao seja cumprida, faz-se necessaria o estabelecimento e o cumprimento de 

certos objetivos, como: 

• A promogao da eficacia organizacional; 

• A viabilizagao da gestao economica; e 

• A promogao da integragao das areas de responsabilidade. 

Ao contribuir para o cumprimento da missao e continuidade da organizagao, 

a Controladoria apresenta as seguintes caracterfsticas como filosofia de atuagao: 

• Credibilidade, persuasao e motivagao; 

• Direcionamento as melhores decis6es da empresa como um todo; 

• lnteragao e auxllio para as areas operacionais; e 

• Ativa participagao no processo de planejamento. 

3.4 RESPONSABILIDADES DA CONTROLADORIA 

E de responsabilidade da Controladoria direcionar os gestores para a 

melhoria das decis6es empresariais. Para que isso se concretize, ela faz o uso das 

seguintes ag6es e instrumentos listados no quadro abaixo: 

Quadro 5 - Ac;:oes e lnstrumentos Disponibilizados 

At;ao lnstrumento Disponibilizado 
1 - Explicitar como as decisoes sao e deveriam ser 

Modelo de decisao 
tomadas 
2 - Mensurar o resultado dos eventos, produtos, 

Modelo de mensurac;:ao 
atividades e areas 
3 - Disponibilizar informac;:oes adequadas aos 

Modelo de informac;:ao 
gestores 

Fonte: CATELLI, 1999 
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Na Controladoria ha tambem uma serie de requisites necessaries para que 

haja a otimizagao do resultado para a empresa, dentre eles, destacam-se alguns no 

quadro a seguir: 

Quadro 6 - Requisites para a Otimizagao do Resultado e Objetivos 

Requisites para a Otimiza~ao do Resultado Objetivos {obten~ao de) 
lnfcio no planejamento Resultado Objetivado 
lntegragao das areas e visao de Iongo prazo Resultado Assegurado 
Otimizagao do resultado de cada evento/transagao Resultado Efetivado 
Mensuragao adequada Resultado Correto 

Fonte: CATELLI, 1999 

3.5 AUTORIDADES DA CONTROLADORIA 

De acordo com Catelli (1999, p. 375), independentemente das 

caracterfsticas apresentadas para cada empresa, o grau de autoridade da 

controladoria pode ser subdivididos em dois nfveis, sao eles: grau de autoridade 

formal e grau de autoridade informal. 

• Autoridade formal: aplicada nos mementos em que o assunto exigir o 

emprego de normas, procedimentos e padroes relacionados as 

atividades e fungoes a serem exercidas; 

• Autoridade informal: ligada aos assuntos que envolvam os aspectos 

tecnicos, operacionais e conceituais referentes as fungoes da 

Controladoria. Este tipo de autoridade geralmente e empregado em 

atividades ligadas a consultoria e assessoria da empresa. 

3.6 FUN<;OES DA CONTROLADORIA 

As fungoes da Controladoria sempre estao intimamente ligadas a um 

conjunto de objetivos e, quando sao desempenhadas, elas viabilizam o processo de 

gestao economica. Para Catelli (1999, P. 376), as principais fungoes 

desempenhadas pela Controladoria sao: 

• Subsidiar o processo de gestao; 

• Apoiar a avaliagao de desempenho; 
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• Apoiar a avaliagao de resultado; 

• Gerir os sistemas de informag6es; e 

• Atender aos agentes do mercado. 

3.6.1 Subsidiar o Processo de Gestae 

Esta fungao contempla a adequagao do processo de gestae a realidade da 

empresa. Ela possibilita que os gestores tenham acesso aos instrumentos gerenciais 

que fornecem as informag6es sobre os desempenhos e resultados econ6micos 

alcangados. 

3.6.2 Apoiar a Avaliagao de Desempenho 

Nesta fungao a Controladoria estara elaborando diversas analises, dentre 

elas: 

• Analise de desempenho econ6mico das areas; 

• Analise de desempenho dos gestores; 

• Analise de desempenho econ6mico da empresa; e 

• Analise do desempenho da propria area. 

Destaca-se que, embora as avaliag6es de desempenho devam ser 

realizadas individualmente pelos gestores e seus superiores, a Controladoria serve 

ainda como mais urn subsldio ao processo de avaliagao da empresa. 

3.6.3 Apoiar a Avaliagao de Resultado 

Ao apoiar a avaliagao dos resultados apresentados a Controladoria estara: 

• Analisando os resultados econ6micos apresentados para os produtos 

desenvolvidos e servigos prestados; 

• Monitorando e orientando o processo de estabelecimento dos 

padr6es adotados pela empresa; e 

• Avaliando o resultado dos servigos prestados. 
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3.6.4 Gerir os Sistemas de lnforma96es 

A tim de desempenhar esta fun9ao, a Controladoria: 

• Define a base de dados para a organiza9ao das informa96es 

necessarias a gestao; 

• Para os gestores, elabora diferentes modelos de decisao adaptados 

aos diversos eventos econ6micos caracterfsticos de cada area; e 

• Padroniza o conjunto de informa96es econ6micas da empresa. 

3.6.5 Atender aos Agentes do Mercado 

T ambem e fUn9aO da Controladoria atender as demandas externas, para 

isso e necessaria: 

• Analisar e mensurar o impacto que as leis federais, estaduais e 

municipais causam no resultado econ6mico que sera apresentado 

pela empresa; 

• Atender aos diferentes agentes do mercado, tais como 6rgaos 

reguladores, governamentais, entre outras organiza96es que a 

empresa mantenha relacionamento, seja como representante 

formalmente estabelecido ou de forma a apoiar o gestor responsavel. 

3. 7 INSTRUMENTOS DA CONTROLADORIA 

Para a execu9ao de suas atividades desempenhadas, a Controladoria deve 

fazer o uso de dais instrumentos essenciais: processo de gestao e sistemas de 

informa96es. 

3.7.1 Processo de Gestao 

0 processo de gestao e composto pelas seguintes etapas: 
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• Planejamento estrategico, operacional e programagao; 

• Execugao;e 

• Controle 

E na etapa do planejamento que os diversos cenarios futuros sao 

imaginados e as diferentes oportunidades e ameagas sao identificadas. 

A programagao consiste no momento em que o que foi planejado torna-se 

adequadamente aplicavel, e a realizagao da programagao caracteriza entao a etapa 

da execugao. 

A etapa do controle tern como principal objetivo garantir que as atividades 

sejam desenvolvidas de acordo com o que foi previamente estabelecido no 

planejamento. 

3.7.2 Sistemas de lnformag6es 

A principal fungao dos sistemas de informag6es e munir o processo de 

gestao com informag6es adequadas para as decis6es requeridas pelos gestores. 

Neste sentido, a Controladoria disponibiliza urn sistema de informag6es gerenciais 

que considera os seguintes subsistemas: 

• Simulag6es; 

• Orgamentos; 

• Padr6es; e 

• Realizado. 

Este conjunto de subsistemas tornara possfvel o seguinte grupo de ag6es: 

• Conduzir os gestores a correta decisao a ser tomada; 

• Apurar os resultados economicos dos produtos, areas, atividades e, 

empresas; 

• Refletir o ffsico-operacional existente; 

• Permitir a analise de resultado dos produtos e servigos ofertados; e 

• Permitir a avaliagao do desempenho. 
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0 quadro a seguir contempla a integragao do processo de gestae aos 

sistemas de informagoes de uma organizagao: 

Quadro 7 - Processo de Gestao e Sistemas de lnformag6es 

Processo de Gestao Sistemas de lnforma~oes 
Planejamento Estratl§gico Sistema de informa<;:6es sabre variaveis ambientais 
Planejamento Operacional: Pre-

Sistema de simulag6es de resultados econ6micos (pre-
planejamento 
Planejamento Iongo, media e curta 

orgamentario) 

prazos 
Sistema de orgamentos (gerenciais) 

Sistemas de padr6es 
Execugao Sistema de informag6es sabre os resultados realizados 

l(integrado ao sistema de orgamentos) 

Controle 
Sistema de informag6es para avaliagao de 
desempenhos e de resultados 

Fonte: CATELLI, 1999 

0 dinamismo enfrentado no cotidiano da empresa acaba por exigir que os 

sistemas de informagoes existentes estejam preparados para suportar as diversas 

alteragoes necessarias para os desempenhos anteriormente planejados. 

3.8 0 PROFISSIONAL DA CONTROLADORIA 

Para Caggiano & Figueiredo (1997, p. 28), um profissional da Controladoria 

requer s61idos conhecimentos e domfnio de diversas disciplinas relacionadas a 
Administragao, Economia, Informatica, Contabilidade, Planejamento Estrategico, 

entre outras. Alem disso, para desempenhar um bom trabalho, o profissional precisa 

ter uma serie de qualidades necessarias a fungao, como: iniciativa, visao economica, 

comunicagao racional, poder de sfntese, visao dirigida para o futuro, persistemcia, 

cooperagao, imparcialidade, persuasao, alem de ter consciemcia de suas pr6prias 

limitagoes. 

0 controller e o profissional encarregado do departamento de Controladoria 

-da empresa. Sua principal fungao e zelar pela continuidade da empresa, sempre 

procurando fazer com que as atividades efetuadas em conjunto levem a resultados 

superiores aos alcangados se cada area trabalhasse separadamente. 

Uma das principais atividades do controller e manter o principal executive da 

organizagao sempre informado sobre os rumos que ela deve tomar, ate onde pode 
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chegar e definir os caminhos que devem ser trilhados para a obtengao do resultado 

mais satisfat6rio. 

Logo abaixo estao listados alguns dos principais requisites solicitados ao 

controller para o born desempenho da fungao da Controladoria dentro de uma 

organizagao: 

• Apresentar urn born conhecimento do ramo de atividade que a 

empresa faz parte, aiE~m de saber dos problemas e das vantagens 

que afetam o setor; 

• Conhecer a hist6ria da empresa, bern como se identificar com os seus 

objetivos, metas e politicas, alem de saber dos seus problemas 

basicos e de possibilidades estrategicas de atuagao; 

• T er habilidade para analisar relat6rios contabeis e estatfsticos, alem 

de possuir urn born conhecimento em informatica para que sejam 

propostos diferentes modelos de aglutinagao e simulagao das 

diversas combinag6es existentes para se trabalhar com os dados; 

• T er capacidade para expressar-se bern oral mente e por escrito, alem 

de apresentar s61idos conhecimentos dos princfpios contabeis e das 

implicag6es fiscais que possam afetar o resultado da empresa. 

3.9 CONCLUSOES SOBRE A CONTROLADORIA 

. Para ser eficaz em sua missao, em Catelli (1999, p. 379) afirma-se que a 

Controladoria depende muito da cultura organizacional existente na empresa. A 

partir disso, e entao definido o modelo de gestao que estabelecera a maneira como 

a empresa devera ser conduzida. Em relagao a definigao do modelo de gestao 

empresarial, a Controladoria contribuira com os seguintes fatores: 

• Grau de autonomia dos gestores; 

• Processo de gestao; 

• Avaliagao de desempenhos; e 

• Sistema de recompensas e punig6es. 

Com isso, e possfvel extrair a ideia de que a Controladoria compara-se a urn 

agente de mudangas comportamentais na organizagao. 
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4 A CONTROLADORIA E A COMERCIALIZACAO DE ENERGIA 

Nesta quarta parte do estudo diversas atividades desempenhadas pelas 

comercializadoras de energia serao vistas e analisadas sabre a 6tica do Mercado 

Livre de Energia EIE3trica aliada a Controladoria. Alem disso, este capitulo 

contemplara algumas das principais atividades exercidas pelas comercializadoras 

direcionadas para os consumidores livres e geradores de energia eletrica por elas 

representados. 

4.1 A IMPORTANCIA DA CONTROLADORIA NAS COMERCIALIZADORAS DE 

ENERGIA ELETRICA 

Em geral as empresas comercializadoras de energia sao divididas em tres 

grandes departamentos: o departamento de gestae, tambem conhecido como "Back 

Office"; o departamento financeiro-administrativo, onde tambem estao as atividades 

relacionadas a contabilidade da empresa e, finalmente, o departamento de 

comercializac;ao de energia, geralmente operacionalizado por uma mesa de 

operac;6es. 

A Controladoria pode ter uma parcela de contribuic;ao em cada uma destas 

areas da empresa. A seguir serao relacionadas algumas atividades sabre as quais a 

aplicac;ao da Controladoria pode auxiliar no resultado positive para a organizac;ao, 

seja na gestae, no acompanhamento, no planejamento, no centrale e ate mesmo no 

proprio resultado economico a ser alcangado. 

4.1.1 A Controladoria e a Area de Gestae 

Na area de gestae, a Controladoria podera contribuir para as atividades 

descritas a seguir: 

• Centrale dos diversos trabalhos de retina executados mensalmente 

para os clientes; 

• Acompanhamento das importantes datas estabelecidas nos contratos 

celebrados entre a comercializadora e seus clientes. Sendo que sao 
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consideradas importantes as datas que estabelecem as vig€mcias, as 

datas base para o reajuste dos pregos praticados, as datas de 

pagamento pelos servigos prestados ou pela energia entregue, entre 

outras; e 

• Supervisao das atividades relacionadas a insergao e validagao dos 

dados de contratos e de medigao no Sistema de Contabilizagao e 

Liquidagao Financeira da Camara de Comercializagao de Energia 

Eletrica (SINERCOM). 

Em referenda ao primeiro item enunciado, cabe informar que para que todos 

os procedimentos exigidos pela CCEE sejam atendidos existe uma serie de 

trabalhos de assessoria que sao desenvolvidos mensalmente pelas 

comercializadoras para os clientes por elas representados, dentre eles podem ser 

destacados: a coleta dos dados de medigao ou geragao; o recebimento e 

conferencia das tarifas de uso do sistema emitidas pelas concessionarias de energia 

e o envio mensa! de mensagens notificando os clientes sobre os eventos da Camara. 

Nestes processes a Controladoria, por meio de urn sistema de informag6es, pode 

atuar de maneira a controlar a realizagao das atividades, bern como conferir se as 

mesmas foram efetuadas para todos os clientes geridos. 

Para que nao ocorram problemas referentes ao nao atendimento das datas 

estabelecidas nos contratos, e interessante que o controller possa tambem 

acompanhar o atendimento destes prazos por meio de cobranga a area de gestao. 

Em referenda aos registros e atualizag6es mensais dos contratos no 

Sistema de Contabilizagao e Liquidagao Financeira, e de grande importancia que a 

Controladoria efetue uma segunda verificagao destes dados inseridos e validados, 

reduzindo, desta maneira, a probabilidade de ocorrerem falhas operacionais no 

processo. 

4.1.2 A Controladoria e a Area Financeiro-Administrativa 

E na area financeiro,..administrativa onde a Controladoria encontra o seu 

principal foco de atuagao. Dentre as atividades que envolvem a sua aplicagao 

destacam-se: 
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• 0 controle dos faturamentos e pagamentos mensais efetuados pela 

empresa; 

• 0 acompanhamento e controle da gestao contabil, financeira e 

administrativa da organizagao; e 

• A analise minuciosa dos relat6rios contabeis e estatfsticos elaborados 

pelo proprio departamento ou disponibilizados pelas outras areas da 

empresa, sempre buscando algo para ser implementado ou 

_ aprimorado. 

Em relagao aos faturamentos e pagamentos efetuados, a Controladoria pode 

atuar de modo a coordenar o fluxo de caixa da melhor maneira possfvel para a 

empresa, tambem prestando auxflio nas negociag5es de prazos com os 

fornecedores e clientes. 

Para o segundo item enunciado acima, e importante que o controller busque 

efetuar a gestao contabil, financeira e administrativa da empresa de forma a resultar 

o melhor resultado economico posslvel para a organizagao. Para isso, e necessaria 

que ele esteja sempre munido das principais informag5es referentes as 

necessidades de compra e venda de energia para o atendimento aos clientes, aos 

prazos de vencimentos das faturas em questao, e principalmente aos estudos 

compa.rativos estrategicos para determinadas atividades do setor, como a previsao 

do aporte mensal das garantias financeiras junto a CCEE, controle dos descontos 

mensais a serem concebidos para os agentes incentivados representados pela 

comercializadora, controle do lastro de energia e de_ potencia, previsao da exposigao 

no mercado de energia eh~trica de curto prazo, entre outros. 

Ao terceiro item cabe destacar que, conforme ja citado no item 3.3 

contemplado no capitulo anterior, a Controladoria tem o dever de analisar os 

relat6rios e estudos disponibilizados de modo a buscar por algo que possa ser 

melhorado, sempre tendo o foco para a geragao de resultados positivos a 

organizagao. 
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4.1.3 A Controladoria e o Departamento de Comercializac;ao de Energia 

E, por fim, no departamento de comercializac;ao de energia a Controladoria 

tern a sua func;ao direcionada para as seguintes atividades: 

• Controle dos prazos e condic;6es estabelecidas nas propostas de 

compra e de venda de energia eletrica vigentes e ainda nao 

celebradas; 

• Acompanham~mto dos contratos de curto e Iongo prazos que estao 

em fase de negociac;ao; e 

• Acompanhamento na tramitac;ao das vers6es Hsicas dos contratos de 

compra e venda de energia eletrica celebrados por intermedio da 

comercializadora. 

Em relac;ao as propostas comerciais, a Controladoria pode efetuar o controle 

dos prazos junto a area competente. E com a finalidade de acompanhar OS contratos 

de curto e Iongo prazo ainda nao assinados e arquivados, e interessante que a 

Controladoria tambem mantenha urn controle sobre a tramitac;ao dos mesmos. 

4.2 A IMPORTANGIA DA CONTROLADORIA PARA A GESTAO DOS 

CONSUMIDORES LIVRES DE ENERGIA ELETRICA 

A Controladoria exerce urn importante papel para o eficient~ desempenho de 

muitas atividades relacionadas a gestae de consumidores livres de energia eletrica. 

Dentre elas, destacam-se: 

• A analise dos relat6rios mensais das contabilizac;6es financeiras da 

CCEE; 

• A verificac;ao dos demonstratives mensais referentes ao calculo das 

garantias financeiras a serem firmadas com a CCEE; 

• A analise dos relat6rios referentes aos encargos de energia de 

reserva, bern como o acompanhamento para que haja o aporte dos 

valores verificados ate os prazos estabelecidos na legislac;ao; e 
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• Analise dos relat6rios comparativos mercado cativo versus mercado 

livre, que. contemplam a economia mensa! obtida pelo cliente caso ele 

estivesse sendo atendido pelo mercado cativo de energia eletrica. 

E importante citar que as duas primeiras atividades listadas acima sao 

tambem aplicadas para os geradores de energia eletrica, t6pico este que sera 

contemplado a seguir. 

Todos os meses a CCEE efetuq a contabilizagao financeira de suas 

operag6es, o que acaba resultando na disponibilizagao de relat6rios de pre-fatura 

contendo debitos ou creditos aos agentes. A titulo de exemplo, a ilustragao abaixo 

contempla um relat6rio de pre-fatura recentemente disponibilizado pela CCEE para 

um dos seus agentes. 

C8006- RESUMO DA PRE-FATURA AGENTE D- 00.000.000/0001-00 Evento: Contabiliz~ao- Maio/2010 Pre-Fatma do Perfil de-Consume do Agente 

Descrit;:i:i.o 

Hem 

AGENTE D 

Somat6rio dos Pagamentos do Perfil de Consume do Agente a CCEE pot Energia 

Ajuste MensaJ de Disputas do Perfil de Consume do Agente 

Somat6rio clos Pagamentos Totais do Perfil de Consumo do Agente a CCEE 

Contrapartida Total paga pete Agente de Distribui<;i:i.o pela Gesat;:.iio Reatizada Abaixo do Despacho da ONS 

Somat6rio Pagamento do Perfil de Consume do Agente a CCEE por Encargo de Servi<;o do Sistema 

Pagamento De\lido a Encargos por Razi:i.o de Seguranya Energetica 

Pagamento Total De\'ido aos Encargos de Setvi<;os do Sistema do Agente 

Compensa~o dos Custos do Agente Cessionario - MCSD Ex-Post 

Penalidades Pagas pelo Perfil de Consume do Agente 

Pagamento do Despacho Associado a Uftrapassagem da Curva de Aversiio ao Risco do Perfil de Consumo do Agente 

Elei1os da Contrata~ por Disponibilidade no ACR"• 

Ressarcimento Page pelo Vandedor em Razao da lnsufrciimcia de Ger~ao de Usinas Movidas a Biomassa com M:>dalidade de Despacho Tipo Ill 

Ajuste de Excedente Financeiro do Perfil de Consume do Agente 

Ajuste das Exposi¢es Residuais do Perfil de Consume do Agente 

Ajuste Referente ao Rateio das Receitas Remanescantesdo Alivio das Exposiy6es Rnanceiras 

Ajustes de Exposiy6es Financeiras dos CCEARs 

Aessarcimento do Agente Distribuidor pelo Gusto de lmplement~ao, Operayao e Manute~ao do Sistema Especial de Proteyao 

Compensayiio des Custos do Agente Cedente- MCSD Ex-Post 

Total de Alivio do Pagarnento do ESS 

Pagamento Total n3.o ajustado do Perfil de Consume do Agente a CCEE 

Pagamento Total ajustado do Perfil de Consume do Agente a CCEE 

Aj Despacho ANEEL n 2002 

Atualiz Monet Recant DezOS-03 

Delib.CAd.570-0S.Maio2010 

Aateio Agentes Desligados 

Falor de Ajuste Financeiro 

Pre Fatura Total 

Total 

Total da Contabiliza~o para o Agente 

Penalidades Pagas pelo Perfil de Gera~o do Agente 

Penalidades Pagas pelo Perfil de Consume do Agente 

Valor a Uquidar pelo Agente 

"Variclveis relativas aos Geradores com Contratos por Disponibilidade. •·variaveis relativas as Distribuidoras com ContJatos por Disponibilidade. 

Acr6nimo 

(TOTAL RWP} 

(TOTAL DISPR) 

(TOTAL STAP) 

(TOTAL CONDESP _D) 

(TOTAL ASSC) 

(AESE) 

(TPESS} 

(PGTO_XP) 

(TPENC} 

(PR_CAR) 

(TOTAL DISP_ACR) 

(TOTAL AESS_IGR_D) 

(RSA) 

(RSMA) 

(RPA) 

(AJEX_CCEAR) 

(RSEP_D) 

(RCTO_XP) 

(TOT_ALESS) 

(TURPS) 

(TRAP) 

FAF 

Unidade 

R$ 

R$ 

R$ 

Unfdade 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

Valor 

-11.923,86 

0 

·11.923,86 

Figura 7- Exemplo de Relat6rio de Pre-Fatura de um Consumidor Livre 
Fonte: CCEE, 201 Oa 

Valor 

-285,96 

·77,08 

-363,04 

9.367,35 

3.455,96 

12.823,31 

12.160.27 

12.460,27 

534,66 

1,73 

0,01 

0,01 

Segundo os procedimentos de comercializagao, o pagamento ou o 

recebimento das pre-faturas deve ser realizado por meio de uma conta corrente que 



54 

o agente possui junto ao banco custodiante. Ap6s a conclusao da contabilizagao, a 

CCEE encaminha entao aos seus agentes as devidas notas de liquidagao das 

contabilizagoes do mercado de curta prazo, tambem chamadas de NLCs. 

Nesse processo e tambem para o evento mensa! do aporte das garantias 

financeiras junto a CCEE, a Controladoria pode ter sua participagao de maneira a 

conferir os relat6rios elaborados pela camara que sao disponibilizados aos seus 

clientes. Alem disso, ela tambem pode contribuir de modo a buscar alternativas para 

que os clientes possam ter seus debitos e aportes qe garantias financeiras 

minimizados ou seus creditos referentes as pre-faturas maximizados. Para que isso 

ocorra, e necessaria que a Controladoria efetue o planejamento das agoes a serem 

tomadas visando o melhor resultado econ6mico para a ocasiao. 

Logo abaixo se encontra urn exemplo de relat6rio referente as garantias 

financeiras disponibilizado pel a CCEE. 

GF009 - Valor Total de Aporte das Garantias Financeiras CNPJ: 00.000.000/0001-00 AGENTE D Maio/201 0 
Descric;:ao 
Item 
Garantias Financeiras relerente ao Mes Passado 
Valor do Aporte das Garantias Financeiras Relerentes aos Meses Futures 
Valor do Aporte das Garantias Financeiras Referente as Dilerenc;:as das Declarac;:oes 
Valor do Aporte das Garantias Financeiras Relerente as Penalidades 
Valor Total do Aporte das Garantias Financeiras 
V a! or do Ajuste de Garantia • 
Valor Total do Aporte das Garantias Financeiras considerando Ajuste • 
• Ajuste no Total de Aporte da Garantia Financeira 

Acr6nimo 
GF_PAS 
GF_FUT 
GF_DIF 
GF_PEN 
GF _TOTAl {A) 
{B) 
{A+B) 

Unidade 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

Figura 8 - Exemplo de Relat6rio de Garantias Financeiras de um Consumidor Livre 
Fonte: CCEE, 201 Oa 

Valor 
9.763,76 

0 
0 
0 

9.763,76 

9.763,76 

E, par tim, ressalta-se que e de grande importancia que a Controladoria 

analise o relat6rio comparative mensa! do mercado cativo versus o mercado livre de 

energia eletrica, pais e nele que o resultado econ6mico do cliente e contemplado. 

Este relat6rio e urn instrumento que a Controladoria pode aperfeigoar visando 

maxi mizar os resultados obtidos. 

4.3 A ATUACAO DA CONTROLADORIA PARA A GESTAO DE GERADORES DE 

ENERGIA ELETRICA 

Nesta segao serao abordados alguns procedimentos em que a Controladoria 

exerce grande parcela de contribuigao para o born andamento das atividades 
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relacionadas a gestao dos produtores independentes e dos autoprodutores de 

energia eh~trica. Cabe ressaltar que a primeira atividade listada abaixo e tambem 

aplicada na gestao dos consumidores livres. 

• Registro dos contratos de compra e venda de energia eletrica no 

sistema da CCEE, bern como o acompanhamento da celebragao 

ffsica dos mesmos; 

• Controle sobre os eventuais ajustes necessaries dos dados de 

geragao de energia eletrica coletados pelo SCDE; 

• Efetuar o acompanhamento da energia mensa! gerada versus o 

montante total negociado para o referido mes, de forma a nao 

provocar danos ao desconto cedido para as usinas e nem permitir que 

elas sejam penalizadas por falta de Iastra de geragao. 

Em referenda aos contratos, e de grande importfmcia que os mesmos sejam 

registrados e validados no sistema disponibilizado pela CCEE de acordo com as 

regras e procedimentos de comercializagao vigentes, tendo em vista que estes 

contratos sao mensalmente considerados para as contabilizag6es financeiras. 

Visando diminuir a probabilidade de ocorrerem falhas operacionais quanto ao 

registro dos dados contratuais, e aconselhavel que a Controladoria da empresa 

efetue uma segunda verificagao dos dados inseridos e validados. 

Considerando o segundo item enunciado acima, e interessante que a 

Controladoria mantenha urn controle geral sobre todas as usinas geridas pela 

comercializadora, pois dessa maneira ela pode acompanhar e auxiliar na resolugao 

de eventuais problemas que possam ocorrer, alem de poder estruturar melhores 

formas de comercializar a energia gerada, buscando sempre aumentar tanto o 

resultado financeiro das usinas como da propria comercializadora. 

E, finalmente, outra atividade que pode vir a ser desempenhada pela 

Controladoria e a de acompanhar juntamente a area responsavel o atendimento das 

regras e procedimentos publicados pela CCEE de modo a nao expor os agentes 

representados a penalidades devido a falhas ocasionadas por parte da 

comercializadora. 
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5 CONCLUSOES DO ESTUDO 

Neste trabalho primeiramente procurou-se abordar os principais pontes do 

atual setor eletrico brasileiro, juntamente a urn breve hist6rico sobre a sua formagfm 

e sobre os principais agentes que o constituem. Alem disso, foram contemplados os 

conceitos e o hist6rico do mercado livre de energia existente no pals. 

Dentro das entidades contempladas no estudo destacou-se a importfmcia da 

atuagao da Camara de Comercializagao de Energia Eletrica para o Setor, bern como 

a descrigao de alguns dos principais procedimentos de comercializagao direcionados 

ao mercado livre de energia. 

A segunda parte do estudo abordou diversas questoes referentes a 
Controladoria, tais como a sua definigao, missao, suas responsabilidades, fungoes e 

instrumentos. E, por tim, a importancia da atuagao da Controladoria nas empresas 

comercializadoras de energia foi abordada na terceira fase do trabalho. 

No desenvolvimento do estudo foi visto que aproximadamente 30% dos 

consume de energia eletrica brasileiro ja esta sendo atendido por meio do mercado 

livre de energia e, diante desta situagao, destacou-se entao a importancia das 

empresas comercializadoras de energia eletrica para a expansao deste ramo 

comercial. Essas empresas foram criadas para desempenhar as diversas atividades 

exigidas pelo mercado e, devido ao ample conhecimento exigido sobre as regras, 

procedimentos de comercializagao e legislagao existente para regulamentar o setor, 

elas acabam por prestar servigos de consultoria e gestae para muitos agentes 

geradores e consumidores de energia eletrica que procuram comprar ou vender sua 

energia no ambiente livre de contratagao. 

Como o trabalho realizado pelas comercializadoras envolve diversas 

responsabilidades relacionadas a controle, planejamento e acompanhamento de 

diferentes atividades, ressaltou-se entao a importancia da atuagao da Controladoria 

para a correta administragao dos processes e posslvel otimizagao dos resultados 

para a empresa como urn todo. 

A preocupagao com a eficiencia de procedimentos e redugao de custos e 

algo que deve ser relevado por todas as areas da empresa, por esse e por outros 

motives que os servigos prestados pela Controladoria tornam-se indispensaveis 

quando se trata da busca pela otimizagao dos resultados economicos alcangados. 

Neste contexte ressalta-se que e de extrema importancia e responsabilidade o 
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trabalho do controller, pois e ele quem possui o conjunto de capacidades 

necessarias para desenvolver soluc;6es que trarao beneficios econ6micos para a 

corporac;ao. 

Com o desenvolvimento desse estudo foi posslvel perceber a importfmcia 

que a Controladoria pode exercer ao estar presente nas diversas atividades 

desempenhadas pelas empresas comercializadoras de energia eletrica. 

E, por tim, registra-se aqui como sugestao para a elaborac;ao de urn trabalho 

futuro a realizac;ao de urn estudo de caso que descreva a aplicac;ao da Controladoria 

nas atividades relacionadas ao mercado livre dentro de uma empresa 

comercializadora de energia. Dessa maneira, este novo estudo complementaria o 

atual trabalho desenvolvido por meio das atividades vivenciadas no cotidiano da 

organizac;ao. 
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