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RESUMO 

 

Diante do novo cenário tecnológico e socioambiental mundial, o Ministério de Minas 

e Energia está promovendo mudanças no quadro regulatório, comercial e operacional do setor 

elétrico brasileiro, com o intuito de criar condições para uma participação mais ativa dos 

consumidores na gestão de seu consumo de energia, valorizando a possibilidade de escolhas 

individuais e corrigindo distorções do modelo vigente. Atualmente, somente os grandes 

consumidores podem negociar as condições da compra de energia, incluindo o seu 

fornecedor. O processo de liberalização do mercado brasileiro teve poucos avanços após a 

constituição do Mercado Atacadista de Energia em 1998. A proposta apresentada pelo 

Governo Federal no âmbito do Projeto de Modernização retoma esse processo e sugere a 

implantação do mercado de varejo no Brasil (full retail competition). O Projeto confia na 

segregação entre monopólio natural e mercados competitivos, acreditando na concorrência 

como melhor sinalizador do preço da energia elétrica e permitindo que os consumidores hoje 

cativos às distribuidoras passem a ter também a opção de escolher livremente seus serviços de 

energia elétrica, incluindo o fornecedor. A hipótese do trabalho consiste em que existem 

falhas de mercado nesse setor, de modo que essa transição precisa vir acompanhada de 

regulação setorial. Confiar apenas na regulação da concorrência pode vir a ser insuficiente, 

principalmente em razão da estruturação do mercado brasileiro de energia elétrica atual, em 

que (i) há monopólio da comercialização aos pequenos consumidores pelas distribuidoras; (ii) 

a desverticalização dos grupos aconteceu de modo meramente jurídico; (iii) há grande 

assimetria informacional, nesse mercado, especialmente em relação aos consumidores, que 

praticamente só interagem com a indústria elétrica por meio do pagamento de suas contas de 

luz. A metodologia está baseada em revisão de literatura sobre concorrência em mercados de 

energia elétrica e sobre a experiência vivenciada em outros mercados que passaram ou estão 

passando pelo mesmo processo. A experiência vivenciada na Austrália será tratada em 

capítulo específico, por poder representar uma proxy para a experiência brasileira, 

considerando as semelhanças nas conjunturas que levaram à decisão de abrir o mercado. 

 

Palavras-chave: Direito da Regulação. Modernização do setor elétrico brasileiro. Abertura de 

Mercado. Mercado de Varejo. Concorrência.   



 

 

 

ABSTRACT 

 

In view of the new technological and socio-environmental scenario worldwide, the Ministry 

of Mines and Energy is promoting changes in the regulatory, commercial and operational 

framework of the Brazilian Electric Sector, in order to create conditions for a more active 

participation of consumers in the management of their energy consumption, valuing the 

possibility of individual choices and correcting distortions of the current model. Currently, 

only large consumers can negotiate the terms of the energy purchase, including their supplier. 

The liberalization process of the Brazilian market had little progress after the establishment of 

the Wholesale Energy Market in 1998. The proposal presented by the Federal Government 

under the Modernization Project resumes this process and suggests the implementation of the 

retail market in Brazil (full retail competition). The Project relies on the segregation between 

natural monopoly and competitive markets, believing in competition as the best indicator of 

the price of electricity and allowing consumers now captive to distributors to also have the 

option to freely choose their electricity services, including the supplier. The hypothesis of this 

work is that there are market failures in this sector, so that this transition must be 

accompanied by sectorial regulation. Relying only on the regulation of competition may prove 

to be insufficient, mainly due to the structuring of the current Brazilian energy market, in 

which (i) there is a monopoly on distribution to small consumers by distributors; (ii) the 

unbundling of the groups took place in a purely legal manner; (iii) there is a huge 

informational asymmetry in this market, especially in relation to consumers, who practically 

interact with the electricity industry only through the payment of their electricity bills. The 

methodology is based on a literature review on competition in electricity markets and on the 

experience in other markets that have been or are going through the same process. The 

Australian experience will be addressed in a specific chapter, as it can represent a proxy for 

the Brazilian experience, considering the similarities in the conjunctures that led to the 

decision to open the market in these countries. 

 

 

Kew-words: Regulatory Law. Brazilian Electric Sector Modernization. Market Opening. Full 

retail competition. Competition. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Em 2016, durante o Governo do Presidente Michel Temer, o Ministério de Minas e 

Energia (MME) iniciou uma agenda de reformas em seus vários segmentos: mineração 

(Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira), petróleo e gás natural (Gás para 

crescer) e eletricidade (Aprimoramento do Marco Legal do Setor Elétrico Brasileiro, Consulta 

Pública 33/2017). As propostas buscavam implementar ou aperfeiçoar o papel dos 

mecanismos de mercado nos diferentes segmentos. 

No âmbito da indústria elétrica, o modelo vigente vem sendo duramente criticado há 

anos, sobretudo em razão de intervenções políticas malsucedidas, o que tem motivado debates 

a respeito de aperfeiçoamentos, principalmente em razão do novo cenário tecnológico e 

socioambiental e dos avanços provocados nos atuais modelos de negócios.  

Por meio da Consulta Pública 33/2017, o MME buscou construir o que denominou de 

“visão de futuro para o setor elétrico brasileiro”, na qual foram apresentadas as bases das 

propostas para as mudanças no quadro regulatório, comercial e operacional do setor. Duas das 

principais diretrizes apontadas no documento são a criação de condições para uma 

participação mais ativa dos consumidores na gestão de seu consumo de energia, como forma 

de valorizar a possibilidade de escolhas individuais, e a busca pela redução do preço da 

energia para o consumidor1. 

O tema se relaciona diretamente com a abertura do mercado livre de energia. 

Atualmente somente um reduzido grupo de consumidores pode participar desse mercado em 

que a energia (volumes, preços, quantidades) é pactuada livremente. Nos termos da legislação 

vigente, o que determina a possibilidade de participação nesse ambiente é a carga. 

Originalmente, participariam do Ambiente de Comercialização Livre (ACL) apenas 

consumidores de grande e médio porte, com carga ou entre 500 kW a 3.000 kW (se 

comprarem energia elétrica junto a geradores incentivados) ou igual ou superior a 3.000 kW 

(se comprarem energia elétrica junto a qualquer espécie de geradores).  

Os demais usuários (denominados “consumidores cativos”), cujas cargas não atinjam 

o patamar necessário à migração, participam do Ambiente de Comercialização Regulado 

(ACR) e não possuem quase nenhuma capacidade de escolha em relação aos temos do 

 
1 De acordo com estudo recente da International Energy Agency, a tarifa brasileira já é a terceira mais cara do 

mundo. Ver, nesse sentido: https://bit.ly/33Dae0J. Acesso em 14 de julho de 2020. 

https://bit.ly/33Dae0J
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contrato de energia, já que não podem negociar as suas cláusulas e nem escolher o fornecedor 

do insumo. Para o atendimento à demanda desse grupo de consumidores, as distribuidoras 

compram a energia em leilões organizados pelo Poder Executivo federal.  

O intuito é modificar essa realidade para permitir que todos os consumidores finais 

contratem sua própria energia conforme serviços e preços que lhes forem mais convenientes. 

A medida tem sido anunciada como “inevitável e positiva” por trazer maior flexibilização na 

negociação dos contratos pelos consumidores2 e tem sido concebida como uma resposta 

necessária à crescente evolução tecnológica que vem experimentando o setor.  

O processo de redução da carga foi iniciado em 2018 pelo MME, por meio da 

publicação das Portarias MME 514/2018 e 469/2019, que estabeleceram um cronograma para 

o rebaixamento dos limites3. Em paralelo, tramitam, em estágio avançando no Congresso 

Nacional, o Projeto de Lei do Senado 232/2016, transformado recentemente no PL 414/20214, 

e o Projeto de Lei 1917/2015, que versam sobre a modernização do setor elétrico e incluem o 

tema da abertura de mercado. De acordo com as iniciativas, em 42 meses após a publicação 

da Lei, todos os usuários deverão ter a opção de contratar livremente sua energia, abrindo 

caminho para a almejada abertura total do mercado de energia e, consequentemente, para a 

criação de um mercado de varejo (full retail competition) no Brasil. 

Em termos práticos, com a expansão do mercado livre, o segmento de comercialização 

de energia, que funcionava como monopólio das distribuidoras para grande parte do mercado 

(consumidores cativos), será aberto à competição. A proposta acredita na segregação entre 

monopólio natural (atividades de rede) e atividades competitivas (geração e comercialização), 

confiando na concorrência como melhor sinalizador do preço da energia elétrica. A 

expectativa é que o aumento da concorrência levará não só à redução do preço da energia, 

mas também à maior valorização das escolhas individuais dos consumidores. 

 
2 Fala do Secretário de Energia, no webinar realizado pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia sobre o futuro da energia elétrica. Disponível em: 

https://bit.ly/33wc4jz. Acesso em 25 de junho de 2020. 
3 De acordo com o § 6º do art. 1º da Portaria 465/2019, a ANEEL e a CCEE deverão analisar, até 31 de janeiro 

de 2022, as medidas regulatórias adequadas à plena abertura do ACL, que inclui a migração de consumidores 

com carga inferior a 500 kW (cativos). Segundo o ato ministerial, ainda, um cronograma de abertura com início 

em 1º de janeiro de 2024 deverá ser formulado juntamente com proposta de criação do comercializador regulado 

de energia. Sobre o tema, ver a Nota Técnica 6/2019/CGCE/DGSE/SEE, que fundamentou a abertura da CP 

77/2019. Disponível em: https://bit.ly/3eybXKN. Acesso em 3 de agosto de 2020.  
4 O Projeto já foi aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado (comissão terminativa) e é elencado entre 

as pautas prioritárias do MME e do Ministério da Economia, que tem atuado fortemente junto ao Legislativo 

para aprovar o pacote de medidas. Recentemente, o Senador Marcos Rogério, Relator do feito, anunciou que há 

grande expectativa de o Projeto ser aprovado: https://bit.ly/3uxUXK8. Acesso em 6 de agosto de 2020. 

https://bit.ly/33wc4jz
https://bit.ly/3eybXKN
https://bit.ly/3uxUXK8
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A partir da experiência vivenciada em outros países5 que já implantaram ou estão 

implantando essa mesma reforma, identificam-se desafios relacionados à concretização desse 

mercado de varejo de energia. De uma perspectiva de desenho de mercado, os principais 

objetivos de um regulador no que diz respeito ao negócio de varejo é criar um mercado com 

baixas barreiras à entrada de fornecedores e baixas barreiras à mudança pelos consumidores, 

além de políticas para engajar esses consumidores e torná-los ativos no mercado. Diversos 

estudos e publicações feitas por economistas acerca do mercado de energia6 indicam que a 

realização desses dois objetivos resultará em preços de eletricidade eficientes, inovação e 

melhor qualidade de serviço. 

Na prática, porém, não é fácil alcançar um mercado de varejo contestável de forma 

que novos fornecedores entrem facilmente no mercado e os consumidores mudem o plano 

tarifário ou o fornecedor regularmente. A hipótese do trabalho consiste em que existem falhas 

de mercado nesse setor, de modo que essa transição precisa vir acompanhada de regulação 

setorial. Confiar apenas na regulação da concorrência pode vir a ser insuficiente, 

principalmente em razão da estruturação do mercado brasileiro de energia atual, em que (i) há 

monopólio da comercialização aos pequenos consumidores pelas distribuidoras;  (ii) a 

desverticalização dos grupos aconteceu de modo meramente jurídico; e (iii) há grande 

assimetria informacional especialmente em relação aos consumidores, que praticamente só 

interagem com a indústria elétrica por meio do pagamento de suas contas de luz. 

À vista dessas inquietações, a pesquisa proposta buscará responder as seguintes 

perguntas: 

i. A ampliação do mercado livre no Brasil pode aumentar o espaço para 

condutas lesivas à concorrência na comercialização de energia elétrica, 

especialmente para consumidores de menor porte? 

ii. Como a regulação pode atuar para mitigar o risco dessas condutas?  

Ao longo dos últimos vinte e cinco anos, vários países em todo o mundo liberalizaram 

os seus mercados de eletricidade em diferentes graus, a exemplo da Austrália, de diversos 

países europeus e Estados dos Estados Unidos. Conforme esses mercados evoluem, 

legisladores, reguladores e autoridades de defesa da concorrência têm procurado entender os 

 
5 Como por exemplo, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, França, Austrália e Estados Unidos. 
6 Ver, por exemplo: POUDINEH, Rahmatallah, 2019. Liberalized retail electricity markets: What we have 

learned after two decades of experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford. Disponível em: 

https://bit.ly/3tnFueo. Acesso em fev.2020. 
 

https://bit.ly/3tnFueo
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resultados dessa reforma, mais especificamente (i) se o serviço ofertado aos clientes de 

pequeno porte está melhor; e (ii) como as políticas de proteção dos consumidores vulneráveis 

vêm sendo implementadas, dado que energia elétrica é um serviço relevante e essencial7. 

Observa-se, nos diversos trabalhos nesse sentido8, que muitos ajustes foram sendo realizados 

ao longo do tempo e que diversas intervenções regulatórias foram implementadas na busca de 

melhores resultados9.   

As sinalizações firmes do Governo Federal indicam que o Brasil retomou os planos 

iniciados na reforma da década 90 e vai, de fato, implementar as reformas para liberalizar 

completamente o mercado de energia. Nesse contexto, mapear desde logo os possíveis 

entraves relacionados à implementação do modelo pretendido pode ser útil neste momento de 

preparação para implantação da política no Brasil, contribuindo para o sucesso da medida 

com base na experiência vivenciada em outras jurisdições, conhecendo os eventuais 

equívocos e, principalmente, as diferentes soluções de endereçamento apresentadas nas 

diferentes situações. 

Diante desse cenário, a pesquisa possui três objetivos centrais: (i) compreender e 

detalhar a proposta de implantação do mercado de varejo de energia no Brasil (full retail 

competition); (ii) identificar, na perspectiva de promoção da concorrência, os principais 

entraves associados ao funcionamento desse mercado varejista que se pretende implantar; e 

(iii) mapear as principais medidas adotadas em outras jurisdições para endereçar possíveis 

entraves identificados na proposta brasileira. 

A metodologia está baseada em revisão de literatura sobre concorrência em mercados 

de energia elétrica e sobre a experiência vivenciada em outros mercados que passaram ou 

estão passando pelo mesmo processo, como o europeu, o australiano e o de alguns estados dos 

Estados Unidos10. As situações serão apresentadas como ilustrações das possíveis medidas a 

serem adotadas pelo regulador brasileiro quando da implementação da reforma no Brasil. A 

experiência vivenciada na Austrália será tratada em capítulo específico, por poder representar 

 
7 No Brasil, inclusive, historicamente o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público, com 

todas as características inerentes (universalização, modicidade tarifária, etc.). Ver, sobre o assunto: LOUREIRO, 

Luis Gustavo Kaercher. Instituições de Direito da Energia Elétrica, vol.1 Propedêutica e Fundamentos. 

Londres: Laccademia Publishing, 2020. 
8 Ver, por exemplo: https://bit.ly/3esQcfx,  https://bit.ly/3toLtzv, https://bit.ly/3esTW0r, https://bit.ly/3ut6eLO. 
9 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11  jun. 2020. 
10 A escolha dos países seguirá o recorte realizado pela respeitada consultoria The Brattle Group, que produziu 

importante documento técnico a respeito do tema por solicitação da Australian Competition and Consumer 

Commission (ACCC). Disponível em: https://bit.ly/2RDLvGs e https://bit.ly/33p0pmN. Acesso em 5 de maio de 

2020.  

https://bit.ly/3esQcfx
https://bit.ly/3toLtzv
https://bit.ly/3esTW0r
https://bit.ly/3ut6eLO
https://bit.ly/3nZ3kMg
https://bit.ly/2RDLvGs
https://bit.ly/33p0pmN
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uma proxy para a experiência brasileira, considerando as semelhanças na conjuntura que 

levaram a decisão de abrir o mercado. 

Para responder as perguntas e testar a hipótese, a pesquisa foi organizada em duas 

etapas. A primeira, de contextualização e compreensão acerca da atual estrutura do Setor 

Elétrico brasileiro e da proposta de modernização apresentada pelo Governo Federal, 

especialmente no que se refere ao projeto de abertura do mercado livre; e a segunda, de 

enfrentamento específico da proposta de implantação do modelo de full retail competition no 

Brasil, com foco nos problemas concorrenciais que poderão surgir no processo e seus 

possíveis endereçamentos. 

No capítulo 1, será apresentado o funcionamento da indústria elétrica e o seu 

desenvolvimento no Brasil até a recente proposta de modernização iniciada em 2017 e 

consolidada em 2019 (onde estamos e para onde queremos ir).  

No capítulo 2, a partir da literatura especializada, serão apresentados os principais 

aspectos relacionados à introdução da competição em mercados elétricos, incluindo os 

diferentes desenhos de mercado de energia elétrica, as vantagens e desvantagens associadas à 

implementação do mercado de varejo (full retail competition) nos moldes propostos pelo 

Governo Federal brasileiro e as dificuldades na implantação adequada da concorrência nos 

mercados varejistas de energia. 

O capítulo 3 estará dedicado às análises dos instrumentos para promover a adequada 

abertura do mercado. Ao final, faz-se um cotejo desses instrumentos considerando a realidade 

do mercado brasileiro. 

Finalmente, o capítulo 4 estará dedicado à apresentação da experiência australiana de 

abertura de mercado, com exposição dos reveses observados na abertura e as lições que 

podem servir para a reforma regulatória brasileira. 

À moda de fecho, serão apresentadas as conclusões correspondentes. 
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1. FUNCIONAMENTO DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E EVOLUÇÃO DO SETOR 

ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

 

 

1.1 A Indústria da Eletricidade 

 

 

Os sistemas elétricos em todo o mundo estão estruturados de modo muito semelhante, 

tanto física quanto operacionalmente. Fisicamente, as funções se dividem em geração 

(produção de energia), transporte (transmissão e distribuição) e operação do sistema. A 

comercialização da energia acontece por meio de operações no atacado e no varejo11. 

Os fios de transmissão e distribuição são conectados em rede e atendem a grandes 

áreas. Em âmbito local, os fios correspondem à distribuição. Juntas, as interligações 

(transmissão e distribuição) conectam os centros de geração aos centros de consumo.  

Assim como outros diversos setores de infraestrutura, a organização típica inicial da 

indústria elétrica foi a de empresas verticalmente integradas que exerciam todas essas 

funções, incluindo a coordenação e o planejamento da geração e da transmissão da energia, 

uma vez que a eletricidade produzida em cada milésimo de segundo precisa necessariamente 

ser consumida, sendo essa uma característica única dessa indústria. Além disso, em regra, a 

produção está longe dos centros consumidores, obrigando a existência de uma extensa e 

complexa rede de transmissão e distribuição. Setores que têm alguma etapa da cadeia 

caracterizada como monopólio natural tendem à verticalização se não forem regulados. 

Formaram-se, assim, grandes monopólios.  

As empresas possuíam concessões exclusivas para fornecer energia aos consumidores 

residenciais, comerciais e industriais em determinada área geográfica. Os consumidores 

pagavam uma tarifa única por essa operação que agregava todos os serviços, já que o gerador 

(produtor) era também o transportador e o comercializador da energia. Para se evitar abusos 

de poder de mercado por parte dessas empresas, em diferentes países os preços eram 

regulados ou pelo Governo Federal ou pelos Governos Estaduais12. Por conta dessas 

características, o indispensável equilíbrio entre oferta e demanda, o perfeito funcionamento 

dos sistemas que levam energia aos consumidores e as regras e políticas de utilização da rede 

são, desde sempre, fatores de preocupação permanente no âmbito da indústria elétrica. 

 
11 JOSKOW, Paul. L. Introduction to electricity sector liberalization: Lessons Learned from Cross-Country 

Studies. Electricity Market Reform, pp 1-32.   
12 HUNT, Sally. Making competition work in electricity. John Wiley & Sons. 2002. p. 2-13. 
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Em termos de mercado, os segmentos de produção (geração) e as funções comerciais 

(atacado e varejo) são considerados competitivos. Já a função de transporte (transmissão e 

distribuição) é um monopólio natural e, por isso, não admite concorrência13. No mercado de 

energia, portanto, a competição está associada aos segmentos de geração e comercialização, e 

a liberalização do mercado significa a desregulação dessas funções, para que os preços 

passem a ser fixados pelas regras de mercado e não pelo regulador. 

Segundo Joskow14, o desempenho das empresas verticalizadas variou muito entre os 

países e foi melhor nos desenvolvidos quando em comparação com países em 

desenvolvimento. Mesmo assim, os altos custos verificados tanto na operação como no 

investimento, resultavam em uma tarifa cara ao consumidor final, que, para ser mitigada, 

muitas vezes era objeto de subsídio pelo Estado15. 

Essas ineficiências levaram a diversas reformas liberalizantes nas indústrias elétricas 

de muitos países. Na essência, o movimento tinha como base a transferência de atividades ao 

segmento privado. As reformas foram vividas principalmente na década de 90, quando se 

buscou criar arranjos institucionais capazes de proporcionar benefícios de longo prazo à 

sociedade e assegurar uma distribuição apropriada dos ganhos de eficiência aos usuários, o 

que incluía a adoção de um sistema de preços capaz de refletir a alocação eficiente dos custos 

econômicos do fornecimento de energia, e de estimular a melhoria da qualidade do serviço 

para o consumidor final16.  

A reestruturação buscou separar as atividades que antes funcionavam integradas a fim 

de regular os monopólios naturais e promover a concorrência nos segmentos competitivos. 

Diante do incremento nos custos de transação, porém, umas das principais preocupações com 

a adoção da medida era o eventual prejuízo causado na coordenação das atividades, que 

aumentava o risco sistêmico17. 

O processo já foi vivido por diversos países18, mas ainda é considerado um grande 

desafio para a indústria elétrica em todo o mundo, incluindo a brasileira, que experimentou 

um início de reforma ao longo dos anos 90 e agora, 30 anos depois, busca retomá-la. Existem 

 
13 POSNER, Richard. Natural monopoly and its regulation. Stanford Law review, vol. 21, 1968.  p. 548 
14 JOSKOW, Paul. L.  Restructuring, Competition and Regulatory Reform in the U.S. Electricity Sector. 

Journal of Economic Perspectives. Vol. 11, nº 3, 1998 p. 119-138. 
15 JOSKOW, Paul L. Electricity Sectors in Transition. Energy Journal Vol 19, 1998, p. 25–62. 
16 JOSKOW, Paul L. Lessons learned from electricity market liberalization. The Energy Journal. Special Issue: 

The Future of Electricity.  Paper in honor of David Newbery. IAEE, 2008. Disponível em:  

economics.mit.edu/files/2093. Acesso em jan. 2020. 
17  HUNT, Sally. Making Competition Work in Electricity. John Wiley & Sons. 2002. p. 2-13. 
18 JOSKOW, Paul. L. Introduction to electricity sector liberalization: Lessons Learned from Cross-Country 

Studies. Electricity Market Reform, pp 1-32. 
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muitas controvérsias a respeito do tema, especialmente quanto aos resultados alcançados. 

Conforme demonstra a literatura, algumas vezes observou-se resultados diferentes dos 

previstos19. 

Outro ponto sensível é que, diferentemente de outros setores de infraestrutura, em 

muitos casos - possivelmente em razão da essencialidade do insumo - as reformas do setor 

elétrico (i) ou acontecem de modo incompleto, (ii) ou avançam lentamente em decorrência 

das muitas resistências, (iii) ou retrocedem depois de implementadas20. Mesmo assim, Joskow 

ressalta que a tendência geral das agendas políticas no setor de energia é de continuar 

apoiando a liberalização dos mercados21. 

Diferentemente da semelhança na forma física e operativa, na perspectiva de desenho 

de mercado, mesmo seguindo conceitos primários de busca por preços módicos e 

confiabilidade adequada com eficiência de curto e longo prazo, são muitas as possibilidades 

existentes. Os desenhos de mercado não são estáticos e estão sempre passando por processos 

de aprimoramento, como veremos ao longo deste trabalho. A depender do contexto 

macroeconômico e da própria visão dos formuladores das políticas acerca do insumo energia 

elétrica22, os países optam pela adoção de diferentes modelos. Embora a adoção de 

mecanismos de mercado seja um traço comum das reformas, ainda hoje, por exemplo, 

existem países/estados que adotam o modelo de monopólios verticalmente integrados23.  

No Brasil, como demonstraremos na seção seguinte, o caminho que se busca é de 

maior liberalização no mercado de energia. 

 

 

 

 

 
19 O caso da abertura do mercado grossista de energia na Califórnia é um dos mais conhecidos nesse sentido. 

Sobre o tema, ver, dentre outros: BORENSTEIN, Severin. The Trouble with Electricity Markets: Understanding 

California's Restructuring Disaster.  Journal of Economic Perspectives. Vol. 16, nº. 1, winter, 2002 (pp. 191-

211) 
20 HUNT, Sally. Making competition work in electricity. John Wiley & Sons. 2002. 
21 JOSKOW, Paul L. Lessons learned from electricity market liberalization. The Energy Journal. Special Issue: 

The Future of Electricity.  Paper in honor of David Newbery. IAEE, 2008. Disponível em:  

economics.mit.edu/files/2093. Acesso em jan. 2020. 
22 Afinal, qual a natureza da energia elétrica? É uma commodity ou um serviço essencial de natureza 

constitucional que deve ser assegurado a todos? 
23 Ver, nesse sentido, Projeto de Pesquisa & Desenvolvimento realizado pela CPFL em conjunto com o Grupo de 

Estudos do Setor Elétrico (GESEL) vinculado a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) acerca do 

comparativo entre as tarifas de energia elétrica no Brasil e em outros países, onde foram abordadas as 

características dos sistemas elétricos e do setor elétrico de países e/ou estados selecionados. Disponível em: 

https://bit.ly/3twAPXw.  

https://bit.ly/3twAPXw
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1.2 Características gerais e evolução regulatória do setor elétrico brasileiro 

 

 

O Brasil é um país que possui dimensões continentais e uma população de 211 

milhões de pessoas, sendo o quinto mais extenso e o sexto mais populoso no mundo24. O 

crescimento da produtividade e o fortalecimento da indústria   são   os   principais   desafios   

enfrentados pela economia, especialmente porque o crescimento do consumo elétrico 

historicamente tem   superado o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o que gera 

desafios para a expansão da matriz aliada com a segurança de fornecimento25. 

De todos os segmentos de infraestrutura, a eletricidade é o serviço mais universalizado 

do país. Em 2019, o Brasil possuía 1,013 bilhão de unidades consumidoras, entre as quais 

mais de 1,01 bilhão pertence à subclasse residencial26. O grau de universalização alcançava 

99,7% dos domicílios em 201527.  

O país possui um sistema de transmissão, o Sistema Interligado Nacional (SIN), com 

mais de 184.000 km de extensão, o que representa uma cobertura de dois terços do território 

nacional e o atendimento de 98% do consumo de eletricidade do país. Por ser um país de 

dimensões continentais, as cinco regiões possuem diferenças geográficas consideráveis, que 

determinam os contornos do sistema de geração, transmissão e distribuição.  Em razão disso, 

o sistema elétrico brasileiro é dividido em quatro subsistemas: Norte, Sudeste/Centro-Oeste, 

Nordeste e Sul28.  

Em termos de matriz, há predominância da fonte hídrica, que tem uma enorme 

importância para regularização da oferta de energia por meio dos reservatórios. A capacidade 

instalada de geração do SIN é composta, principalmente, por usinas hidrelétricas distribuídas 

em dezesseis bacias hidrográficas nas diferentes regiões do país. As usinas térmicas, em regra,  

 
24 As informações foram retiradas da base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

https://bit.ly/33p3RxJ. Acesso em 6 de agosto de 2020. 
25 As informações foram retiradas da base de dados da EPE. https://bit.ly/3esHlKN. Acesso em 6 de agosto de 

2020. 
26 Conforme informações oficiais da ANEEL. Disponível em: 

http://relatorios.aneel.gov.br/_layouts/xlviewer.aspx?id=/RelatoriosSAS/RelSAMPFaixaTensaoEmp.xlsx&Sourc

e=http%3A%2F%2Frelatorios%2Eaneel%2Egov%2Ebr%2FRelatoriosSAS%2FForms%2FAllItems%2Easpx&

DefaultItemOpen=1. Acesso em 3 de agosto de 2020. 
27 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. Acesso em 3 de agosto de 2020. 
28 Além desses subsistemas, existem os Sistemas Isolados que tratam de regiões de difícil acesso, com geração 

local de energia não conectadas ao SIN. Esses Sistemas representam apenas 1,7% da energia consumida no país. 

Para mais informações sobre o SIN ver: http://www.ons.org.br/. 

https://bit.ly/33p3RxJ
https://bit.ly/3esHlKN
http://relatorios.aneel.gov.br/_layouts/xlviewer.aspx?id=/RelatoriosSAS/RelSAMPFaixaTensaoEmp.xlsx&Source=http%3A%2F%2Frelatorios%2Eaneel%2Egov%2Ebr%2FRelatoriosSAS%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1
http://relatorios.aneel.gov.br/_layouts/xlviewer.aspx?id=/RelatoriosSAS/RelSAMPFaixaTensaoEmp.xlsx&Source=http%3A%2F%2Frelatorios%2Eaneel%2Egov%2Ebr%2FRelatoriosSAS%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1
http://relatorios.aneel.gov.br/_layouts/xlviewer.aspx?id=/RelatoriosSAS/RelSAMPFaixaTensaoEmp.xlsx&Source=http%3A%2F%2Frelatorios%2Eaneel%2Egov%2Ebr%2FRelatoriosSAS%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama
http://www.ons.org.br/
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estão sujeitas a despacho conforme necessidade energética sistêmica e, normalmente, são 

despachadas em função das condições hidrológicas vigentes para permitir que a água seja 

armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas, que asseguram o atendimento futuro. 

A grande malha de transmissão permite, ainda, a integração das diferentes fontes de 

produção de energia, possibilitando o suprimento de grande parte do mercado consumidor. 

Em decorrência das restrições ambientais e do desenvolvimento de novas tecnologias, as 

fontes eólica e solar vêm ganhando cada vez mais relevância e a fonte hídrica vem perdendo 

participação na matriz29. 

São muitas as dificuldades enfrentadas na regulação da indústria elétrica, a começar 

pela essencialidade da energia e do papel estratégico que esse setor tem no desenvolvimento 

socioeconômico dos países.  No caso brasileiro, o modelo de Agências Reguladoras é uma 

reprodução parcial do modelo norte americano e se implantou a partir da segunda metade da 

década de 90, em um momento de reestruturação do papel do Estado quanto à sua intervenção 

no domínio econômico30. O legado de um Estado tradicionalmente interventor influencia 

muito nessas dificuldades, embora os avanços atuais sejam perceptíveis, como concluiu o 

recente relatório elaborado pela Agência de classificação de risco S&P Global Rating, ao 

afirmar que, embora o histórico de interferência política, o marco regulatório brasileiro tem 

melhorado gradualmente, e vem se alinhando com marcos mais robustos e politicamente 

independentes31. 

Os primeiros investimentos no setor elétrico brasileiro foram feitos com forte presença 

do capital privado, sobretudo estrangeiro32. A partir do governo de Getúlio Vargas, porém, 

como na maioria dos países, observa-se uma grande intervenção do Governo Federal na 

indústria elétrica brasileira. Sob as premissas de necessidade de industrialização do país e de 

fortalecimento do mercado interno, típicos do nacionalismo da época, a indústria de energia 

passou a ser vista como essencial para o desenvolvimento nacional, o que levou o Estado a 

realizar vultuosos investimentos no setor. 

Em 1934, a Constituição passou a estabelecer a União como competente para legislar 

sobre energia, fato que unificou a disciplina em todo o país. Ainda em 1934, editou-se o 

 
29 Segundo o Plano Decenal de Energia 2029, há indicativo de contratação de 32,5 GW de eólica e solar e apenas 

4,6 GW de usina hidráulica. Ver, nesse sentido: https://bit.ly/33pgJE7.  
30 Ver, sobre o assunto: GUERRA, Sérgio. Aperfeiçoando a regulação brasileira por agências: quais lições 

podem ser extraídas do sesquicentenário modelo norte-americano? In Teoria do Estado Regulador. Curitiba: 

Juruá́, 2015. p. 15; e MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O Novo Estado Regulador no Brasil: eficiência e 

legitimidade. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017. P. 137 
31 Sobre o tema, ver: https://bit.ly/3utWfGj. Acesso em 8 de maio de 2020. 
32 Em 1889 a empresa canadense Light chegou a São Paulo. 

https://bit.ly/33pgJE7
https://bit.ly/3utWfGj
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Código de Águas (Decreto 24.643/1934), normativo federal que iniciou um amplo processo 

de reordenação da indústria elétrica no país. Com a federalização, a exploração dos potenciais 

hidráulicos passou a ocorrer mediante autorização ou concessão do Governo Federal às 

empresas nacionais, reconhecidos os direitos das empresas estrangeiras que já estavam 

instaladas à época, o que mais tarde veio a se tornar um problema político, considerando que 

o Decreto-lei 3.128 de 194133 estabeleceu uma nova forma de remuneração aos 

concessionários, que passou a ser feita a partir da lógica do serviço pelo custo34.  

Na década de 40, importantes transformações aconteceram na estrutura produtiva 

brasileira. A energia se tornava cada vez mais imprescindível para garantir a diversificação 

das bases produtivas internas, incluindo o fortalecimento das indústrias de bens de consumo 

duráveis, bens de capital e de insumos básicos35. Em razão da posição das concessionárias 

estrangeiras de contenção de investimentos, houve uma crescente intervenção do Estado como 

produtor nesse período, tanto em âmbito estadual como em âmbito federal. Prova disso foi a 

criação, em 1945, da Companhia Energética do São Francisco (CHESF), primeira empresa 

federal no segmento de geração de energia. 

Um novo impulso no desenvolvimento da indústria de eletricidade aconteceu no 

segundo governo da Era Vargas, quando um Projeto de Lei para a criação das Centrais 

Elétricas Brasileiras (Eletrobras) foi encaminhada ao Congresso Nacional. A empresa tinha 

por missão construir e operar usinas, subestações e linhas de transmissão e veio a ser 

efetivamente estabelecida em 1962 por meio da promulgação da Lei 3.890-A de 1961 e do 

Decreto 1.178 de 1962. Ainda hoje a estatal é considerada um dos grandes players do setor 

elétrico brasileiro, dominando boa parte do mercado de geração e de transmissão. Desde o 

Governo Temer em 2016, porém, a privatização da companhia vem sendo proposta pelo 

Governo Federal e, mais recentemente, já na gestão do Governo Bolsonaro, o assunto voltou a 

ser considerado prioritário pelo Governo Federal, como se observa na recém editada Medida 

Provisória (MP) 1031/2021, que dispõe sobre a desestatização da Companhia. 

Entre os anos de 1930 e 1980, portanto, o Estado foi o grande protagonista do 

desenvolvimento da indústria elétrica nacional, tendo o parque gerador aumentado em torno 

 
33 PINTO JÚNIOR, et al. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização 

industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 203. 
34 Diante do novo cenário, as empresas estrangeiras passaram a invocar as restrições tarifárias impostas pelo 

Código de Águas como justificativa para a redução dos investimentos na produção de energia, o que tornou a 

questão tarifária um assunto de permanente disputa entre Governo e concessionárias. 
35 PINTO JÚNIOR, et al. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização 

industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 203. 
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de 200% com investimentos realizados majoritariamente com capital público36. O crescimento 

aconteceu de modo ordenado, com aumento de acesso dos consumidores aos serviços, 

melhora continuada da qualidade e tarifas reais cada vez menores até a década de 70, quando 

se iniciou um grande endividamento das empresas estatais. 

A expansão estatal, porém, foi completamente modificada na década de 80, quando 

ocorreu o segundo choque do Petróleo (1979). A grave crise cambial desencadeada causou 

profundos impactos no setor, arruinando a eficiência econômica do modelo de 

industrialização nacional, que era muito calcada no financiamento interno e externo. Com 

restrições de captação de recursos externos, os investimentos tornaram-se escassos e a 

robustez da indústria elétrica começou a se despedaçar. 

A recessão de 1981-1983 teve pesadas consequências para o país: alto endividamento, 

racionamento de crédito internacional, desemprego, declínio de renda. Como ressaltam Elena 

Landau e Patrícia Sampaio, a crise fiscal estabeleceu limites intransponíveis à capacidade do 

Estado em investir:  

 

[...] o subsídio estatal trouxe dificuldades adicionais no momento em que ficou 

evidente que, apesar de se tratar de serviço público, a atividade deveria ser de forma 

geral auto-sustentável. Também o modelo do Estado Empresário terminou por se 

mostrar ineficiente, pela dificuldade de permanente atualização tecnológica e 

administrativa decorrentes da limitação financeira-orçamentária, pelas 

condicionantes a que se submete a atuação empresária por parte do Estado pela falta 

de preocupação com uma gestão eficiente dos recursos públicos37. 
 

 

Embora a crise financeira do setor elétrico tenha iniciado por fatores exógenos, o seu 

agravamento revelou as muitas falhas organizacionais, especialmente quanto à gestão 

econômico-financeira e à lógica de investimentos que vinha até então sendo praticada. Todos 

esses fatos originaram uma série de reformas no setor, sendo as mais importantes as ocorridas 

em 1993 e em 2004, como serão detalhadas no tópico seguinte. Se de um lado o cenário de 

ausência de restrições fiscais permitiu, por meio da presença estatal, uma expansão contínua 

do setor capaz de acompanhar o ritmo de crescimento econômico do período, por outro, esse 

modelo deixou também algumas heranças negativas que até hoje afetam a indústria elétrica 

brasileira38. 

 
36 PINTO JÚNIOR, et al. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização 

industrial. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 217, 
37 LANDAU, Elena; SAMPAIO, Patrícia. O setor elétrico em uma visão introdutória. In: Regulação Jurídica do 

Setor Elétrico. Rio de Janeiro: editora Lumen Juris, 2006, p.9. 
38 Idem. 
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Como será detalhado no tópico seguinte, o setor elétrico brasileiro passou por 

mudanças intensas nas últimas décadas, incluindo (i) uma reforma liberalizante nos anos 90, 

com desverticalização das atividades, reestruturação horizontal da geração para fins de 

competição, regulação dos monopólios naturais por agência reguladora independente, 

operação do sistema por operador independente e criação do mercado atacadista de energia; e 

(ii) o retorno a um estágio anterior à reforma, em decorrência dos diversos problemas 

enfrentados em sua implementação, situação que teve seu auge em 2001, quando o país 

enfrentou uma severa crise de suprimento (“racionamento”).  

Após essa experiência traumática, um novo modelo foi implementado em 2004, sendo 

o atualmente vigente. As mudanças introduzidas foram profundas e, grosso modo, tinham o 

objetivo de melhorar a capacidade de planejamento, de incrementar a garantia de segurança 

do suprimento para diminuir os riscos de racionamento e de garantir modicidade tarifária ao 

consumidor final39.  

  

1.3 A Reforma dos anos 90: desverticalização e regulação dos monopólios naturais 

 

 

 Diante da severa crise vivenciada na década de 80, seguindo uma tendência mundial 

internacional, o Brasil começou a discutir a possibilidade de delegar aos privados o direito de 

explorar atividades até então de responsabilidade exclusivamente estatal40, como era o caso do 

setor elétrico. Vivia-se um grande movimento de desestatização comandado pelo então 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, e a percepção era de que o Estado seria incapaz de 

desempenhar com sucesso as atividades a ele reservadas pela Constituição em todos os 

serviços públicos41. 

 
39 Sobre o assunto, Tomalsquim ressalta que: “não havia incentivos para a modicidade tarifária no repasse do 

preço livre de compra de energia pelas distribuidoras para as tarifas dos consumidores finais, com base no Valor 

Normativo (VN), que se mostrou oneroso para o consumidor final, pois não captava os ganhos de eficiência” In 

TOMALSQUIM, M. T. O Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. 2a Ed. Revista e Ampliada. Synergia, 

Rio de Janeiro, 2015. p. 21.  
40 LANDAU, Elena; SAMPAIO, Patrícia. O setor elétrico em uma visão introdutória. In: Regulação Jurídica do 

Setor Elétrico. Rio de Janeiro: editora Lumen Juris, 2006, p.5 
41 Para informações acerca do desenvolvimento do modelo de Agências no Brasil, ver: BRESSER PEREIRA, 

Luiz Carlos. Da Administração pública burocrática à gerencial. /in: BRESSER PEREIRA, Luiz Cardos; SPINK, 

Peter Kevin (Org.).Reforma do estado e administração publica gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998; BRESSER 

PEREIRA, Luiz Cardos construindo o estado republicano. Rio de Janeiro: FGV, 2009. Reforma do estado e 

administração pública gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998; BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Construindo o 

estado republicano. Rio de Janeiro, FGV,2009.  
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O modelo se implantou a partir da segunda metade da década de 90, poucos anos após 

a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), que estabeleceu uma nova ordem 

constitucional econômica e mudou as concepções acerca do papel do Estado e de sua 

intervenção no domínio econômico42. A principal base para as reformas institucionais 

ocorridas à época foi o artigo 174 da CF/88 que atribuiu ao Estado o papel de exercer, na 

forma da lei, “as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 

para o setor público e indicativo para o setor privado”.   

Diante desse cenário, impelido principalmente pela necessidade de aumentar a 

arrecadação, o Governo brasileiro lançou o Programa Nacional de Desestatização (PND), que 

preparou a base para a (i) privatização das empresas estatais que exerciam atividade 

econômica em sentido estrito e para a (ii) delegação da prestação de serviços públicos à 

iniciativa privada. 

Em linha com os programas de estabilização macroeconômica e de reforma do Estado, 

uma nova fase foi então iniciada no setor elétrico brasileiro. As reformas iniciais estavam 

calcadas em três pilares: desestatização, desverticalização e eficientização. A meta era a 

ampliação dos investimentos para suprir a demanda do mercado ainda em consolidação, 

principalmente em geração e transmissão, e a introdução de concorrência com o objetivo de 

alcançar a redução dos preços e o aumento da qualidade dos serviços43. 

Para tanto, mudanças estruturais e institucionais precisariam ser implementadas a fim 

de modificar a antiga realidade de monopólios verticalizados e de tarifas reguladas pelo custo 

dos serviços. De igual modo, um novo ambiente institucional precisou ser desenhado, com a 

criação de um novo órgão regulador e de novos mecanismos de regulação, considerando que 

até então os funcionários do órgão regulador (DNAEE) eram originários das empresas que 

eram alvo da regulação44.  

Nesse novo contexto, os esforços da administração pública ficaram concentrados nas 

atividades de planejar e regular (normatizar, fiscalizar e sancionar) os serviços outorgados, 

acompanhando e controlando a execução das atividades para garantir melhores e mais 

eficientes serviços aos consumidores45. As medidas foram iniciadas em 1993, com a edição da 

 
42 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. O novo estado regulador no Brasil: eficiência e legitimidade. 2ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
43 PINTO JÚNIOR, et al. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização 

industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 219. 
44 LANDAU, Elena; SAMPAIO, Patrícia. O setor elétrico em uma visão introdutória. In: Regulação Jurídica do 

Setor Elétrico. Rio de Janeiro: editora Lumen Juris, 2006, p.7. 
45 SANCHES, Luiz Antônio Ugeda. Curso de Direito da Energia. Tomo I. São Paulo. Instituto Geodireito, 

2011. P.272-273. 
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Lei Elizeu Rezende (Lei 8.631/1993), que extinguiu a equalização tarifária e instituiu os 

“níveis de tarifa46”, além de ter tornado obrigatórios os contratos de energia entre geradores e 

distribuidores, impedindo o self dealing. 

Em 1995 foi editada a Lei Geral de Concessões e Permissões do Serviço Público, Lei 

8.987/1995, considerada a base jurídica do processo de desestatização do setor elétrico, em 

razão da natureza de serviço público das atividades de fornecimento de energia elétrica 

estabelecida no art. 21, XII, “b” da CF de 1988. Em consonância com o art. 175, parágrafo 

único da Carta Constitucional, a referida lei permitiu a delegação de serviço público ao 

particular mediante prévia licitação, além de dispor sobre o regime das empresas 

concessionárias e permissionárias, contratos, direitos dos usuários, adequabilidade dos 

serviços e política tarifária.  

Também em 1995, a MP 890 foi convertida na Lei 9.074/95, que começou o desenho 

de uma reestruturação profunda no setor, especialmente no que se refere à criação do mercado 

competitivo. O normativo estabeleceu as figuras do Produtor Independente de Energia 

Elétrica (PIE) e do Consumidor Livre de Energia, que podia celebrar contratos de compra e 

venda de energia diretamente com o PIE 47. Foi essa norma também que estabeleceu os 

mecanismos de atribuição de outorgas e de renovação das concessões já existentes.  

Em 1996, dando continuidade às modificações do setor, o Governo Federal contratou 

o Consórcio Inglês Coopers & Lybrand (C&L)48 para desenhar um novo modelo baseado nas 

experiências internacionais e reformas do início da década de 90 (RE-SEB). O desenho era 

essencial para seguir com a privatização dos ativos de geração e estimular o investimento 

privado, mas isso não aconteceu. Durante boa parte das desestatizações, o marco regulatório 

não estava constituído e maduro. Como ressaltam Elena Landau e Patrícia Sampaio49, a 

regulação foi sendo construída de modo concomitante às desestatizações, fato que influenciou 

muito o modo como a reestruturação do setor aconteceu. Basta mencionar que os ativos foram 

alienados ainda antes da definição do marco regulatório setorial50. 

 
46 Os níveis de tarifa consistiam no valor necessário para cobertura dos custos da adequada prestação dos 

serviços de distribuição e geração. 
47 Nos termos do art. 11 do referido diploma, os PIEs são os agentes que “recebem concessão ou autorização do 

poder concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por 

sua conta e risco”. 
48 O consórcio havia participado do desenho da reforma setorial da Inglaterra, implementando um modelo 

fortemente desregulamentado. 
49 LANDAU, Elena; SAMPAIO, Patrícia. O setor elétrico em uma visão introdutória. In: LANDAU, Elena 

(org.). Regulação Jurídica do Setor Elétrico. Rio de Janeiro: editora Lumen Juris, 2006, p. 9 
50 De fato, em 1998, enquanto instituições essenciais ao novo marco regulatório do setor sequer haviam sido 

criadas, 18 (dezoito) empresas já haviam sido alienadas. Sobre o tema, ver:  PINHEIRO, Armando Castelar. 

“Reforma Regulatória na infraestrutura brasileira: em que pé estamos”: in SALGADO, Lucia Helena e MOTA, 
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Ainda em 1996, seguindo as diretrizes do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado (PDRAE)51, por meio da Lei 9.427/1996 foi criada a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), agência reguladora com natureza de autarquia sob regime especial, que 

tinha como função (i) regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica conforme políticas e diretrizes estabelecidas pelo Governo 

Federal; (ii)  mediar os possíveis conflitos entre os agentes; (iii) regular economicamente o 

setor; e (iv) promover as licitações para exploração dos serviços públicos de energia elétrica. 

O Relatório final do Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB) 

foi apresentado em 1997. Em linhas gerais, como ressaltam Mendonça e Dahl52, a reforma 

abordou três grandes áreas. Primeiro, definiu um novo quadro jurídico e regulatório que 

ajustou a regulamentação existente de concessões, a regulação econômica de monopólios 

naturais e a regulação para facilitar concorrência. Segundo, definiu um novo arranjo 

comercial para compra e venda de energia e para acesso a redes de transmissão e distribuição, 

além de mecanismos para garantir o planejamento e a expansão do setor. Por fim, fez 

mudanças institucionais no governo e nas concessionárias estaduais para permitir a 

implementação dos acordos comerciais do quadro regulamentar proposto, incluindo a criação 

de um regulador independente (ANEEL), a criação do Operador Nacional do Setor Elétrico 

(ONS), a instituição do Mercado Atacadista de Energia (MAE) e a revisão do papel da 

Eletrobrás53. 

Em termos práticos, as recomendações principais foram no sentido de implementar 

livre comercialização de energia elétrica no SIN; estabelecer contratos iniciais para transição 

de modelos; criar um mercado atacadista de energia para operacionalizar a compra e venda de 

energia livremente negociada; desverticalizar ativos de geração e transmissão; desvincular a 

contratação da transmissão da compra e venda de energia; criar um operador independente 

para o sistema; e organizar as atividades financeiras de planejamento54.  

 

Ronaldo Seroa da. Marcos Regulatórios no Brasil: o que foi feito e o que falta fazer. Rio de Janeiro, IPEA, 

2005, p.56 
51 Em linhas gerais, o PDRAE trazia os seguintes objetivos finais para os setores de produção de bens e serviços 

para o mercado: continuidade da privatização, reorganização e fortalecimento da regulação dos monopólios 

naturais que fossem privatizados e implantação de contratos de gestão nas empresas que não fossem 

privatizadas. Ver, nesse sentido, TOMALSQUIM, M. T. O Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. 2a Ed. 

Revista e Ampliada. Synergia, Rio de Janeiro, 2015. P. 8. 
52 MENDONÇA Augusto; DAHL, Carol. The Brazilian Electrical System Reform. Energy Policy nº 27,1999. 

pp. 73-23. 
53 PINTO JÚNIOR, et al. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização 

industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 222. 
54 TOMALSQUIM, M. T. O Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. 2a Ed. Revista e Ampliada. Synergia, 

Rio de Janeiro, 2015. p. 9. 
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1.3.1 Regulação dos Serviços de Rede: livre acesso às estruturas essenciais  

 

 

 

A quebra do monopólio nos setores de infraestrutura é normalmente acompanhada por 

três medidas: separação das atividades potencialmente competitivas e não competitivas 

(desverticalização); liberalização das atividades potencialmente competitivas; e operação da 

rede sob forte regulação.  

Como ressalta Ortíz55, o regime jurídico das atividades potencialmente competitivas é 

muito próximo da livre iniciativa e consiste em quatro direitos principais: (i) entrar no 

mercado; (ii) ter acesso à rede; (iii) fixar preços livremente; e (iv) decidir sobre os 

investimentos. A aplicação desses quatro pontos deve conduzir o mercado à concorrência 

efetiva e, na ausência de falhas, à eficiência alocativa. 

Já aquele atribuído aos operadores da rede em razão das características de monopólio 

natural, normalmente as características de serviço público, ou serviço de interesse público, são 

mantidas, mitigando-se os princípios da livre concorrência para estabelecer todas as condições 

sob as quais a rede deve ser operada, especialmente padrões de qualidade e preços (tarifas).  

Lidar com os dois regimes não é trivial. As redes (distribuição e transmissão) 

constituem infraestrutura essencial para que os segmentos competitivos da cadeia (geração e 

comercialização) possam prover os seus serviços. Sem a utilização das redes, o gerador não 

tem acesso aos consumidores. Nesse cenário, a separação (unbundling) é a ferramenta mais 

comumente utilizada. O objetivo é buscar um funcionamento neutro da rede e uma 

concorrência efetiva nos mercados competitivos, evitando conflitos de interesses que 

surgiriam caso o operador da rede tivesse algum interesse econômico em discriminar 

concorrentes (para favorecer uma empresa do mesmo grupo econômico, por exemplo).   

Se de um lado a integração vertical permite o aproveitamento de economias de escopo 

e de escalas de mercado a partir da diminuição dos custos de transação e do incentivo ao fluxo 

de informações entre os agentes, de outro, o risco associado à detenção simultânea por um 

mesmo agente econômico de sucessivos segmentos da cadeia produtiva é que ele crie 

dificuldades de acesso à infraestrutura essencial para monopolizar o segmento competitivo56. 

 
55 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de Derecho Público Económico: modelo de Estado, gestión pública, 

regulación económica, Granada, Comares, 2004, p. 598 
56 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e Concorrência: atuação do CADE em stores de 

infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 80-81. 
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O direito de livre acesso às redes de distribuição e transmissão no Brasil foi 

consolidado na Lei 9.074/9557 como parte da política de introdução da concorrência no setor 

elétrico brasileiro iniciado com a reforma dos anos 90.  

A desverticalização das atividades da cadeia foi iniciada nessa mesma época, mas só 

foi aprofundada com a reforma de 2004, que passou a proibir que os agentes atuantes na 

distribuição exerçam qualquer atividade relacionada aos outros segmentos (geração, 

transmissão ou comercialização58) e que as concessionárias e as autorizadas de geração de 

energia elétrica59 sejam coligadas ou controladoras de sociedades que desenvolvam atividades 

de distribuição de energia elétrica60. Mesmo assim, diz-se que a desverticalização brasileira 

foi apenas jurídica, já que vários dos grupos atuantes na distribuição possuem também ativos 

de geração e comercialização.  

Diversos problemas aconteceram na implementação dessa reforma, tendo o ponto 

crítico acontecido em 2001 com o anúncio das severas medidas de racionamento decretadas 

para garantir o suprimento mínimo de eletricidade. A ordem de implementação das medidas, 

que normalmente segue um sequencial lógico, foi completamente invertida no caso brasileiro, 

com a reforma patrimonial ocorrendo muito antes da constituição das reformas estruturais, 

institucionais e legais61. 

A crise de racionamento de 2001 foi ocasionada por uma grave crise de coordenação 

interinstitucional, que culminou em uma letargia quanto à percepção dos sinais de gravidade 

do que se avizinhava. Inexistia um efetivo planejamento e monitoramento da estrutura então 

 
57 Lei 9.074/1995: art. 15, §6º “É assegurado aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos 

sistemas de distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante 

ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo poder concedente. 
58 Lei 9.075/1995, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.848/2004: 

“Art. 4o As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de energia elétrica e 

de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta 

e da Lei no 8.987, e das demais. 

§ 5º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica 

que atuem no Sistema Interligado Nacional – SIN não poderão desenvolver atividades: (Incluído pela Lei nº 

10.848, de 2004) 

I - de geração de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004) 

II - de transmissão de energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)”. 
59 Importante notar que as empresas de geração sujeitas à sistemática da Resolução 482/2012, que trata de Mini e 

Micro Geração Distribuída são dispensadas de autorização ou concessão, conforme art. 2º, I e II. No mesmo 

sentido, os art. 6º, 7º, I, 8º e Lei 9.074/95.  
60Lei 9.074/1995, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.848/2004: 

Art. 4o 

“§ 7º As concessionárias e as autorizadas de geração de energia elétrica que atuem no Sistema Interligado 

Nacional – SIN não poderão ser coligadas ou controladoras de sociedades que desenvolvam atividades de 

distribuição de energia elétrica no SIN. (Incluído pela Lei nº 10.848, de 2004)”. 
61 PINTO JÚNIOR, et al. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização 

industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 223. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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criada, e não havia nenhum órgão responsável por verificar globalmente o funcionamento do 

setor. Daí que nem mesmo as ações emergenciais do Governo Federal em 1999, tomadas com 

o objetivo de aliviar a situação energética do país - como o Programa Estratégico Emergencial 

de Energia Elétrica e o Leilão de Capacidade - foram capazes de reverter a situação. Segundo 

Tolmasquim62, 

 

 

A ausência de um ambiente regulatório adequado, com regras estáveis, claras e 

concisas, não propiciava segurança aos investidores privados. A legislação 

existentes, vaga e conflitante, não definia com clareza as atribuições de cada agente, 

não alocava responsabilidades específicas na gestão do setor, nem contemplava, 

principalmente, os interesses dos consumidores. 

[...] 

Em síntese, sem investimentos estatais nem privados, a crise era inevitável. 

 

 

 

Como ressalta Pinto Júnior63, esse cenário ocasionava pouca confiança para os 

investidores. A percepção era de que a crise fora agravada por causa das medidas adotadas na 

reforma e a impressão era de que o desenho institucional apresentado pelo RE-SEB seria, 

então, falho. Por esses motivos, o RE-SEB, mesmo inacabado, foi interrompido. Em 2002, 

quando tomou posse o Presidente Lula, o projeto de implantar um mercado mais liberalizado 

no setor na linha indicada pela Consultoria Inglesa foi bastante modificado. 

 

 

1.4 O “Novo Modelo do Setor Elétrico”: a reforma de 2004 

 

 

Como consequência da escassez de suprimento de energia em 2001, causada tanto 

pelos baixos investimentos como pela seca severa que acometeu o país à época - fatos que 

levaram a uma meta de racionamento de 20% no consumo de energia -, uma nova política foi 

desenhada para indústria de energia no Brasil. Os formuladores de políticas, as instituições 

setoriais e os agentes de mercado estruturaram um novo modelo, com o objetivo primordial de 

melhorar a capacidade de planejamento do setor e garantir a segurança do suprimento. 

 
62 TOLMASQUIM, M. T. O Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. 2a Ed. Revista e Ampliada. Synergia, 

Rio de Janeiro, 2015. p. 19. 
63 PINTO JÚNIOR, et al. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização 

industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016,  
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O foco principal da reforma era diminuir os riscos de racionamento e garantir 

modicidade tarifária ao consumidor final64. Para tanto, instituiu-se que as distribuidoras 

contratassem 100% da sua carga em Leilões de Energia promovidos pelo Governo Federal, 

nos quais a compra se daria pelo critério de menor tarifa65. 

De uma perspectiva macro, o Novo Modelo buscou endereçar, de uma só vez, três 

características principais relacionadas ao serviço público de eletricidade: segurança no 

abastecimento, modicidade tarifária e universalização dos serviços. As mudanças foram 

implementadas principalmente pela Lei 10.848/2004 e pelo Decreto 5.163/2004 e, em termos 

práticos, quatro grandes medidas foram tomadas: retomada do planejamento do setor, criação 

de programas efetivos de universalização dos serviços, reorganização institucional, criação de 

dois ambientes de contratação de energia e uma consequente mudança no modo de 

contratação de energia por parte das distribuidoras 66. 

Sobre a retomada das ações de planejamento no setor, destaca-se a criação da Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE) em 2003, com a finalidade de realizar estudos e pesquisas 

destinados a subsidiar e dar apoio técnico ao planejamento energético, incentivando a 

formulação, o planejamento e a implantação das ações do MME, e a criação do Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), em 2004, com a função principal de monitorar, de 

forma permanente, a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o 

país. 

Quanto à criação de programas para universalização dos serviços, Tolmasquim 

ressalta que, na reforma dos anos 90, as distribuidoras eram responsáveis por contratar 

livremente com os geradores, sem diretrizes ou políticas definidas pelo planejamento de longo 

prazo, fato que não gerava incentivo para procurar universalizar os serviços67. Buscando 

reverter essa realidade, em 2004 foi instituído o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica (Luz pra todos), com o objetivo principal de levar energia 

elétrica principalmente à parcela da população do meio rural que não tinha acesso ao serviço. 

 
64 Sobre o assunto, Tolmasquim ressalta que: “não havia incentivos para a modicidade tarifária no repasse do 

preço livre de compra de energia pelas distribuidoras para as tarifas dos consumidores finais, com base no Valor 

Normativo (VN), que se mostrou oneroso para o consumidor final, pois não captava os ganhos de eficiência” in 

TOLMASQUIM, M. T. O Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. 2a Ed. Revista e Ampliada. Synergia, 

Rio de Janeiro, 2015. p. 21.  
65 Sobre o mecanismo de Leilões ver: VIANA, Alexandre Guedes. Leilões como mecanismo alocativo para 

um novo desenho de mercado no Brasil. 2017. Tese (Doutorado em Sistemas de Potência) - Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo. 
66 Idem.  
67 TOMALSQUIM, M. T. O Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. 2a Ed. Revista e Ampliada. Synergia, 

Rio de Janeiro, 2015. p. 22. 
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Em relação à reorganização institucional, um novo desenho para esclarecer as 

atribuições dos agentes institucionais e aperfeiçoar o sistema de governança foi apresentado 

(Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico). Na oportunidade, foi feita uma 

reorganização de competência entre ANEEL e MME na tentativa de bem distinguir as funções 

atribuídas ao Poder Concedente e ao Regulador.  

O MAE criado no modelo anterior foi substituído pela Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE), atual entidade que viabiliza a comercialização de energia tanto no 

ACR como no ACL, além de atuar como promotora dos Leilões de energia, por delegação da 

ANEEL. O ONS sofreu alterações em sua governança, passando sua atuação a ser autorizada 

pelo Poder Concedente e fiscalizada pela ANEEL. Considerando as atividades fundamentais 

exercidas pelo Operador, criaram-se, ainda, mecanismos de proteção dos administradores em 

relação ao Governo e aos próprios agentes, na tentativa de reduzir as chances de captura pelos 

agentes econômicos e políticos. 

Em relação às alterações no ambiente de comercialização de energia, houve uma 

mudança completa nos contratos de fornecimento de varejo ao se estabelecer dois 

“ambientes” de contratação no mercado atacadista: (i) Ambiente de Contratação Livre (ACL), 

no qual a comercialização de energia é realizada livremente por Geradores (PIEs), grandes 

consumidores e comercializadoras; (ii) Ambiente de Contratação Regulado (ACR), em que as 

distribuidoras passaram a contratar 100% de sua demanda por meio de leilões organizados 

pelo Governo Federal. Dada a importância do assunto para a pesquisa, abordaremos o tema 

detalhadamente no tópico a seguir. 

 

1.4.1 Características principais da comercialização de energia  

 

 

Os ACR e ACLs se diferenciam pela maior ou menor liberdade contratual dos 

consumidores quanto à compra da energia para o atendimento da carga.  

Cada ambiente possui lógica e dinâmica própria, e as diferenças residem tanto no 

modo de contratar como nos agentes que participam de cada um. Os geradores 

(permissionários, autoritários ou concessionários) têm a opção de ofertar energia nos dois 

ambientes. Quando ofertam no ACL, vendem energia para os consumidores livres ou 

especiais se produzirem energia a partir de fonte renovável. Quando ofertam no ACR, vendem 

energia para as distribuidoras, que compram a energia para atender o seu mercado consumidor 

(mercado cativo). Nesse caso, a compra ocorre através de leilões promovidos pela CCEE, sob 
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a delegação da ANEEL. A contratação é feita com antecedência de três e cinco anos, e os 

contratos firmados são de longo prazo (15 a 30 anos). 

Na perspectiva do consumo, podem participar do ACL somente consumidores de 

médio e grande porte, cuja carga seja superior a 500 kW, chamados de consumidores 

especiais, ou superior a 2.000 kW, chamados consumidores livres. No ACR participam os 

consumidores “cativos”, que contratam a energia diretamente das distribuidoras. Nesse 

ambiente, além da energia, as distribuidoras também ofertam os serviços de transporte (que 

envolve transmissão e distribuição68) aos usuários finais. Os serviços são pactuados por meio 

de contratos de adesão, que são concebidos e regulados pela ANEEL. No ACR, portanto, os 

consumidores não podem escolher as condições do contrato, tampouco a contraparte. A 

competição em relação ao serviço de compra e venda de energia elétrica nesse ambiente, 

portanto, ocorre apenas na fase de licitação (pelo mercado)69. 

Já no ACL, os pactos de comercialização são firmados bilateralmente, havendo espaço 

para pactuação de todos os termos do contrato, incluindo preço, prazo, quantidade. Esse 

ambiente funciona sob as regras de mercado e não há ingerência estatal sobre os pactos 

firmados entre os usuários livres (consumidores e fornecedores). A regulação determina 

apenas que o consumidor contrate energia suficiente para atender toda a sua necessidade70, 

sujeito a incorrer em penalidade. 

A proposta de liberalização do mercado, tema central da pesquisa, modifica 

substancialmente essa estrutura ao acabar com o monopólio das distribuidoras no mercado 

regulado e introduzir a concorrência (preço dado pelo mercado) e a liberdade de escolha para 

os consumidores hoje considerados cativos (presos nas distribuidoras). 

Além disso, tradicionalmente, a venda de energia no ACL é realizada por agentes de 

comercialização, figura que foi criada, juntamente com a dos consumidores livres, na reforma 

ocorrida na década de 1990 no âmbito do setor elétrico. Nos termos da Lei 9.648/1998, esses 

agentes recebem outorga estatal para realizar suas atividades e atuam como intermediários nas 

operações de compra e venda do ambiente livre. Quando agem como traders, os 

comercializadores fazem as operações em nome próprio, internalizando, por consequência, os 

ganhos ou as perdas advindas da flutuação dos preços no mercado; quando atuam como 

 
68 De forma simplificada, transmissão é parte do transporte, em alta tensão, dos geradores até um ponto de 

entrega às distribuidoras. A distribuição envolve o rebaixamento da tensão e a entrega da energia elétrica para os 

consumidores finais. 
69 PINTO JÚNIOR, et al. Economia da energia: fundamentos econômicos, evolução histórica e organização 

industrial. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 224. 
70 Conforme estabelecido no art. 15, § 7º da Lei 9.074/1995. 
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brokers, os comercializadores apenas intermedeiam a negociação entre as partes; finalmente, 

quando representam uma das partes na negociação, os comercializadores funcionam como 

dealers. 

A participação desses agentes de comercialização na cadeia é tema controverso, 

especialmente para representação de pequenos consumidores (mercado de varejo), como será 

demonstrado ao longo do trabalho. De um lado, defende-se que a atividade traz vários 

benefícios aos participantes da cadeia, dado que os comercializadores, em tese, são 

conhecedores das regras e do funcionamento do mercado, com o que poderiam auxiliar as 

partes menos preparadas a operar no setor, ofertando não apenas a energia, mas diversos 

outros serviços agregados71. De outro, defende-se que os comercializadores poderiam 

explorar os usuários em razão dos custos de transação e da ausência de informações dos 

agentes que, em regra, não possuem conhecimento72. 

A adoção da representação dos agentes por comercializadores também está associada à 

estratégia de diminuir os custos de transação junto às entidades que controlam as operações de 

mercado (no caso do Brasil, a CCEE). A filiação direta de todos os agentes pode dificultar 

sobremaneira a administração das complexas operações cotidianas dessas entidades73. 

Diante desse cenário, alguns especialistas defendem a representação obrigatória por 

comercializadores; outros sugerem que há alternativas para alcançar o mesmo objetivo sem 

cercear a liberdade dos agentes, como seria o caso de uma regra que permitisse à entidade 

cobrar de cada agente o valor que reflita o custo efetivo de sua partição direta no Mercado de 

Curto Prazo. Muito provavelmente isso resultaria em uma tarifa alta para determinados 

consumidores, especialmente os de pequeno porte, estimulando-os a aderirem ao agente 

varejista através de um sinal econômico correto. 

Essa discussão ganha muita relevância no âmbito do mercado de varejo, justamente 

por envolver a participação direta de pequenos consumidores no mercado de energia. A 

proposta apresentada pelo Governo Federal determina a representação obrigatória desse grupo 

de consumidores por “agentes varejistas”.  

Como será problematizado nos capítulos seguintes, a proteção e o engajamento dos 

consumidores são preocupações de primeira ordem quando se trata de liberalização do 

 
71 LITTLECHILD, Stephen C. Why we need electricity retailers: a reply to Joskow on wholesale spot price 

pass-through. Cambridge, UK, 22 aug. 2000. 
72 JOSKOW, Paul. L. Why do we need electricity retailers? or Can You Get It Cheaper Wholesale? Center for 

Energy and Environmental Policy Research. Jan. 2000,  
73 Sobre o tema, ver: Carta CCEE 0623/2019 e documentos acostados na Consulta Pública 076/2019, aberta pelo 

MME. Disponível em: https://bit.ly/3uGDMq9. Acesso em mar. 2021. 

https://bit.ly/3uGDMq9
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mercado de energia, o que torna as questões atinentes à assimetria de informação essenciais 

no enfrentamento do tema.  

 

1.5 O Projeto de Modernização do Setor Elétrico Brasileiro  

 

 

Entre 2005 e 2019, o SIN teve um acréscimo de mais de 83 GW74 de capacidade, 

associado à negociação da garantia física/energia de quase 1.200 empreendimentos em leilões 

para nova capacidade75. Esses números demonstram que a reforma de 2003/2004 foi exitosa 

em expandir a matriz para atender à crescente demanda, e não há dúvida de que o mecanismo 

de leilões foi peça fundamental para isso.  

A grave crise hídrica experimentada em 2014 e 2015 demonstrou que, apesar da baixa 

afluência, a diversidade da matriz, o acertado planejamento quanto ao acréscimo de 

capacidade instalada no sistema e a grande malha de transmissão construída no país foram 

capazes de assegurar o abastecimento. De fato, os contratos de energia resultantes dos leilões, 

com base nas receitas de consumo reguladas pelo Governo, forneceram condições para que 

empréstimos de longo prazo fossem realizados pelos geradores, favorecendo a expansão do 

setor ao possibilitar o financiamento para construção de novos ativos, garantindo o 

suprimento e evitando a escassez. 

De outro lado, o modelo comercial originado na reforma de 2004 revelou-se 

financeiramente instável durante a severa crise hidrológica prolongada. De 2012 até 2016, o 

ONS despachou de forma contínua boa parte do parque termoelétrico brasileiro, incluindo as 

usinas à base de óleo, o que resultou em altos preços de energia no curto prazo e em grande 

impacto financeiro para os agentes expostos.   

De fato, a redução de vazões decorrentes da estiagem ocorrida entre 2012 e 2015 

elevou o preço spot (à vista), que permaneceu no teto76 por um longo período, causando 

severos prejuízos a muitos agentes. Entre 2014 e 2015, a Agência de Risco Fitch estimou que 

os geradores hidrelétricos tiveram perdas de quase US$ 10 bilhões devido a exposições 

 
74Conforme dados oficiais da CCEE. Esse valor não considera as negociações rescindidas, descontratadas, 

contratos não adjudicados ou desistência de venda. 
75 Leilão de Energia Nova (LEN), Leilão de Energia de Reserva (LER), Leilão de Fontes Alternativas (LFA) e 

Leilão de usinas estruturantes.  
76 O Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) é utilizado para valorar os montantes liquidados no Mercado de 

Curto Prazo (MCP). Ele é apurado semanalmente pela CCEE e calculado por submercado e por patamar de 

carga. o PLD é limitado por um preço mínimo e por um preço máximo, estabelecidos anualmente pela ANEEL, 

nos termos do art. 56 do Decreto 5.163/2004. 
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negativas no mercado à vista (spot)77. Essas perdas provocaram ondas de litígios judiciais que 

chegaram a paralisar as transações no mercado em novembro de 201578, o que tornou o 

assunto um dos principais entraves do setor, considerando o seu enorme impacto na liquidez 

do mercado de energia brasileiro79. 

Em 2013, os preços no atacado saíram do custo marginal quando o Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE) determinou que o Governo Federal podia despachar as usinas 

termelétricas “fora da ordem de mérito”, reconhecendo que os softwares de otimização que 

calculam o custo marginal do sistema não são confiáveis. Além disso, houve uma redução 

acentuada da capacidade de regularização dos reservatórios nos últimos 12 anos no Brasil. 

Diante da predominância hídrica da matriz elétrica brasileira80, essa alteração causou 

profundas mudanças no mercado.  

A elevação expressiva na tarifa de energia vivenciada ao longo dos últimos anos 

também demonstra a necessidade de aprimoramentos da regulação e da política setorial. 

Várias ineficiências são atribuídas à estrutura consolidada no modelo de 2004, em particular, 

um elevado número de subsídios: a Conta de Desenvolvimento Energética (CDE), na qual são 

recolhidos a maioria deles, aumentou 8% em relação a 2019, totalizando 21,91 bilhões de 

reais para o ano de 202081. Além disso, observa-se uma alocação de custos e riscos frágil e 

ineficiente e, principalmente, uma governança ainda inconsistente na formação dos preços. 

A partir de 2012, quando o Governo Federal propôs uma política pública82 para 

redução de tarifas de energia elétrica, a situação ficou ainda mais agravada. A proposta se 

iniciava com o estabelecimento de um novo regime para renovação das concessões vincendas 

e alterava bruscamente os rumos da regulação setorial. No segmento de geração, por exemplo, 

o regime proposto pela norma editada em 2012 retornou a política de regulação tarifária ao 

 
77 Energy Dispatch Policy Pressures Brazilian Hydroelectric, São Paulo. Disponível em: 

https://www.fitchratings.com/gws/en/fitchwire/fitchwirearticle/Energy-Dispatch-Policy?pr_id=983926. Acesso 

em 12 de julho de 2020. 
78 Ver, nesse sentido, o Comunicado 546/2015 da CCEE. Disponível em: https://bit.ly/2RxwmXw. Acesso em 18 

de julho de 2020. 
79 Em junho/2020, 8,5 bilhões de reais deixaram de ser liquidados em decorrência de liminares ainda vigentes. 

Recentemente, em setembro de 2020, foi editada a Lei 14.052/2020 propondo uma compensação pelos prejuízos 

ocasionados à época por meio da extensão dos prazos de outorga dos geradores. 
80 Segundo o Banco de Informações de Geração da ANEEL, as hidrelétricas correspondem atualmente a 64% da 

matriz, sendo a base de suprimento do sistema. As usinas termelétricas, por sua vez, correspondem a 14% da 

matriz elétrica e são usadas principalmente quando a falta de chuvas não permite alcançar o volume necessário 

de água nos reservatórios. Energia Eólica e Solar estão se tornando cada vez mais relevantes e representam hoje 

10% da matriz. Disponível em: https://bit.ly/3nXgDNg https://bit.ly/3nXgDNg. Acesso em 6. De agosto de 

2020. 
81 Segundo dados oficiais da CCEE. Disponíveis em: https://bit.ly/3nVI0Hy. Acesso em 3 de julho de 2020. 
82 Consolidada na MP 579/2012, posteriormente convertida na Lei 12.783/2013. 

https://www.fitchratings.com/gws/en/fitchwire/fitchwirearticle/Energy-Dispatch-Policy?pr_id=983926
https://bit.ly/2RxwmXw
https://bit.ly/3nXgDNg
https://bit.ly/3nVI0Hy
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instituir o denominado “regime de cotas”, diametralmente oposto à tendência de liberalização 

que parecia estar consolidada no setor desde a reforma ocorrida na década de 1990.  

Todos esses eventos colocaram em xeque vários pilares do modelo, o que trouxe para 

o centro do debate a necessidade de revisitar as estruturas do setor. O contexto indicava que a 

manutenção do status quo levaria ao colapso. 

Como se viu, desde a privatização, o setor de eletricidade passou por mudanças 

significativas em todas as dimensões. A tecnologia também tem avançado. Os consumidores 

agora podem gerar, armazenar e vender eletricidade e flexibilidade para o sistema de energia, 

que é caracterizado por um alto nível de intermitência com a entrada das novas fontes 

renováveis. 

Há uma grande variedade de modelos de negócios emergentes, que muitas vezes estão 

além do foco operacional atualmente existente ou da competência dos fornecedores 

tradicionais. Isso inclui agregadores de resposta à demanda, provedores de serviços de energia 

comunitários, provedores de multisserviços (outros serviços além de serviços de energia), 

provedores de serviços de comutação, prossumidores, plataformas de mercado ponto a ponto, 

casa inteligente e provedores de serviços de gestão de energia83, que trazem incrementos da 

competitividade e possibilitam uma atuação mais proativa dos consumidores na gestão do seu 

consumo de energia a partir da adoção de mecanismos de respostas a preços e tarifas. 

O problema é que as regras existentes impõem complexidade e restrições 

significativas para aqueles que desejam trazer esses novos modelos de negócios para o 

mercado, já que muitas vezes não conseguem se alinhar com as regras e requisitos das 

licenças de fornecimento tradicionais vigentes. Todos esses fatores, em conjunto com o fato 

de a população brasileira atualmente arcar com a terceira maior relação entre tarifa residencial 

e renda per capita do mundo84, desencadearam movimentos que buscam implementar uma 

nova reforma no setor.  

O processo foi iniciado em 2016.  

Com objetivo de mapear o que o mercado de energia enxergava para si, o MME abriu 

a Consulta Pública 21/2016 e submeteu à sociedade questões que o CMSE avaliava como 

pertinentes para que a retomada da reforma liberalizante, com a abertura maior do mercado, 

 
83 Ver, nesse sentido, MUNIZ, Fernando C. Proposta Regulatória para Aperfeiçoamento do Sistema de 

Liquidação da Energia Elétrica no Mercado de Curto Prazo. Prêmio SECAP de Energia 2019. Disponível 

em: http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4826. Acesso em 28 de julho de 2020. 
84 Para detalhamento, ver: Victor, Ribeiro: Por que realizar a abertura integral do mercado de energia no Brasil? 

Disponível em: https://energia.aebroadcast.com.br. Acesso em 18 de dezembro de 2020. 

http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4826
https://energia.aebroadcast.com.br/
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ocorresse de maneira sustentável e produzisse os benefícios almejados, especialmente o de 

redução dos gastos dos consumidores com energia elétrica.  

O documento era composto de diversas perguntas que visavam mapear a visão dos 

agentes setoriais quanto aos principais riscos e benefícios associados à medida. Foram 

apresentadas 25 contribuições à Consulta e, ao final, o MME concluiu que havia uma enorme 

complexidade envolvida no processo de abertura de mercado, mas que a visão apresentada 

pelos agentes corroborava a perspectiva de que o movimento pode gerar benefícios para a 

sociedade, especialmente quanto à redução do custo da energia elétrica, o que teria 

repercussões na qualidade de vida das pessoas e na produtividade das empresas. 

Como se antecipou no tópico 1.4, o requisito para participação no mercado livre 

estabelecido na legislação brasileira é a demanda de energia. A Lei foi editada em 1995, mas 

já previa que a partir de oito anos após sua publicação (ou seja, a partir de 2003), o Poder 

Concedente poderia reduzir esses limites para  permitir o acesso dos  consumidores com 

consumo menor de energia no mercado livre. 

Em julho de 2017, tendo como insumo as contribuições realizadas pelos agentes no 

âmbito da referida Consulta Pública 21/2016, o MME instaurou nova Consulta Pública, a  

33/2017. Dessa vez, o objetivo foi submeter para contribuições dos agentes e da sociedade 

proposta de aprimoramento do marco legal do setor elétrico brasileiro, que foi apresentada 

pela Nota Técnica 05/2017/AEREG/SE. No documento, o MME apresentou a visão do 

Governo Federal sobre onde se queria chegar com as mudanças propostas e quais elementos 

de desenho do mercado precisariam ser alterados para tanto. 

Em linhas gerais, o documento apontava a necessidade de (i) melhorias nos 

mecanismos de formação de preço, com um MCP bem desenhado para que se pudesse gerar 

referências de preços; (ii) desenvolver-se mecanismos de adequabilidade de oferta; (iii) acabar 

com os subsídios e criar mecanismos que fossem capazes de precificar as externalidades das 

fontes; (iv) agregar solidez no mercado de contratação de energia com maior flexibilidade, 

reduzindo-se a obrigação de contratação de 100%; e (iv) separar as atividades de 

comercialização e fio. 

Como uma resposta “à crescente evolução tecnológica com impactos sobre a 

participação do consumidor na cadeia de decisões do setor”, o documento apresentou, ainda, a 

retomada da reforma iniciada nos anos 90, para promover a completa abertura do mercado e 

permitir que todos os usuários, inclusive os residenciais (cativos), possam optar pela 

participação no mercado livre, trocando seus fornecedores de energia elétrica a qualquer 

momento. 
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Nesse aspecto, a proposta apresentava uma abertura gradual, com redução dos limites 

para acesso ao mercado livre até 2028 para consumidores de alta e média tensão (Grupo A), 

até se alcançar o seu limite inferior de 75 kW de demanda. Para tanto, sugeria-se que o art. 16 

da Lei 9.074/1995 fosse alterado, criando-se o caminho para que até 2028 todos os usuários 

(incluindo os cativos) pudessem optar pela participação no mercado livre.  

A ideia era que a abertura para o segmento de baixa tensão (no qual se encontra 

majoritariamente os consumidores cativos) necessitaria de avaliações mais profundas acerca 

dos eventuais benefícios, especialmente em decorrência da falta de informações desses 

consumidores a respeito do setor elétrico e dos eventuais custos associados à participação no 

mercado, considerando que no modelo atual toda a demanda de energia é suprida por meio de 

contratação pelas distribuidoras. Ao final da Consulta Pública, o MME encaminhou proposta 

de Projeto de Lei para a Casa Civil, mas o documento nunca chegou a ser encaminhado ao 

Congresso85.  

Em dezembro de 2018, o assunto foi retomado por iniciativa da Associação Brasileira 

dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL), que encaminhou carta ao MME 

questionando sobre a eventual possibilidade de se iniciar desde logo a abertura do mercado de 

energia, à luz do que dispõe o § 3º do artigo 15 da Lei 9.074/1995.  

Após consultar a ANEEL acerca do pleito formulado pela ABRACEEL86, 

representantes da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia 

(SEE/MME), da Consultoria Jurídica do Ministério de Minas e Energia (CONJUR/MME), da 

Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia (ASSEC/MME) e da ANEEL 

realizaram reunião para tratar do tema, restando consignado que o MME realizaria Consulta 

Pública  para  colher  subsídios  acerca  de  minuta  de  Portaria  Ministerial, contendo 

proposta de diminuição dos limites de carga para contratação de energia no mercado livre, em 

duas etapas: (i) a partir de 1º de julho de 2019, os consumidores com carga igual ou superior a 

 
85 Apesar disso, os dois Projetos de Modernização do Setor Elétrico atualmente em tramitação (PLS 232/2016 e 

PL 1917/2015) usaram a proposta deste PL do MME como base de seus substitutivos. 
86 Por meio do Ofício 421/2018-DR/ANEEL, a ANEEL respondeu que: 

“2. Ressalta-se, preliminarmente, que unidades consumidoras com carga entre 2 MW e 3 MW já podem ter a 

energia elétrica adquirida no Ambiente de Contratação Livre - ACL, de modo que a “flexibilização" dos critérios 

de acesso ao ACL diz respeito tão somente ao tipo de energia que se possa contratar.  Esses consumidores, que 

atualmente só podem adquirir energia no ACL proveniente de fonte especial, passam a acessar a fonte 

convencional. 

3. Destaca-se que essa medida aumenta a oferta de energia para as unidades consumidores com carga entre 2 

MW e 3 MW, que poderão adquirir energia proveniente de qualquer fonte, introduzindo novo estímulo à 

competição, sendo esperada possível redução de preços no ambiente até então restrito às fontes especiais. O 

aumento da competitividade poderá ocorrer inclusive no eventual mercado especial remanescente (entre 0,5 MW 

e 2 MW), podendo-se inferir que parte da energia especial comercializada com consumidores com carga superior 

a 2 MW passaria a ser comercializada com consumidores com patamares menores de carga”. 
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2.500 kW,  atendidos  em  qualquer  tensão,  poderão  optar  pela  compra  de  energia  

elétrica  a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica do 

mesmo sistema interligado; e (ii) a partir de 1º de janeiro de 2020, os consumidores com carga 

igual ou superior a 2.000 kW, atendidos  em  qualquer  tensão,  poderão  optar  pela  compra  

de  energia  elétrica  a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia 

elétrica do mesmo sistema interligado. 

Foi então promovida a Consulta Pública 63/2018, que resultou na edição da Portaria 

MME 514/2018. Por meio desse ato, os patamares de demanda exigidos para a migração ao 

ACL foram reduzidos, de modo que a carga mínima para migração passou a ser igual ou 

superior a 2.500 kW a partir de 1º de julho de 2019. Em 1º de janeiro de 2020, o patamar foi 

reduzido para cargas iguais ou maiores que 2.000 kW. 

Na prática, o ato ministerial diminuiu os limites de carga para acesso ao mercado livre 

stricto sensu. Com isso, permitiu-se que geradores passassem a comercializar energia com 

parte dos consumidores que, fora do mercado regulado, apenas poderiam comprar energia de 

geradores incentivados - que geram energia a partir de fontes renováveis: Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs), Eólica, Solar e Biomassa no âmbito do denominado “mercado 

especial”. 

Em dezembro de 2019, o MME continuou a promover a ampliação dos limites para 

caracterização como consumidor livre, e promoveu a Consulta Pública 77/2019, cujo objeto 

era ampliar ainda mais as possibilidades de livre contratação de energia elétrica por parte dos 

consumidores. Como resultado, foi publicada a Portaria 465/2019, que modificou a Portaria 

514/2018 e estabeleceu um novo cronograma (atualmente em vigor) de diminuição dos 

patamares de carga, conforme abaixo: 

 

 

§ 3º A partir de 1º de janeiro de 2021, os consumidores com carga igual ou superior 

a 1.500 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia 

elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica 

do Sistema Interligado Nacional. 

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2022, os consumidores com carga igual ou superior 

a 1.000 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia 

elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica 

do Sistema Interligado Nacional. 

§ 5º A partir de 1º de janeiro de 2023, os consumidores com carga igual ou superior 

a 500 kW, atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de energia 

elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica 

do Sistema Interligado Nacional. 
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§ 6 º Até 31 de janeiro de 2022, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e 

a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE deverão apresentar estudo 

sobre as medidas regulatórias necessárias para permitir a abertura do mercado livre 

para os consumidores com carga inferior a 500 kW, incluindo o comercializador 

regulado de energia e proposta de cronograma de abertura iniciando em 1º de janeiro 

de 2024." (NR) 

 

 

 

Até o momento, portanto, a edição das referidas Portarias em 2018 e em 2019 

promoveu mudanças voltadas apenas à extinção do mercado reservado ao “consumidor 

especial”, conforme ilustrado pela figura abaixo: 

 

 

 
Figura 1- Patamares de redução de carga para acesso ao ACL. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

A Portaria 465/2019 também acrescentou à Portaria 514/2018 uma nova determinação, 

voltada à ampliação do mercado livre a um novo perfil de usuário. De acordo com o § 6º do 

art. 1º da Portaria 514/2018, a ANEEL e a CCEE deverão analisar, até 31 de janeiro de 2022, 

as medidas regulatórias adequadas à plena abertura do mercado, incluindo a migração ao 

mercado livre dos consumidores com carga inferior a 500 kW (cativos). Assim, um 

cronograma de abertura deverá ser formulado com início em 1º de janeiro de 2024, quando 

também deverá ser proposta a figura do comercializador regulado de energia87. 

 
87 Sobre o tema, ver Nota Técnica 6/2019/CGCE/DGSE/SEE, que fundamentou a abertura da CP 77/2019.  

Merece atenção o fato de que uma mudança tão grande e estrutural como essa esteja ocorrendo através de 

Portaria Ministerial e com fundamento em Nota Técnica que não apresenta nenhuma análise quantitativa ou 

qualitativa acerca das possíveis implicações da medida que impacta questões essenciais do setor, como a 

evolução dos balanços contratuais das distribuidoras, a expansão da oferta de energia e a evolução dos subsídios. 

Há, ainda, uma grande discussão acerca da legalidade da redução dos limites estabelecidos na lei através de 
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A grande preocupação em relação à iniciativa consagrada na Portaria MME 465/2019, 

de reduzir os limites para acesso dos consumidores de menor porte (pequenos comércios e 

indústria) e de pequeno porte (residenciais) ao mercado livre, advém da experiência 

internacional, já que são relatadas diversas falhas no funcionamento dos mercados de energia 

elétrica de baixa tensão88, muitas delas, inclusive, em relação à exposição dos consumidores a 

riscos que não sabem gerenciar. 

A complexidade e a dificuldade do processo podem ser percebidas, por exemplo, na 

experiência vivenciada recentemente no Reino Unido, reconhecido como um país de 

vanguarda em termos de liberalização do mercado elétrico. Após mais de vinte anos da 

implantação do mercado de varejo, o país resolveu estabelecer teto para as tarifas, dando “um 

passo atrás” em relação às medidas liberalizantes tomadas no passado, que havia instituído a 

formação do preço de energia a partir de critérios de mercado89.  

Em geral, até que a totalidade dos consumidores possa trocar de fornecedor de energia 

elétrica a qualquer momento, os países fizeram o processo em “ondas”, de modo que a 

possibilidade de livre escolha do fornecedor de energia elétrica foi inicialmente permitida a 

consumidores de médio e grande porte, como as indústrias e comércios em suas diversas 

ramificações, para depois alcançar os de pequeno porte atendidos na baixa tensão. 

O Brasil seguiu essa linha. A partir da Lei 9.074/1995, abriu-se o mercado para 

consumidores de médio e grande porte. Efetivamente, além de a reforma dos anos 90 ter 

estabelecido o unbundling, que obrigou as distribuidoras a adquirir energia para o mercado 

cativo, a lei tornou livres os consumidores com carga igual ou superior a 10 MW conectados a 

uma tensão superior a 69 kV. Cinco anos após a promulgação, a carga mínima para tornar-se 

elegível ao mercado passou a ser de 3 MW e, agora, mais recentemente, a continuidade do 

processo de abertura vem acontecendo por meio das Portarias editadas pelo MME.  

 

Portaria. De um lado, alguns autores diriam que isso poderia ocorrer por causa do instituto da “deslegalização”, 

sem que a iniciativa represente usurpação da competência legiferante. A partir da lei deslegalizadora, o 

regulamento estaria vinculado tanto ao quadro normativo legal (natureza infralegal), quanto aos princípios 

constitucionais expressos e implícitos, que passaram a funcionar como novo paradigma legitimador do Direito 

Administrativo. De outro lado, sustenta-se que a alternativa adotada em ato infralegal seria incompatível com a 

vigente política pública de incentivo às fontes renováveis, que fora criada, sedimentada e diversas vezes 

ampliada por lei, conforme previsto no art. 26, §5º da Lei 9.427/1996, incluído pela Lei 9.648/1998 e alterado 

pelas Leis 10.438/2002, 10.762/2003, 11.488/2007, 11.943/2009, 12.111/2009, 12.783/2013, 13.097/2015 e 

13.360/2016. Sobre o tema ver: https://bit.ly/3esIHFn.  Acesso em 19.7.2020. 
88 POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tnFueo. 

Acesso em fev.2020. 
89 PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO EUROPEU. Diretiva UE 2019/944 do Parlamento Europeu e 

do Conselho. Bruxelas, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3o4DR4f. Acesso em dez 2020. 

https://bit.ly/3esIHFn
https://bit.ly/3tnFueo
https://bit.ly/3o4DR4f
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Sem a estrutura adequada, porém, o mercado não será capaz de responder aos 

problemas que possivelmente surgirão, a exemplo do comprometimento da segurança de 

suprimento do sistema em consequência da desordem com a expansão da oferta e da não 

redução do preço da energia, medidas que têm o potencial de provocar rejeição ao próprio 

mercado, além de representar um risco de novas intervenções e, ao final, um grande 

retrocesso para essa nova tentativa de modernização da indústria elétrica brasileira. 

Para endereçar essas preocupações, em 2019, já na gestão do Ministro Bento 

Albuquerque, o MME publicou a Portaria 187/2019, que estabeleceu Grupos de Trabalho 

(GT) para tratar dos diferentes temas abrangidos na proposta de Modernização do Setor 

Elétrico iniciada com a CP 33/201790, incluindo a abertura de mercado. 

A proposta de modernização está calcada na construção de “uma visão de futuro” que 

contempla elementos básicos que levem a um modelo adaptado às pressões externas, as quais 

o setor elétrico brasileiro está exposto e que, ao mesmo tempo, garanta sua sustentabilidade 

no longo prazo91.  

As medidas para tanto estão orientadas em quatro principais elementos: (i) tornar o 

quadro regulatório e comercial vetores de eficiência nas decisões empresariais de agentes 

individuais como veículo para a modicidade tarifária, segurança de suprimento e 

sustentabilidade socioambiental; (ii) tornar a sinalização econômica vetor de alinhamento 

entre os interesses individuais e sistêmicos, de forma que as instituições passem a fornecer 

sinalização econômica  adequada em ambiente competitivo, buscando assegurar que a busca 

pela otimização nas posições individuais dos agentes sejam as mesmas que conduzem a 

benefícios sistêmicos sobre a economicidade, segurança e sustentabilidade socioambiental do 

suprimento; (iii) alocar corretamente os custos e riscos e permitir a gestão individual dos 

agentes; (iv) remover barreiras de participação dos agentes no mercado92 93.  

 
90 Entre eles separação de lastro e energia, critérios de suprimento e sustentabilidade dos serviços de distribuição. 
91 NOTA TÉCNICA Nº 5/2017/AEREG/SE. Disponível em: https://bit.ly/2RDdPck. Acesso em 14 de julho de 

2020. 
92 NOTA TÉCNICA Nº 5/2017/AEREG/SE. Disponível em: https://bit.ly/2RDdPck. Acesso em 14 de julho de 

2020. 
93A coordenação do Projeto está a cargo do MME e a reforma foi estruturada em três fases: a primeira ocorreu 

por meio da instauração da Consulta Pública 33/2017, em que o MME submeteu à sociedade o mais complexo 

conjunto de medidas para aprimoramento do marco legal do setor elétrico desde a instituição do Comitê de 

Revitalização do Setor Elétrico em 2002; a segunda aconteceu por meio dos Grupos de Trabalhos da 

Modernização (GT Modernização), instaurados através da Portaria MME 187/2019, cujo Plano de Ações para 

implementação das diretrizes foi apresentado à sociedade em outubro/2019; a terceira é a que estamos vivendo 

atualmente, de efetivação do Plano de Ações por parte do Comitê de Implementação da Modernização do Setor 

Elétrico. Por meio da Portaria 403/2019, o MME instituiu o Comitê de Implementação da Modernização do 

Setor Elétrico, a fim de viabilizar a efetiva execução do Plano e propor eventuais medidas complementares para 

fazer a modernização segundo os conceitos da “governança pública, estabilidade jurídico-regulatória e 

 

https://bit.ly/2RDdPck
https://bit.ly/2RDdPck
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Especificamente sobre a proposta de abertura completa do mercado, o Relatório 

entregue pelo GT estabelece que a transição deve ocorrer de forma lenta e gradual para que 

sejam equacionadas as possíveis limitações do modelo. De forma sintética, o documento 

apresentou o seguinte passo a passo para a implantação full retail competition no Brasil:  

 

 

I. Plano para liberação do mercado de baixa tensão;  

II. Redução e extinção da reserva de mercado para energia especial;  

III. Separação entre atacado e varejo, com definição de limites para cadastro de 

consumidores e de agentes varejistas na CCEE;  

IV. Aprimoramento do Comercializador Varejista;  

V. Aumento da robustez do mercado envolvendo periodicidade da liquidação, 

garantias financeiras e bolsa de energia e Clearing House; e  

VI. Avaliação da possibilidade de redução da obrigação de contratação da totalidade 

da carga para o mercado livre e para as empresas de distribuição ou 

comercializadores de energia regulada (Comercializador de última Instância). 

 

 

 

Boa parte das medidas propostas pelo MME foram consolidadas em dois Projetos de 

Lei que atualmente tramitam no Congresso Nacional. O PLS 232/2016 já foi aprovado na 

Comissão de Infraestrutura do Senado e encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde 

tramita sob o número 414/2021; já o PL 1917/2015 foi apresentado na Comissão Especial 

constituída para análise do Projeto na Câmara dos Deputados e aguarda apreciação. 

A liberalização do mercado é tratada nas duas iniciativas. O texto principal é 

praticamente o mesmo, mas o PLS 232/2016 (convertido no PL 414/2021) não faz qualquer 

modificação no cronograma previsto na Portaria MME 514/2018, com as modificações que 

lhe foram feitas pela Portaria MME 465/2019. Nesse sentido, a abertura até o patamar de 500 

kW, ligados em qualquer tensão, deve acontecer até 1º de janeiro de 2023. Para os 

consumidores abaixo de 500 kW, a proposta determina que o Poder Executivo apresente, em 

até 42 meses após a entrada em vigor do artigo, plano para extinção integral do requisito 

mínimo de carga para acesso ao ACL. Já o PL 1917 estabelece um calendário de abertura 

próprio, que não considera as datas previstas nas Portarias editadas pelo MME. Nesse caso, a 

abertura total aconteceria em até 72 meses da entrada em vigor do parágrafo. A tabela abaixo 

sintetiza as diferenças: 

 

 

previsibilidade”. Ao final, o Comitê vai apresentar ao CNPE as principais conclusões do relatório e do Plano de 

Ação. 



46 

 

 

 
Figura 2 - Comparativo dos períodos para abertura total do mercado. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Em geral, como veremos nos tópicos subsequentes, os mercados varejistas de 

eletricidade são regidos por dois conjuntos de políticas: as que buscam promover a 

concorrência e o engajamento do consumidor e as que visam à proteção do consumidor94. Isso 

porque uma das principais características observadas nesses mercados é que um bom desenho 

não garante a concorrência. O comportamento ativo do consumidor é essencial para que a 

pressão concorrencial efetivamente aconteça. Em razão da resposta fraca dos consumidores, 

os fornecedores podem ficar em uma posição de mercado unilateral em relação a esses 

clientes e exercer poder de mercado, explorando a vulnerabilidade desses consumidores por 

meio da prática de preços abusivos, por exemplo. Além disso, considerando que os 

consumidores passam a lidar com novas fontes de riscos e, ainda, que existem distorções na 

alocação de custos da rede, é extremamente importante estabelecer-se políticas de proteção 

aos consumidores tidos como vulneráveis. Parte dessas preocupações estão estampadas nos 

Projetos de Lei, conforme se extrai dos art. 15 e 16 do PLS 232/2016 (convertido no PL 

414/2021) abaixo colacionados: 

 

 

 
94 POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tnFueo. 

Acesso em fev.2020. 
 

https://bit.ly/3tnFueo
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Art. 15-A. A redução dos limites de carga e tensão, nos termos do § 3º do art. 15, 

para consumidores atendidos por tensão inferior a 2,3 kV (dois inteiros e três 

décimos quilovolts), deverá ocorrer em até 42 (quarenta e dois) meses da entrada em 

vigor deste artigo. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, em até 42 (quarenta e dois) meses da entrada 

em vigor deste artigo, deverá apresentar plano para extinção integral do requisito 

mínimo de carga para consumidores atendidos em tensão inferior a 2,3 kV (dois 

inteiros e três décimos quilovolts), que deverá conter, pelo menos: 

I – ações de comunicação para conscientização dos consumidores visando a sua 

atuação em um mercado liberalizado; 

II – proposta de regulação e de ações para aprimoramento da infraestrutura de 

medição, faturamento e modernização das redes de distribuição de energia elétrica, 

com foco na redução de barreiras técnicas e dos custos dos equipamentos; 

III – separação, ainda que exclusivamente para fins tarifários e contábeis, das 

atividades de comercialização regulada de energia e de prestação do serviço público 

de distribuição de energia elétrica; e 

IV – regulamentação para o suprimento de última instância, inclusive no que se 

refere às condições econômicas e financeiras para a viabilidade e sustentabilidade 

dessa atividade.” 

 

Art. 16-B. Após 42 (quarenta e dois) meses da entrada em vigor deste artigo, os 

consumidores com carga inferior a 500 kW (quinhentos quilowatts), no exercício da 

opção de que tratam o art. 15 e o art. 16, serão representados por agente varejista 

perante a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, de que trata o 

art. 4º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. 

§ 1º Os consumidores com carga inferior a 500 kW (quinhentos quilowatts) serão 

denominados consumidores varejistas. 

§ 2º A ANEEL definirá os requisitos para atuação do agente varejista, os quais 

devem prever, no mínimo: 

I – Capacidade financeira compatível com o volume de energia elétrica representada 

na CCEE; 

II – Obrigatoriedade de divulgação do preço de referência de pelo menos um 

produto padrão, definido pela ANEEL, caso o agente varejista seja comercializador 

ou produtor independente de energia; e 

III – Carga representada de consumidores varejistas de pelo menos 3.000 kW, 

incluindo a carga própria, se houver. 

§ 3º Qualquer pessoa jurídica que cumpra os requisitos definidos pela ANEEL 

poderá atuar como agente varejista, independentemente de comercializar energia 

elétrica com seus representados ou de atuar apenas como agregador de carga. 

§ 4º O fornecimento de energia ao consumidor varejista inadimplente com as 

obrigações estabelecidas no contrato de compra e venda de energia poderá ser 

suspenso, conforme regulamentação, resguardado o direito à ampla defesa e ao 

contraditório. 

 

 

 

  

Das reformas implementadas por diversos países que avançaram na direção da 

abertura completa de mercado de energia elétrica ao longo dos últimos anos, observa-se que 

os resultados atingidos vêm sendo bastante controversos95. Por isso, ainda hoje a questão do 

 
95 Ver, nesse sentido: POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned 

after two decades of experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: 

https://bit.ly/3tnFueo. Accesso em fev.2020. 

ESSENSZ SOLUÇÕES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: Resultados das 

Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3uqJV9D. Acesso em dez 2020. 

 

https://bit.ly/3tnFueo
https://bit.ly/3uqJV9D
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design adequado, das políticas e da regulação na busca pelo alcance de eficiência nos 

mercados de varejos de energia têm sido tópicos de discussão entre os formuladores de 

políticas, acadêmicos e profissionais.  

É sobre isso que trataremos no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020. 

 

https://bit.ly/3nZ3kMg
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2. CONCORRÊNCIA NOS MERCADOS DE ENERGIA ELÉTRICA: DESENHOS 

DE MERCADO  

 

 

 

De modo geral, a ineficiência e os altos custos das atividades (produção, transporte e 

distribuição de energia) antes operadas em regime de monopólio pelo Estado induziram a 

transferência dessas atividades aos privados, o que culminou em um processo de 

transformação profunda da indústria elétrica, especialmente a partir dos anos 80 e 90. 

Os primeiros passos em relação aos estudos de desenhos de mercado na indústria 

elétrica foram dados nos Estados Unidos em 1978, por meio da Lei PURPA (Public Utility 

Regulatory Policy Act), cujo objetivo era atrair novos investimentos para o setor de energia 

elétrica a fim de promover um uso mais racional dos recursos, especialmente após a crise do 

petróleo de 1973.  

A norma passou a permitir que as utilities comprassem energia elétrica de agentes 

privados (PIEs) por meio de mecanismos competitivos, especialmente chamadas públicas e 

leilões, o que ocasionou uma enorme transformação na estrutura da indústria ao estimular a 

entrada de geradores que atendiam determinados requisitos previstos na PURPA96. 

Ao longo dos anos 80 surgiu o conceito de mercados atacadistas de energia, em que a 

compra de energia pelas distribuidoras e pelos grandes consumidores ocorre de modo 

competitivo. O Chile foi o primeiro país a adotar o modelo (1982), seguido do Reino Unido 

(1989)97. Em 1992, nos Estados Unidos, foi editado o Energy Policy act, que, além de 

autorizar os Estados Unidos a adotar uma organização estadual e regional de mercados, 

aumentou ainda mais a competição na indústria elétrica do país ao permitir que os PIEs 

disputassem com as utilities na venda de energia elétrica. 

A partir daí, diversos países do mundo promoveram reformas para implantar a 

competição no atacado. Muitos dos países europeus (incluindo os nórdicos) e diversos países 

da América Latina realizaram reformas para introduzir o modelo, a maioria ao longo dos anos 

 
96 VIANA, Alexandre Guedes. Leilões como mecanismo alocativo para um novo desenho de mercado no 

Brasil. Tese (Doutorado em Sistemas de Potência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2017. Acesso em 20 julho 2020. 
97 WORLD BANK, Infrastructure for Development: World Development Report, 1994. Disponível em: 

https://bit.ly/3tv0Wy4. Acesso em 10 Jan. 2020. 

https://bit.ly/3tv0Wy4
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200098.  O principal objetivo das reformas liberalizantes no setor elétrico é estabelecer um 

novo modelo que permita à sociedade auferir os benefícios de longo prazo decorrentes de 

mecanismos de mercado. Para tanto, as reestruturações estimulam a implementação da 

concorrência entre agentes econômicos em todos os segmentos possíveis da cadeia.  

Como destacado por Joskow99, em princípio, os incentivos criados no mercado 

competitivo promoveriam a correta expansão do sistema, reduzindo os custos de operação dos 

investimentos em capital fixo, incentivando as inovações tecnológicas e promovendo um 

melhor serviço de redes, o que resultaria em preços mais competitivos e em melhor qualidade 

do serviço, beneficiando a sociedade. Nessa mesma época, países que já tinham implantado o 

mercado atacadista avançavam ainda mais rumo à liberalização, introduzindo a concorrência 

também no varejo, como foi o caso do Reino Unido e de alguns estados dos Estados Unidos, a 

exemplo do Texas. Atualmente, diversos países europeus, além da Austrália e Nova Zelândia 

também seguiram nessa direção. 

Embora existam diferenças pontuais, Joskow100 destaca que os elementos principais 

para reestruturação e desenvolvimento de mercados competitivos na indústria de energia 

envolvem os seguintes elementos chaves: 

 

i. Privatização das empresas estatais para criar restrições orçamentárias rígidas e 

incentivos para melhorias de desempenho e para dificultar que o Estado use as 

empresas para implementar agendas políticas caras; 

ii. Separação das atividades potencialmente competitivas (geração e comercialização) das 

não competitivas (distribuição, transmissão e operação do sistema), a fim de evitar 

subsídio cruzado entre os segmentos competitivos e regulados e a adoção de políticas 

discriminatórias de acesso às redes. A lógica é que os preços da produção e 

comercialização devem ser estabelecidos em mercados competitivos e não pelos 

reguladores; e os monopólios naturais devem permanecer regulados para extrair 

eficiência e garantir a qualidade dos serviços prestados; 

 
98 VIANA, Alexandre Guedes. Leilões como mecanismo alocativo para um novo desenho de mercado no 

Brasil. 2017. Tese (Doutorado em Sistemas de Potência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. Acesso em 20 julho 2020. 
99 JOSKOW, Paul L. Lessons learned from electricity market liberalization. The Energy Journal. Special Issue: 

The Future of Electricity.  Paper in honor of David Newbery. IAEE, 2008. Disponível em:  

economics.mit.edu/files/2093. Acesso em jan. 2020. 
100 Idem. 
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iii. Restruturação horizontal da geração a fim de criar várias empresas com capacidade de 

competição intramercado, mitigando a prática de eventual conduta anticompetitiva e 

garantindo que os mercados se desenvolvam de modo razoavelmente competitivo; 

iv. Integração horizontal de instalações de transmissão e rede de operações para abranger 

a extensão geográfica dos mercados atacadistas, e a execução da operação do sistema 

elétrico por um operador independente para programar a geração conforme a 

demanda, manter os parâmetros físicos da rede (frequência, voltagem, etc.) e orientar 

investimentos em infraestrutura de transmissão para atender à confiabilidade e aos 

padrões econômicos. A operação do sistema também permanece entre as atividades 

que deve ser regulada enquanto “monopólio”, em razão da complexidade operativa. 

Um único operador deve controlar todas as plantas em uma determinada área, sob 

pena de o sistema não funcionar; 

v. Desenvolvimento de mecanismos de resposta à demanda que permitam a reação dos 

consumidores às variações de preços no mercado atacadista, de forma que integre a 

resposta à demanda na formação de preços e nos critérios de confiabilidade dos 

mercados atacadista e varejista; 

vi. A criação de um mercado spot atacadista e de um mercado de reservas operativas a 

fim de apoiar (ou garantir) o equilíbrio entre a oferta e a demanda de energia elétrica, 

alocando de forma eficiente a capacidade de transmissão, respondendo rápida e 

efetivamente a paradas não programadas nas instalações de geração e transmissão, 

consistentes com a necessidade de manutenção dos parâmetros técnicos do sistema 

(voltagem, frequência e estabilidade), e facilitando as oportunidades de 

comercialização de energia entre os agentes; 

vii. Regulação para promover o acesso eficiente à rede de transmissão por compradores e 

vendedores, o que inclui a alocação eficiente da capacidade de transmissão entre os 

concorrentes e interconexões eficientes das novas instalações de geração; 

viii. Competição no mercado de varejo por meio da liberalização de todos os 

consumidores, tornando livre a escolha do comercializador de serviço. Nos casos em 

que os formuladores de política entenderem que não é possível a concorrência no 

varejo (para pequenos consumidores residenciais ou comerciais), empresas de 

distribuição ou fornecedores designados têm a responsabilidade de fornecer energia a 

esses clientes, por meio de compras em mercados atacadistas competitivos ou por 

meio de suas próprias instalações de geração, desde que os encargos associados à 
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energia fiquem sujeitos à regulação baseada nos preços praticados no mercado 

atacadista; 

ix. A criação de agências reguladoras independentes, integradas por equipe técnica e 

especializada, com boas informações sobre custos e qualidade do serviço, que 

permitam regular efetivamente os preços cobrado pelas empresas de distribuição e 

transmissão e os termos e condições de acesso a essas redes por todos os agentes; 

x. Criação de mecanismos de transição para as mudanças, que sejam compatíveis com o 

desenvolvimento de mercados competitivos que funcionem bem. 

 

 

2.1 Modelos para introdução da concorrência no segmento de comercialização de 

energia elétrica 

 

 

Nessa linha, a liberalização da indústria elétrica pode ser definida como a introdução 

da competição nas funções de geração e comércio de atacado e varejo101, o que pode ser 

alcançado de diferentes formas, de acordo com as características de cada país e de seu sistema 

elétrico. Em geral, os modelos de desenho de mercado se relacionam com o nível de 

participação do consumidor na definição do supridor de energia elétrica, assumindo-se que os 

serviços de fio (transmissão e distribuição) permanecem como monopólios naturais mesmo 

nos modelos mais liberalizados. 

Hunt e Shuttleworth102 descrevem quatro modelos básicos para a estrutura do setor 

elétrico em termos de graus de competição, sendo essa a principal referência utilizada na 

formatação de mercado na indústria de energia elétrica mundial (modelos canônicos): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 HUNT, Sally. Making competition work in electricity. John Wiley & Sons. 2002. p.3 
102 HUNT, Sally; SHUTTLEWORTH, Graham. Competition and Choice in Electricity. Wiley, New York, 

USA, 1996. 
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Modelo 1: Monopólio verticalmente integrado, em que todos os segmentos (G,T,D,C) estão 

agrupados e não há nenhuma competição na cadeia: 

 

 
Figura 3 - Monopólio Verticalmente Integrado. 

Fonte: HUNT, Sally. Making competition work in electricity.  

Wiley & Sons, England, 2002. 

 

 

 

 Cameron descreve que, nessa etapa inicial, as principais características do paradigma 

regulatório tradicional para o setor elétrico incluíam as seguintes características: a) direitos 

exclusivos de construção e operação de redes, outorgados sob concessão ou licença; b) 

inexistência de competição; c) regulamentação detalhada; d) operações verticalmente 

integradas; e) remuneração com base nos custos históricos; f) alto grau de planejamento com 

controle rígido e centralizado; g) o consumidor final não participava da tomada de decisão. O 

usuário de eletricidade tinha "quase nenhum papel neste processo, exceto ligar e desligar". Os 

arranjos legais e financeiros foram estabelecidos e supervisionados pelos governos, 

geralmente nacionais103. 

 

 

 

 

 

 
103 CAMERON, Peter D. Competition in Energy Markets: Law and regulation in the European Union, Oxford 

University Press, Oxford, 2007. p. 8-9. 
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Modelo 2: Comprador único, em que os agentes de geração independentes (PIEs) 

comercializam energia aos concessionários de distribuição: 

 
Figura 4 - Comprador Único. 

Fonte: HUNT, Sally. Making competition work in electricity.  

Wiley & Sons, England, 2002. 

 

 

 Nesse caso, há competição entre os produtores, mas toda a energia produzida é 

adquirida por um único comprador, que é responsável pelo fornecimento ao consumidor final. 

 

Modelo 3: Competição no atacado, em que os produtores de energia podem vender energia 

de forma competitiva para as distribuidoras e para os grandes consumidores, com a criação do 

mercado atacadista. Nesse estágio, as distribuidoras são empresas que operam tanto a rede de 

distribuição como o varejo de eletricidade (comercialização ao pequeno consumidor): 

 

 
Figura 5 - Competição no Atacado. 

Fonte: HUNT, Sally. Making competition work in electricity.  



55 

 

Wiley & Sons, England, 2002. 

 

 Nesse estágio, portanto, a geração de energia elétrica é liberalizada, existindo 

competição entre os produtores e no âmbito do mercado atacadista. Todavia, apenas os 

grandes consumidores têm acesso a esse mercado. Os pequenos consumidores não estão 

autorizados a participar na competição de compra de eletricidade e permanecem cativos do 

empreendimento monopolista, podendo comprar eletricidade apenas do operador da rede de 

distribuição. 

 

Modelo 4: Competição no atacado e no varejo, em que deixa de existir o monopólio da 

comercialização aos pequenos consumidores pelas distribuidoras, com a liberalização do 

mercado varejista de eletricidade. Todos os consumidores podem escolher seus fornecedores. 

Normalmente, os pequenos clientes compram energia através de comercializadores varejistas 

(retailers): 

 
Figura 6  – Competição no Atacado e no Varejo. 

Fonte: HUNT, Sally. Making competition work in electricity.  

Wiley & Sons, England, 2002. 

 

 

 

 No quarto modelo, a ideia é trazer os benefícios da competição tanto do lado da 

produção, quanto do lado da oferta. O fornecimento de energia é claramente diferenciado das 

atividades de transmissão e distribuição, o que permite maior grau de competição. A livre 

escolha do fornecedor por todos os consumidores traz, sem dúvida, muito mais complexidade 

à organização do comércio de energia elétrica, mas o lado positivo desse desenho é que, em 
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uma perspectiva de mercado, ao menos em tese, um maior número de players permite o seu 

melhor funcionamento em termos de competitividade. 

 A decisão de qual modelo de liberalização é adequado para cada país depende de uma 

série de fatores. Um dos mais importantes, segundo Dow104, são as restrições de capacidade 

de geração. O autor designa duas categorias de países: a primeira compreende aqueles com 

capacidade instalada suficiente para atender a demanda; e a segunda consiste nos países com 

pouca capacidade instalada para atendimento a demanda. 

 Nos países da categoria 1, o objetivo específico da liberalização é alcançar tarifas mais 

baixas para os consumidores finais, introduzindo concorrência plena nos segmentos de 

geração e comercialização, abarcando atacado e varejo. Já nos países da categoria 2, a 

liberalização é projetada para atrair capital para a expansão do sistema. Dow ressalta, 

contudo, que isso não quer dizer que nos países de categoria 2 a busca por redução de preço 

da energia para os consumidores finais seja negligenciada, mas apenas que o foco principal 

está no desenvolvimento da capacidade instalada. 

 Na prática, os países da categoria 1 geralmente buscam um modelo competitivo 

completo, o mais próximo possível do modelo 4 de Hunt. Por outro lado, os países da 

categoria 2 preferem modelos que permitam a financiabilidade de novas usinas de energia, 

sendo geralmente países em desenvolvimento, com maior perfil de risco e maior custo de 

capital. 

 Além disso, mesmo em países desenvolvidos, os grandes projetos de geração 

dificilmente são viabilizados apenas com receitas de mercados à vista (spot), demandando a 

assinatura de contratos com prazos maiores ou a utilização de outros instrumentos financeiros 

para estruturação. Nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, os contratos de 

longo prazo são ainda mais necessários para o financiamento dos principais projetos de 

geração, tema inclusive que foi considerado primordial na reforma vivenciada em 2004. 

 Nesse contexto, uma vez que os contratos fornecidos ou garantidos pelos governos são 

incompatíveis com os modelos 3 ou 4, os países da categoria 2 normalmente buscam o 

modelo 2 (comprador único) ou um modelo intermediário entre o 2 e 3 (competição no 

atacado), introduzindo a concorrência como algo pontual, associado normalmente à 

construção de usina no modelo Built, Operate and Transfer (BOT)105. 

 
104 DOW, Stephen. Downstream Energy Law and Policy Primer, Electricity privatization. In: liberalization and 

Contracting, UK, 2009. 
105 Ver, sobre o tema: BHATTACHARYYA C. Subhes, Energy economics: Concepts, Issues, Markets and 

Governance. Springer, 2011. 



57 

 

 Um ponto que merece destaque é que não necessariamente os diferentes países passam 

por todos os estágios durante a caminhada liberalizante. Muitas vezes a regulação é alterada 

do modelo 1 diretamente para o modelo 3, outras vezes também há regressão de um modelo 

para outro, como inclusive aconteceu no Brasil em relação às reformas de 1990 e 2004. 

 O monopólio verticalmente integrado, por exemplo, foi o modelo que serviu a 

indústria de energia elétrica mundial por praticamente todo o século XX, continuando 

presente ainda hoje em alguns países da África, Ásia e América Latina. A evolução desse 

modelo para os demais, porém, é normalmente associada a questões econômicas e ideológicas 

dos formuladores da política e reguladores dos diferentes países106. 

 

2.1.1 O caso brasileiro 

 

 

Trazendo a realidade dos modelos de mercado de eletricidade estabelecidos por Hunt e 

Shuttleworth para o Brasil, observa-se que até a década de 1990, a indústria brasileira operou 

conforme o modelo 1, com monopólios estatais e verticalmente integrados. O processo de 

liberalização da indústria vivenciado na década de 90, especialmente entre 1998 e 2000, 

quando foram implementadas as medidas sugeridas pela consultoria Inglesa Coopers & 

Lybrand, visava alcançar o modelo 3, com a implantação da concorrência no atacado107, mas, 

como anteriormente descrito, o processo foi interrompido em razão da grave crise de oferta 

vivenciada no Brasil em 2001, que levou à necessidade de adoção de um programa 

compulsório de redução do consumo de eletricidade. 

Em 2003/2004, a instituição do modelo de leilões regulados com contratos de longo 

prazo (PPAs) e a implementação da nova estrutura de mercado, com a criação dos ambientes 

 
106 VIANA, Alexandre Guedes. Leilões como mecanismo alocativo para um novo desenho de mercado no 

Brasil. 2017. Tese (Doutorado em Sistemas de Potência) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2017. Acesso em 20 de julho de 2020. 
107 (i) Separação das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização e garantia de acesso 

indiscriminado e gratuito às linhas de transmissão e distribuição (regulação dos serviços de rede); (ii) Assinatura 

de contratos compulsórios entre as empresas de geração existentes e as concessionárias de distribuição e o 

estabelecimento de uma regra de transição para que os volumes desses contratos fossem reduzidos em 25% ao 

ano entre 2003 e 2006 a fim de propiciar maior concorrência no atacado; (ii) Criação da figura do PIE; (iv) 

Criação da ANEEL, órgão regulador independente com poderes para regular e fiscalizar o setor; (v) 

Estabelecimento do monopólio das distribuidoras para venda de energia aos pequenos consumidores e permissão 

para que grandes consumidores comprem diretamente dos PIEs, de modo que distribuidoras e grandes 

consumidores comprem competitivamente no mercado atacadista; (vi) Privatização de empresas de distribuição e 

geração; (vii) Criação de um Operador Independente para coordenar e controlar o despacho das usinas 

hidrelétricas (ONS) e permitir a otimização do uso da água. Os softwares de otimização calculam o custo de 

oportunidade da água, o custo marginal de operação e os preços no mercado atacadista de energia. 
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de comercialização livre (ACL) e regulada (ACR), o Governo passou a funcionar quase como 

um comprador único no ACR, ao ficar responsável pela organização dos leilões e pela 

contratação de energia para as distribuidoras. Na prática, portanto, a reforma de 2003/2004 

(modelo atual) deu um passo atrás na liberalização iniciada nos anos 90, e representa uma 

posição intermediária entre os modelos 2 e 3 proposto por Hunt e Shuttleworth.  

Apesar de não termos um perfeito modelo de comprador único, já que as distribuidoras 

não compram energia por meio de leilões individuais, os leilões realizados pelo Governo 

Federal servem para intermediar a relação entre vendedores e compradores. Além disso, 

alguns empreendimentos específicos (concessões que foram renovadas – “modelo de cotas”) 

estão obrigados a vender a totalidade da energia nos leilões promovidos pelo Governo 

Federal.  

Agora, no âmbito da modernização, o que se busca é completar a reforma, 

liberalizando totalmente o mercado de energia no Brasil. O monopólio de comercialização das 

distribuidoras em relação aos pequenos consumidores será extinto, abrindo-se caminho para 

que todos eles tenham a liberdade de escolher o seu fornecedor de energia, implantando-se o 

full retail competition descrito no modelo 4. O movimento pode ser representado nos gráficos 

abaixo: 

 

 
Figura 7 - Modelo atual de Comercialização de energia. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 8 - Modelo de Mercado Totalmente Livre. 

Fonte: elaboração própria. 

      
A agenda de modernização proposta pelo Governo Federal brasileiro é bastante ampla 

e envolve diversos outros temas além da abertura completa do mercado. Apesar disso, a 

abertura do mercado para baixa tensão é, certamente, uma das principais pautas do projeto, na 

medida em que é apresentada como alternativa para endereçar dois pontos tidos como cruciais 

para a indústria elétrica “moderna”: o fenômeno social de valorização das escolhas 

individuais, o que engloba a participação mais ativa dos consumidores na gestão de seu 

consumo de energia e a liberdade de escolha do fornecedor de energia; e a redução do preço 

de energia por meio do aumento da competição.  

A proposta apresentada pelo Governo brasileiro confia integralmente na competição 

como melhor sinalizadora para o preço da energia e melhor promotora do exercício das 

escolhas individuais, raciocínio que se alinha com a visão de Ogus, para quem o princípio da 

livre concorrência também garante a liberdade de escolha individual, já que a competição 

descentraliza as tomadas de decisão e, assim, privilegia o direito de escolha dos indivíduos108. 

A expectativa, nesse contexto, é que o aumento da concorrência levará não só à redução do 

preço da energia, mas também à maior valorização das escolhas individuais dos 

consumidores.  

 No entando, o assunto ainda hoje é controverso. Existem diferentes visões acerca do 

mercado varejista109. Alguns autores, inclusive, são contrários à sua implementação por 

entenderem que a política promove um aumento exacerbado de riscos aos consumidores para 

alcançar resultados pouco expressivos em termos de economia com eletricidade. Além disso, 

como veremos nas seções seguintes, apesar de a implementação de mercados varejistas ser 

 
108 OGUS, Anthony. Regulation: legal form and economic theory. Oxford: Clarendon Press, 1994. P.22 
109 Sobre o assunto, ver: SCHOR, Juliana. M. Abertura do Mercado Livre de Energia Elétrica: Vantagens e 

possibilidades do Retail Wheeling no Brasil. Rio de Janeiro: Synergia, 2018. 
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muito menos comum do que a liberalização dos mercados em nível atacadista (que já existe 

em 96% dos países desenvolvidos e aproximadamente 70% dos países em 

desenvolvimento110),  nos últimos vinte anos, diversos países avançaram nessa direção. Há, 

nesse sentido, uma relevante disponibilização de dados e informações que podem auxiliar não 

apenas na compreensão dos resultados já alcançados, mas também na construção das 

diretrizes para as indústrias que ainda implementarão reformas de liberalização do mercado de 

energia, como é o caso do Brasil. 

 

 

 

2.2 As diferentes concepções acerca do mercado varejista de energia  

 

 

Um dos principais benefícios apontados como justificadores para a implantação de 

mercados varejistas de energia, incluindo os consumidores residenciais, é, de fato, o aumento 

da concorrência e, consequentemente, a redução do preço de energia111. Littlechild, um dos 

principais defensores da criação de um mercado de varejo, afirma que o mercado livre para 

consumidores de pequeno porte é capaz de ofertar os produtos que esses usuários precisam, 

com os melhores preços possíveis112. 

Com base na experiência vivida na Inglaterra, o autor também aponta como potenciais 

benefícios do mercado livre para pequenos usuários o fato de a competição no varejo 

proporcionar a efetivação de diversas opções contratuais, permitindo que os consumidores 

sejam atendidos da forma como desejam, escolhendo livremente o fornecedor de energia com 

a melhor combinação preço/qualidade do serviço que atenda às suas necessidades113, 

exatamente o que busca o Regulador brasileiro. 

 
110 FOSTER, V.; WITTE, S.H.; BANERJEE, S.G.; Vega Moreno, A. Charting the diffusion of power sector 

reforms across the developing world. Policy. Research working paper. Banco Mundial. Washington, D.C, 2017. 

Disponível em: https://bit.ly/3uvRAnh. Acesso em 20 jan. 2020. 
111 Ver, por exemplo, a Nota Técnica 4/2016-AEREG/SE-MME, que originou a Consulta Pública 21/2016 sobre 

os benefícios e riscos envolvidos na expansão do mercado livre de energia. 
112 LITTLECHILD, Stephen C. Why we need electricity retailers: a reply to Joskow on wholesale spot price 

pass-through. Cambridge, UK, 22 Aug. 2000. p. 9-10. Disponível em: https://bit.ly/3uxBBVI. Acesso em 20 

jan. 2020. 
113 LITTLECHILD, Stephen C. Why we need electricity retailers: a reply to Joskow on wholesale spot price 

pass-through. Cambridge, UK, 22 Aug. 2000. p. 8. Disponível em: https://bit.ly/3uxBBVI. Acesso em 20 Jan 

2020. 

https://bit.ly/3uvRAnh
https://bit.ly/3uxBBVI
https://bit.ly/3uxBBVI
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Os defensores da aplicação do modelo de full retail competition acreditam, nesse 

sentido, que, da mesma forma que o mercado atacadista de energia viabilizou competitividade 

ao setor elétrico, contribuindo para o seu desenvolvimento e expansão, a abertura do mercado 

livre aos pequenos usuários também seria capaz de produzir os mesmos efeitos, com alcance 

ainda maior. Hunt afirma que competição é o que beneficia os consumidores. E, em última 

análise, beneficiar os consumidores é o que deve fazer a política pública114. 

Do mesmo modo, Goudin et al115 argumentam que a ausência de um mercado 

varejista, caracterizado pela presença de vários agentes em concorrência, termina por conduzir 

à ausência de produtos adequados aos usuários, maiores barreiras à entrada de novos agentes 

e, consequentemente, uma redução nas inovações. Segundo os mesmos autores, a inexistência 

de mercado livre para pequenos consumidores também é capaz de distorcer as decisões acerca 

dos investimentos necessários ao setor e de ressaltar o poder de monopólio das distribuidoras. 

Essa visão, contudo, não é unânime. Há autores contrários à abertura total do mercado 

de energia. Ao longo dos anos 90 e 2000, Littlechild e Joskow protagonizaram um intenso 

debate acerca das vantagens e desvantagens da adoção do modelo de full retail competition na 

indústria de energia, o que resultou em diversas publicações acerca do assunto116. 

Em geral, Joskow e os demais opositores ao modelo se fundamentam no aumento de 

riscos ao consumidor final e no possível aumento de preços para justificar a desnecessidade 

de abertura do mercado aos pequenos usuários. Em diversas publicações117, Joskow 

argumenta que o modelo traria mais problemas do que soluções aos pequenos usuários, e por 

isso defendia que o melhor atendimento ao consumidor, em termos de preço, adequação e 

eficiência do serviço, não adviria do mercado totalmente liberalizado, mas de outras 

estratégias, como um simples unbundling parcial entre geradoras e distribuidoras.  

Para o autor, seria suficiente para se garantir a expansão e a eficiência necessárias ao 

sistema uma simples determinação para que as distribuidoras, monopolistas na 

 
114 HUNT, Sally; SHUTTLEWORTH, Graham. Competition and Choice in Electricity. Wiley, New York, 

USA, 1996. p.4. 
115 GOULDING et al. apud LITTLECHILD, Stephen C. Why we need electricity retailers: a reply to Joskow 

on whosale spot price pass-through. Cambridge, UK, 22 Aug. 2000. p. 7. 
116 Ver, nesse sentido: LITTLECHILD, Stephen C. Why we need electricity retailers: a reply to Joskow on 

wholesale spot price pass-through. Cambridge, UK, 22 Aug. 2000. p. 8. Disponível em: 

https://bit.ly/3uxBBVI. Acesso em 20 Jan 2020. JOSKOW, Paul. Restructuring, Competition and Regulatory 

Reform in the Us Electricity Sector. The Journal of economic perspectives. Vol. 11, nº 3, 1997; JOSKOW, 

Paul L. Why do we need electricity Retailers? Or Can you get it cheaper wholesale? Center for Energy and 

environmental policy research. Janeiro, 2000. 
117 Ver, nesse sentido: JOSKOW, Paul. Restructuring, Competition and Regulatory Reform in the Us Electricity 

Sector. The Journal of economic perspectives. Vol. 11, nº 3, 1997; JOSKOW, Paul L. Why do we need 

electricity Retailers? Or Can you get it cheaper wholesale? Center for Energy and environmental policy 

research. Janeiro, 2000. 

https://bit.ly/3uxBBVI
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comercialização para os pequenos consumidores, adquiram energia para atendimento de seus 

usuários pelo menor preço disponível junto aos agentes de geração118. 

Ao discutir a reforma na indústria elétrica americana, Joskow argumenta também que, 

além da exposição dos pequenos usuários a riscos, a reforma representaria uma mudança 

substancial no modelo regulatório daquele país, relacionando a implementação de um 

mercado completamente liberalizado à redução dos poderes do órgão regulador sobre as 

atividades de geração e comercialização, que ficariam inteiramente sujeitas às forças de 

mercado. As performances ineficientes dos geradores nos últimos anos comprovariam o 

desacerto de se permitir a sujeição dessas atividades às regras de mercado119. 

Em 2004, Hattori e Tsutsui publicaram artigo examinando os impactos econômicos 

das reformas regulatórias ocorridas nas indústrias elétricas de diversos países participantes da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) entre os anos de 

1987 e 1999. A pesquisa enfatiza os efeitos causados no preço final da energia para os 

consumidores finais e conclui que não seria possível fazer julgamentos concretos sobre a 

eficácia de determinados movimentos regulatórios com base no sucesso experimentado por 

alguns países120. 

Em 2019, o Institute for Energy Studies da Universidade de Oxford publicou artigo 

acerca da experiência após duas décadas de liberalização de mercados de energia, e concluiu 

que “o desenho de referência do mercado varejista de eletricidade na era pós-liberalização não 

só falhou em atingir seus objetivos originais, mas também se mostrou inadequado para 

acompanhar a mudança tecnológica, a preferência do consumidor e a transição energética”121. 

Com base principalmente na experiência vivida na Grã Bretanha como um mercado 

pioneiro de varejo, a publicação apresenta seis motivos principais para esse fracasso: (i) falha 

na implementação da política de redução de barreiras à entrada; (ii) falta de engajamento dos 

consumidores; (iii) falhas na regulação incidente sobre a energia pelo fato de seu uso ser 

 
118 JOSKOW, Paul. Restructuring, Competition and Regulatory Reform in the Us Electricity Sector. The 

Journal of economic perspectives. Vol. 11, nº 3,1997. 
119 JOSKOW, Paul L. Why do we need electricity Retailers? Or Can you get it cheaper wholesale? Center for 

Energy and environmental policy research. Janeiro, 2000. 
120 HATTORI, Toru. TSUTSUI, Miki, Economic impact of regulatory reforms in the electricity supply industry: 

a panel data analysis for OECD countries. Energy Policy, nº 32, 2004. 
121 Tradução livre. No original: “We argue that that the reference design of the retail electricity market in the 

post liberalization era has not only failed to achieve its original objectives, but has also proved to be unfit to 

keep pace with technological change, consumer preference, and the energy transition”.  

POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tnFueo. 

Acesso em fev.2020. 
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considerado essencial pelos reguladores; (iv) restrições das regras existentes em relação às 

inovações e aos novos modelos de negócios; (v) interrelação entre o mercado de varejo e o 

uso das redes; e (vi) adoção de tarifas volumétricas e distorções a partir da combinação com 

as políticas de promoção de geração distribuída. 

Em relação à redução das barreiras de entrada, política apresentada como primordial 

para o sucesso desse tipo de mercado, argumenta-se que as medidas implantadas distorceram 

a concorrência, colocaram os consumidores em risco e conduziram a uma distribuição injusta 

dos custos do sistema. Assim, o modelo regulatório de isentar fornecedores com menos de 

250.000 consumidores de determinadas obrigações sociais e ambientais e de estabelecer 

modalidades de licenciamento simplificado para novos comercializadores, embora tenha 

levado ao crescimento do mercado de varejo, gerou, entre outras coisas, um campo de atuação 

desigual para os varejistas, a prática de modelos de negócios insustentáveis e a ruptura do 

sinal de preços. 

Quanto à falta de engajamento dos consumidores, aspecto considerado como um dos 

principais problemas para o sucesso do mercado varejista, ressalta-se que o mercado varejista 

foi originalmente concebido com fundamento nas trocas individuais e no pressuposto de que 

os consumidores se comportariam no mercado de eletricidade da mesma forma que em outros 

mercados de oferta. Contudo, a complexidade do mercado de varejo e da formação das tarifas 

de eletricidade, os custos de transação, as incertezas sobre a qualidade do serviço dos novos 

fornecedores e os vieses comportamentais representam importantes barreiras para a 

participação do consumidor e contribuem sobremaneira para a falta de engajamento 

observada. Algumas mudanças recentes têm sido implementadas como forma de compensar o 

desengajamento dos consumidores, a exemplo da aplicação de um mecanismo de controle 

direto de preços pelo regulador britânico. De acordo com a publicação, porém, já existem 

evidências sobre a distorção causada por esse tipo de política. 

Sobre o tratamento diferenciado para a energia em razão de ao menos parte de seu uso 

ser considerado um serviço essencial, argumenta-se que essa condição levou à criação de 

regras específicas além daquelas habituais de proteção do consumidor. Nesse sentido, reforça-

se que a energia é uma mercadoria única, que fornece aos consumidores um conjunto de 

direitos, como o de ter uma conexão elétrica, o de acessar gratuitamente pelo menos uma 

ferramenta de comparação de preços de energia, o de mudar de fornecedor sem custos 

adicionais, e o de ter fornecidas informações claras sobre o contrato além do poder de 

rescindi-lo (Universal Service Obligation). O ponto é que, para resguardar esses direitos e 

evitar que os consumidores sejam atingidos por eventuais efeitos adversos causados pelo 
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mercado, as licenças contêm obrigações muito rígidas aos fornecedores, além de 

considerarem uma determinada definição para a atividade de fornecimento de energia que 

acaba por excluir muitos serviços oferecidos por novos players, que muitas vezes atuam em 

outros mercados também. Com isso, a necessidade de proteção acaba por reprimir a inovação, 

o que é absolutamente indesejável. 

Acerca das inovações vividas no setor elétrico nos últimos anos, em especial a 

capacidade de os consumidores gerarem, armazenarem e, em alguns casos, venderem a 

própria a energia, a publicação destaca que as regras existentes impõem complexidade e 

restrições significativas para os players que desejam trazer novos modelos de negócio para o 

mercado considerando essas características, como serviços de agregadores de resposta à 

demanda, provedores de energia comunitários, de multisserviços, casa inteligente, etc. Essas 

inovações muitas vezes não conseguem se adequar às licenças de fornecimento tradicionais e 

acabam sendo bloqueadas pelo marco regulatório então em vigor.  

Outra questão pontuada no artigo é que a regulação atual para o mercado de varejo é 

tão complexa que representa um desafio ao cumprimento das obrigações mesmo para os 

fornecedores tradicionais. Para os novos entrantes, que não possuem os mesmos recursos, 

lidar com esses requisitos é um verdadeiro obstáculo. Além disso, os novos modelos de 

negócios como o peer-to-peer trading indicam que a arquitetura do mercado de varejo está 

em plena mudança, de modo que as estruturas verticais em que o fornecedor tradicional é o 

único ponto de acesso ao mercado possivelmente não mais subsistirá.  

No que concerne à interação entre o mercado de varejo e o segmento de rede, a 

publicação salienta que, embora um projeto de tarifa de rede eficiente seja necessário para a 

utilização e dimensionamento ideais da rede, o nível de concorrência no mercado de varejo 

também desempenha um papel fundamental para tanto. Por um lado, um projeto de tarifa de 

rede de distribuição eficiente e que reflete os custos motiva os varejistas a projetarem suas 

tarifas finais de forma a refletir os custos reais da rede e a adotarem outras ações a fim de 

motivar os consumidores a implementarem práticas de comportamento de consumo que 

reduzam ainda mais esses custos. Por outro lado, como as ações dos varejistas influenciam 

como as redes serão utilizadas pelos consumidores, o bom funcionamento do mercado de 

varejo impacta os custos de manutenção e atualização da rede afetando, inclusive, os custos 

de rede futuros. Por conta dessa interrelação, o artigo conclui que em locais onde o mercado 

de varejo não é suficientemente contestável, muitas vezes pode ser mais eficiente determinar 

que os usuários paguem diretamente as tarifas de distribuição ao invés de arcarem com esse 

custo indiretamente por meio do pagamento da tarifa de varejo. 
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Finalmente, a respeito da adoção de tarifa volumétrica, a publicação enfatiza que, ao 

contrário dos custos de rede, para os quais os varejistas podem ser incentivados por meio de 

tarifas para reduzi-los para todos os usuários, em relação aos custos das políticas adotadas 

pelos Governos eles não têm qualquer ingerência. Assim, a adoção de tarifas volumétricas 

combinadas com algumas políticas adotadas para promoção da geração distribuída causa 

distorções relevantes ao sistema, na medida em que zera a conta de encargos e tributos do 

consumidor que utiliza a tecnologia de Geração Distribuída e consequentemente aumenta 

esses valores para o restante de usuários que não se utilizam dela.  

 

 

2.3 A concorrência no varejo nem sempre assegura redução de preços ao consumidor 

  

 

 Há, de fato, uma preocupação em relação aos resultados alcançados com a 

liberalização dos mercados até o momento e as mudanças legais e regulatórias que serão 

necessárias para garantir a sustentabilidade das operações de varejo diante das inovações e 

avanços tecnológicos, especialmente a descentralização. Diversas jurisdições que já 

implementaram a abertura do mercado promoveram recentemente ações voltadas ao 

diagnóstico dos problemas relacionados à efetividade das operações no varejo e aos 

melhoramentos necessários para que os mercados sejam mais eficientes em termos de 

diminuição do preço da eletricidade. Muitas são as discussões acerca da efetividade da 

competição, especialmente em termos de benefícios da liberalização para os consumidores de 

baixa tensão122. 

 Nessa linha, em 2019, a União Europeia editou a Diretiva 2019/944, alterando a 

Diretiva 2012/27/EU e estabelecendo novas regras comuns para o mercado interno de 

eletricidade. O documento ressalta que é necessário adaptar as regras de mercado da União 

para a nova realidade, marcada por profundas mudanças em razão dos objetivos de 

descarbonização e do desenvolvimento tecnológico, que permite novas formas de participação 

dos consumidores no mercado123. 

 
122 POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tnFueo. 

Acesso em fev.2020. 
123 https://bit.ly/3ewpDWG. Acesso em 2.1.2020. 

https://bit.ly/3tnFueo
https://bit.ly/3ewpDWG
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 Também em 2019, a Inglaterra realizou consulta conjunta sobre mercados de varejo de 

energia flexíveis e responsivos para investigar quais políticas, mudanças legais e regulatórias 

podem ser necessárias para garantir que o mercado de varejo de energia incorpore as 

mudanças necessárias para enfrentar o futuro. Ao final de 2020, o Governo britânico lançou o 

Energy White paper contendo a agenda e a estratégia nacional do país para o setor de energia. 

O documento inclui objetivos relacionados à transição energética para uma matriz mais limpa 

e descarbonizada e a criação de negócios mais justos para os consumidores, protegendo os 

vulneráveis e fornecendo mais oportunidades de economia em relação à eletricidade124. 

Em 2020, o relatório anual divulgado pela Australian Energy Market Commission 

(AEMC) analisou como o mercado de varejo vem se modificando em razão da tecnologia e da 

digitalização e avaliou quais mudanças regulatórias são necessárias para que o mercado 

continue entregando inovação, novos produtos e serviços aos consumidores e garantindo a 

continuidade da baixa dos preços verificada em 2019. A publicação ressalta, ainda, a 

necessidade de atualização das medidas do National Energy Customer Framework (NECF) 

para assegurar proteção aos consumidores que atuarão no retail Market of the future125. 

No Brasil, trabalhos recentes realizados por importantes consultorias especializadas no 

setor elétrico têm discutido quais dos temas presentes na agenda de modernização seriam 

considerados condicionantes para seguir com a agenda de abertura de mercado para a baixa 

tensão126. Analisam, por exemplo, se a liberalização somente deveria ocorrer após a conclusão 

da separação entre lastro e energia127, se a separação das atividades de distribuição e 

comercialização são imprescindíveis para a implantação do mercado de varejo e qual a melhor 

forma de substituição dos medidores eletromecânicos atualmente existentes para os smart 

meters. Também são apresentadas outras questões como o tratamento dos contratos legados, a 

implantação do preço horário, as regras que regerão a atividade do comercializador varejista, 

o procedimento de faturamento que deve ser adotado no pagamento, os custos de distribuição 

e de comercialização de energia, a necessidade de adoção do despacho por oferta em 

 
124 https://bit.ly/2RA4gef. Acesso em 2.1.2020. 
125https://bit.ly/3ob2Lzr. Acesso em 2.1.2020. 
126 ESSENSZ SOLUÇÕES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: Resultados das 

Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3uqJV9D. Acesso em dez 2020.  
127 Em termos gerais, a separação de lastro e energia implicará na implantação de um modelo de contratação da 

confiabilidade, ou adequabilidade, sistêmica (lastro) separada da gestão do risco comercial de cada agente 

(energia), conforme acontece no modelo atual. Para mais detalhes, ver, entre outros: https://bit.ly/3tw4sIL. 

Acesso em fev. 2021. 

https://bit.ly/2RA4gef
https://bit.ly/3ob2Lzr
https://bit.ly/3uqJV9D
https://bit.ly/3tw4sIL
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detrimento da lógica atual do despacho por custo e a implantação da figura do supridor de 

última instância128. 

A experiência já vivenciada em outras jurisdições demonstra que é fundamental a 

coordenação nas ações para garantir segurança no suprimento de energia e estabelecer um 

sistema de preços com maior sentido econômico, que não apenas promova os estímulos 

corretos para os agentes, mas também evite expô-los a níveis excessivos de risco129. Nesse 

sentido, o simples estabelecimento de normas mais gerais de liberalização dos mercados não 

parece ser capaz de criar um ambiente em que existam ganhos de eficiência e redução dos 

preços de energia para os consumidores.  

Como abordaremos nas seções seguintes, existem relevantes falhas de mercado na 

indústria elétrica que precisam ser corrigidas para que a competição efetivamente seja 

implementada e os resultados almejados sejam alcançados. Comumente, em razão da falta de 

engajamento dos consumidores, os comercializadores conseguem exercer poder de mercado e, 

por consequência, a liberalização dos mercados de baixa tensão não resulta em mercados 

eficientes. O conhecimento das dificuldades verificadas nas jurisdições que já seguiram esse 

caminho, especialmente quanto às medidas implementadas para incitar a competição e 

corrigir essas falhas de mercado, podem auxiliar na construção das diretrizes para formação 

do mercado de varejo brasileiro, especialmente para o Grupo B (baixa tensão).    

 

2.4 Dificuldades na implantação adequada da concorrência no segmento varejista 

 

 

Como ressaltado, o objetivo das reformas liberalizantes no setor elétrico era 

estabelecer um novo modelo que permitisse à sociedade auferir benefícios de longo prazo que 

seriam obtidos através de mecanismos de mercado. A reestruturação, nesse sentido, foi 

proposta para que a concorrência entre agentes econômicos fosse estimulada onde fosse 

 
128 Embora relevantes para compreensão da construção de um mercado varejista de energia, a presente pesquisa 

se dedica aos aspectos relacionados à promoção da concorrência nesse tipo de mercado. Desse modo, as demais 

pautas do projeto de modernização brasileiro serão tratadas apenas de forma complementar à discussão central 

do trabalho. 
129 ESSENSZ SOLUÇÕES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: Resultados das 

Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3uqJV9D. Acesso em dez 2020.  

THYMOS ENERGIA. Abertura Integral do Mercado Brasileiro de Energia Elétrica: Apontamentos 

Relevantes. Por solicitação da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL). Jan. 

2021. Disponível em: https://bit.ly/3tuTMtU. Acesso em fev.2021. 
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possível. Como destacado por Joskow130, em princípio, esses incentivos criados no mercado 

competitivo deveriam promover não apenas a correta expansão do sistema, mas também a 

redução dos custos de operação dos investimentos em capital fixo, o incentivo às inovações 

tecnológicas e a promoção de melhoras nos serviços de redes. O resultado para a sociedade, 

consequentemente, seria preços mais competitivos e melhor qualidade do serviço. 

Green e Newbery131 destacam que a ideia fundamental para promoção de um mercado 

competitivo foi aproximar ao máximo o mercado de energia elétrica de um mercado em 

concorrência perfeita. De acordo com a teoria microeconômica, existem condições 

fundamentais para caracterizar um mercado como perfeitamente competitivo. Pindyck e 

Rubinfeld132 ressaltam que o modelo de competição perfeita se baseia em três pressupostos 

básicos: (i) as empresas são tomadoras de preços; (ii) há homogeneidade do produto; e (iii) há 

livre entrada e saída de empresas.  

Em outras palavras, significa dizer que (i) o mercado deve ter um grande número de 

produtores e compradores para que nenhum deles tenha poder de mercado e para que nenhum 

agente possa influenciar o preço (que deve ser percebido como dado, cabendo a eles somente 

decidir o quanto desejam produzir); (ii) os produtos de todas as empresas em um mercado são 

substitutos perfeitos entre si, de modo que nenhuma delas pode elevar o preço de seu próprio 

produto acima do preço praticado pelas outras empresas, sob pena de perder todos ou a maior 

parte dos negócios; e (iii) não existem barreiras à entrada e à saída de players no mercado. 

Além desses pontos, Varian acrescenta que no mercado em concorrência perfeita deve existir 

(iv) livre mobilidade dos fatores de produção, capital e trabalho em todas as empresas e na 

indústria como um todo, e que (v) todos os agentes sempre possuem exatamente a mesma 

informação para tomar suas decisões, isto é, não existe assimetria de informação. 

Na realidade, porém, nenhum mercado apresenta as condições de concorrência 

perfeita. O desafio, portanto, é criar um desenho que reproduza várias dessas condições para 

que o resultado do mercado seja o mais próximo possível do que seria em concorrência 

perfeita. 

 
130 JOSKOW, Paul L. Lessons  learned  from  electricity  market  liberalization. The Energy Journal. Special 

Issue: The Future of Electricity.  Paper in honor of David Newbery. IAEE 2008. Disponível em: 

economics.mit.edu/files/2093. Acesso em 10 jan 2020. 
131 GREEN, Richard; NEWBERY, David. Competition in the British Electricity Spot Market. Journal of 

Political Economy Vol. 100, nº. 5. Oct 1992 p. 929–953. Disponível em: https://bit.ly/3nY67FA. Acesso em 20 

dez 2020. 
132 PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. Microeconomia. Trad. Daniel Vieira. 8ª ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2013. p. 272. 

https://bit.ly/3nY67FA
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No caso específico, o mercado de varejo de energia é um mercado no qual 

fornecedores privados de eletricidade (e gás) competem pela demanda do consumidor. Como 

qualquer mercado competitivo, portanto, sob a ótica do desenho do mercado a ser 

implementado, associa-se bons níveis de eficiência à capacidade dos mercados firmarem (i) a 

possibilidade de entrada e saída com reduzidas barreiras para os fornecedores e (ii) a adoção 

de procedimentos simples e não custosos de troca de fornecedores para os consumidores. 

Acredita-se que a realização desses objetivos muito possivelmente resultará (i) em preços 

eficientes, (ii) na promoção da inovação e (iii) em melhorias na qualidade dos serviços.  

Contudo, não é fácil atingir esses propósitos. A implementação de um mercado de 

varejo contestável, em que novos fornecedores ingressem facilmente e os consumidores 

mudem de plano tarifário ou de fornecedor com regularidade, é, na verdade, algo bastante 

complexo e difícil de ser alcançado.  

De um lado, a natureza física da eletricidade, com característica básica de produto 

homogêneo, acaba por limitar o interesse dos consumidores na busca por produtos 

concorrentes, o que, por consequência, tende a tornar a concorrência em mercados elétricos 

condicionada, em grande medida, à dinâmica de preços133. Observa-se, ainda, que os 

consumidores possuem um conjunto limitado de informações, sendo comumente observado 

nas experiências vivenciadas em outros países relatos de dúvidas quanto ao suprimento e à 

qualidade dos serviços prestados por novos supridores em relação aos tradicionais134. 

Além disso, importantes aspectos relacionados à economia comportamental135 também 

influenciam na alta taxa de consumidores ditos desengajados, como vieses de aversão ao 

risco, a predileção pelas marcas dos supridores tradicionais (confiança) e a percepção de que o 

processo de troca de comercializador é algo complexo e difícil. Por isso, a verificação dos 

benefícios da liberalização passa necessariamente pela adoção de medidas de correção desta 

assimetria informacional para tornar esses consumidores engajados na busca pelas ofertas 

mais atrativas e condizentes às suas preferências.  

Ao mesmo tempo, é preciso estabelecer medidas para impedir o exercício de poder de 

mercado dos supridores em decorrência dessa falha, protegendo-se, sobretudo, os 

 
133 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA). Energy Market investigation. Summary of Final 

Report. Londres, 2016. Disponível em: https://bit.ly/3uxRRWz. Acesso em 10 fev. 2021. 
134 Ver, nesse sentido: ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: 

Consumer Issues. The Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission 

(ACCC). Disponível em: https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020.  
135 Sobre o tema, ver: KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Prospect Theory: An Analysis of decision under risk. 

Econometrica, vol. 47, nº 2 (mar 1979). Pp 263-291. Disponível em: https://bit.ly/3nY6lfU. Acesso em 15 dez 

de 2020. 
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consumidores considerados vulneráveis. Assim, a competitividade do mercado varejista 

também depende do estabelecimento de regras e procedimentos claros e aplicáveis para reger 

a elegibilidade e a conduta dos varejistas (comumente tratados por meio de códigos de 

conduta). 

De outro lado, a redução das barreiras à entrada para criação de um mercado 

efetivamente contestável é de extrema importância, já que a presença de novos 

comercializadores, além de aumentar as possibilidades de escolha dos consumidores, também 

tende a trazer soluções inovadoras em termos de modelos de negócios e produtos ofertados. 

Não basta, porém, reduzir as barreiras ou simplificar os procedimentos de licença para que 

novos players participem do mercado. A contrapartida primordial é que isso ocorra sem 

prejudicar a segurança do mercado dos consumidores. Por isso, além da falta de experiência 

no setor, a questão da incapacidade financeira e a inabilidade gerencial para lidar com a 

volatilidade de mercado por parte desses novos entrantes deve ser encarada com atenção.  

O primordial, diante disso, é estabelecer um mercado com bom nível de segurança, 

mas sem que isso resulte em grandes barreiras à entrada de novos players, como existe no 

mercado financeiro, no qual por meio da regulação prudencial se alcançou um sistema 

bancário altamente seguro, mas, de outro lado, excessivamente concentrado, o que traz 

inúmeras consequências na perspectiva concorrencial, especialmente em relação ao exercício 

de poder de mercado por esses grandes players.  

Outro ponto relevante é que tradicionalmente o suprimento de energia elétrica nos 

segmentos de baixa tensão (no qual se encontra a maioria dos consumidores residenciais) é 

considerado como um serviço essencial que precisa ser acessível a todos os usuários. Como 

consequência, o estabelecimento de um mercado de varejo de energia competitivo possui 

algumas restrições não presentes em outros setores, o que geralmente sujeita esses mercados a 

regulações além das políticas convencionais de concorrência de outros segmentos. A 

possibilidade de desligamento de consumidores é um bom exemplo disso. A matéria é 

bastante sensível e pode encontrar barreiras nas normas relativas à proteção dos direitos dos 

consumidores.  

No Brasil, ao menos duas correntes se firmaram jurisprudencial e doutrinariamente a 

respeito do tema136. A primeira considera o fornecimento de energia elétrica como serviço 

 
136 Sobre o tema, ver: NILSSON, Gunnar. A suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica 

ao usuário inadimplente – análise soba perspectiva constitucional e consumerista. Direito & Justiça. v, 38, n.2 

p.141-155. Jul/dez. 2012. Disponível em: https://bit.ly/2Q4TGeO. Acesso em 10 fev. de 2021. 
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essencial ligado diretamente à dignidade da pessoa humana, posto que o fornecimento desse 

serviço faria parte do mínimo necessário para uma existência digna. Na perspectiva do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez considerado essencial, o fornecimento do 

serviço deveria ser contínuo, limitando a possibilidade de interrupção por parte do 

concessionário. O corte da energia, nesses termos, seria considerado meio abusivo para 

cobrança de dívidas, expressamente vedado pelo CDC, e configuraria medida extrema e 

desproporcional.  

 Já a segunda corrente se apoia na legislação para admitir a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento. Nos termos do art. 175 da CF, a 

prestação dos serviços públicos compreende a faculdade de delegação ao particular e as 

exigências indissociáveis dessa delegação, que devem ser previstas na legislação 

infraconstitucional. A Lei 8.987/95, que dispôs sobre o regime de concessão e delegação dos 

serviços públicos, prevê, expressamente em seu artigo 6º, § 3º, II, a possibilidade de 

suspensão do fornecimento de energia. O inciso estabelece que não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio, 

quando “por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”.  

Também as leis específicas que regem o setor elétrico, em especial a Lei 9.427/1996, 

que criou a ANEEL e disciplinou o regime de concessão e permissão dos serviços de energia 

elétrica, autoriza o corte do fornecimento de energia, inclusive para as pessoas jurídicas de 

direito público, desde que seja observado o requisito da comunicação antecipada. Em sede 

regulamentar, o art. 91 da Resolução Normativa ANEEL 456/2000 previa expressamente a 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, elencando, como uma de suas 

hipóteses, a negativa de pagamento por parte do usuário. Essa Resolução foi revogada em 

2010 pela Resolução Normativa ANEEL 414/2010, que manteve a previsão em seu art. 172, 

inciso I. 

Para essa corrente, portanto, o CDC não poderia ser interpretado individualmente. O 

interesse da coletividade deve ser preservado e não poderia ser onerado pelos repasses de 

custos dos inadimplentes. Além disso, em sendo prestados por empresas privadas que 

recompõem o valor investido com o valor recebido dos usuários através do pagamento de 

tarifas, do mesmo modo que a concessionária não poderia deixar de prestar o serviço, também 

não poderia o usuário deixar de pagar o equivalente ao seu consumo, sob pena de configurar-
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se enriquecimento ilícito e quebra da igualdade das partes, prevista no contrato estabelecido 

entre concessionários e usuários. 

Observa-se, nesse contexto, que a delimitação da liberação dos mercados de baixa 

tensão precisa estar alinhada às características do setor elétrico em uma perspectiva ampla, o 

que abrange o arcabouço institucional e as diretrizes políticas do país não apenas para o setor 

de eletricidade, mas de modo mais abrangente, considerando que esses aspectos influenciam 

sobremaneira a forma como os mercados poderão ser implantados. A definição sobre quais 

consumidores são considerados vulneráveis e sobre as políticas de proteção que garantam a 

prestação contínua do serviço a eles são exemplos dessas políticas macro que influenciam as 

diretrizes específicas para abertura dos mercados de energia, ainda mais em países como o 

Brasil, que possui uma parcela significativa da população como beneficiária das tarifas 

sociais. 

 

2.5 Os diferentes escopos e extensões da liberalização dos mercados varejistas 

 

É por essa razão que o escopo da liberalização dos mercados de baixa tensão varia de 

país para país137. Não há um modelo consagrado de mercado de varejo de energia. Na 

verdade, a formatação é diversificada e varia tanto em relação às atividades que se apresentam 

como competitivas como na extensão dessa liberalização. De fato, além da comercialização 

de energia elétrica propriamente dita, existem atividades operacionais e comerciais 

relacionadas a essa atividade que também podem ser liberalizadas, como a medição, leitura de 

medição, faturamento e emissão de aviso de interrupção. 

Não há consenso acerca da pertinência da liberalização dessas atividades. Questões 

como economias de escala, ganhos de eficiência e isonomia no acesso a informações também 

precisam ser consideradas138. Nos mercados ainda não liberalizados, essas atividades 

(medição, faturamento, etc.) são normalmente prestadas pelas distribuidoras, que realizam 

esses serviços juntamente com a entrega da energia aos consumidores.  

A competição restrita à comercialização de energia está relacionada a duas principais 

justificativas: a primeira é que reduzir o escopo da competição também reduz as barreiras à 

entrada para novos comercializadores, o que seria positivo na promoção da concorrência. A 

 
137 Ver sobre o tema: ESSENSZ SOLUÇÕES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: 

Resultados das Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3uqJV9D. Acesso em dez 2020.  
138 Sobre o tema, ver: HUNT, Sally. Making competition work in electricity. Wiley & Sons, England, 2002. 

p.235. 
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outra é que restringir a competição à compra da energia também promove ganhos de 

economia de escala capazes de diluir os custos necessários para a prática das atividades 

operacionais e comerciais, como a implantação de sistemas de faturamento ou de call centers 

para atendimento aos consumidores. A perspectiva contrária a esse arranjo é que, apesar de 

estimularem a competição na compra da energia, arranjos mais limitados como esse tendem a 

limitar possibilidades de ganho de eficiência e a reduzir os incentivos para inovação, diante de 

uma excessiva padronização dos serviços. 

Quanto à extensão das liberalizações139, alguns mercados optam por implementar a 

reforma e deixar a critério do consumidor a sua migração para o mercado livre. Nesses casos, 

mantem-se um ambiente com tarifa final regulada para atender aos consumidores que optarem 

por não migrar para o mercado liberalizado (França, Illinois, Nova York, Pensilvânia, por 

exemplo). Em outras jurisdições, a migração é obrigatória após determinado período de 

transição, como é o caso da Austrália, da Alemanha e do Texas. Em qualquer caso, porém, é 

comum a manutenção de algum tipo de preço de referência para proteger os consumidores de 

eventuais práticas abusivas. Assim, nos locais em que não há tarifa final regulada, observa-se 

a adoção de uma tarifa padrão, cujo preço final é definido a partir de sinais de mercado para 

atender, por exemplo, aos consumidores em caso de falência do comercializador ou àqueles 

que tiveram seu contrato expirado e ainda não contrataram um novo comercializador. É o 

supridor de última instância ou comercializador de último recurso (Provider of Last Resource 

– POLR) quem normalmente exerce essas funções.  

Em regra, o POLR é uma entidade (comercializador) varejista que é designada pelo 

regulador e/ou pelo operador de mercado para receber os consumidores que estão sendo 

comercialmente atendidos por um comercializador varejista que venha a falhar (falir ou 

perder a autorização, por exemplo). O POLR pode funcionar também como uma espécie de 

comercializador regulado que atende aos consumidores que optaram por não migrar para o 

mercado livre, ou que foram desligados pelo comercializador varejista por inadimplência, ou, 

ainda, para atender àqueles consumidores que estão no livre mercado, mas que ainda não 

escolheram o retailer ou não encontram um. 

De modo geral, são três as possibilidades para o supridor de última instância: (i) o 

maior comercializador de cada área de distribuição física é automaticamente considerado pelo 

 
139 Sobre o tema, ver: ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: 

Consumer Issues. The Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission 

(ACCC). Disponível em: https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020. 
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regulador como supridor de última instância, podendo empresas se candidatarem e até mesmo 

concorrerem por carteiras em caso de necessidade; (ii)  todo comercializador varejista é 

elegível a ser supridor de última instância, o que pode, inclusive, ser definido 

compulsoriamente pelo regulador; e (iii) a distribuidora física da região ainda mantém um 

segmento de energia específico e reduzido para esse fim e para o exercício de outras funções 

sociais, como o atendimento aos consumidores considerados vulneráveis.  

Cada uma das opções acima possui vantagens e desvantagens que precisam ser 

avaliadas perante as realidades dos mercados. Tornar todos os comercializadores varejistas 

elegíveis para exercer a atividade de POLR, por exemplo, tem a vantagem de proporcionar 

competição para a prestação do serviço; de outro lado, para que a atividade seja atrativa para 

muitos agentes, considerando os riscos associados, seria necessário pensar-se em modelos que 

assegurem boas rentabilidades iniciais aos agentes. A proposta brasileira consolidada no PLS 

232/2016, recentemente convertido no PL 414/2021, determina a “regulamentação para o 

suprimento de última instância, inclusive no que se refere às condições econômicas e 

financeiras para a viabilidade e sustentabilidade dessa atividade”. Ainda não existe, 

contudo, qualquer proposta oficial para o funcionamento do POLR no Brasil. 

Além do mais, são muitas as variações do foco, da forma de remuneração e do 

procedimento adotado nos diversos países que adotam a figura. Na União Europeia, por 

exemplo, 20 dos 25 países possuem POLR. Contudo, em Portugal e na Alemanha a função 

principal do POLR é a precaução contra o default de retailers e das distribuidoras. Já na 

Espanha, Suécia e na Áustria, o POLR também tem a função de proteger os consumidores 

com dificuldades de pagamento140. 

Em relação à remuneração, verificam-se três opções principais: o preço a ser pago ao 

POLR pode ser (i) definido pelo regulador, como acontece na Espanha e em Portugal; (ii) 

livremente definido pelo próprio POLR, como na Alemanha, Holanda; ou (iii) definido a 

partir de regra estabelecida na regulação, como ocorre na Dinamarca a na Áustria. Já sobre os 

procedimentos, no Reino Unido, por exemplo, a Office of Gas and Electricity Market 

(OFGEM) estabelece a remuneração do POLR caso a caso e concede tratamento diferenciado 

para as situações de default dos retailers a depender do número de consumidores atendidos 

(se mais ou menos que 500 mil). Na Espanha, por sua vez, é definida uma “tarifa de último 

recurso” específica aos consumidores com dificuldade de pagamento, que é obtida subtraindo-

 
140 THYMOS ENERGIA. Abertura Integral do Mercado Brasileiro de Energia Elétrica: Apontamentos 

Relevantes. Por solicitação da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL). Jan. 

2021. Disponível em: https://bit.ly/3tuTMtU. Acesso em fev/2021. 
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se um desconto (“bônus social”) sobre o preço dinâmico regulado que se baseia nos preços de 

atacado por hora. A tarifa é aplicada apenas aos consumidores considerados vulneráveis141. 

Importante notar que todas essas opções influenciam nos resultados alcançados nos 

mercados, especialmente em termos de preço da energia. A existência de tarifa final regulada, 

por exemplo, impacta não apenas na redução do mercado competitivo, mas também na 

própria dinâmica dos mercados varejistas. Importantes discussões vêm sendo feitas sobre os 

efeitos da coexistência de tarifas reguladas e não reguladas em relação ao incentivo à 

inovação por parte dos comercializadores, considerando que em mercados em que coexistem 

tarifas reguladas e livre, a tendência dos retailers seria replicar a estrutura das tarifas 

reguladas e competir baseando-se meramente em preços.  

Além disso, nos países que possuem tarifas finais reguladas observa-se, em geral, um 

elevado percentual de consumidores que acabam por permanecer nessa modalidade. Em 2016, 

após 9 anos da abertura do mercado francês, mais de 80% dos consumidores ainda 

permaneciam sendo supridos pela tarifa regulada142. É evidente, portanto, que essa definição 

impacta diretamente no funcionamento do mercado livre e, mais especificamente, na efetiva 

diminuição do preço da energia, dado que a pressão concorrencial é exercida de modo distinto 

nos dois cenários (preço de energia formado com base nos preços de mercado ou manutenção 

de dois ambientes, sendo um com preço de mercado e outro com preço regulado para opção 

do consumidor). 

Da análise da experiência internacional, ainda, observa-se que essa definição 

normalmente está associada ao seguinte trade off: concorrência efetiva no varejo pode 

oferecer preços mais baixos, mais eficientes e serviços inovadores, mas esses benefícios não 

atingem de modo igualitário todos os consumidores. Na realidade, como já ressaltado, os 

benefícios são, em grande medida, alcançados somente por aqueles consumidores que se 

engajam no mercado. Aqueles que não se envolvem, além de muitas vezes não usufruírem dos 

benefícios da concorrência no varejo, podem, como resultado, pagar preços mais altos e 

receber serviços piores do que os já prestados atualmente pelas distribuidoras locais.  

A opção de manter uma tarifa regulada, nesse contexto, normalmente é apresentada 

como uma maneira de proteger os clientes ditos desengajados que não participam ou não 

podem se envolver com mercado (baixa renda, por exemplo). A consequência dessa escolha, 

 
141 Idem. 
142 ESSENSZ SOLUÇÔES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: Resultados das 

Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 
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porém, é que ela possivelmente reduzirá a magnitude dos benefícios que estariam disponíveis 

para os demais consumidores. 

Por todos esses fatores é que dois são os conjuntos principais de políticas que 

costumam reger os mercados varejistas de eletricidade: as que buscam promover a 

concorrência e o engajamento do consumidor, e as que visam proteger o consumidor, 

especialmente os considerados vulneráveis. É sobre essas políticas que abordaremos na seção 

seguinte. 
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3.  INSTRUMENTOS PARA PROMOVER A ADEQUADA ABERTURA DO 

MERCADO VAREJISTA 

 

 

3.1 A necessidade de limitação do exercício de poder de mercado nos mercados 

varejistas 

 

 

Em um mercado perfeitamente competitivo, o grande número de vendedores e 

compradores de uma mercadoria assegura que nenhum vendedor ou comprador 

individualmente pode influenciar o preço, que é determinado pelas forças de mercado da 

oferta e da demanda. Dessa forma, as empresas, individualmente, baseiam-se no preço de 

mercado para decidir quanto vão produzir e vender e os consumidores também se apoiam no 

preço para decidir quanto vão comprar143.  

Contudo, quando determinadas empresas adquirem a capacidade de influir 

individualmente no preço da mercadoria e fixar o seu preço acima do custo marginal, 

acontece uma ineficiência alocativa na operação dos mercados, e o consumo dos bens ou 

serviços produzidos por essas empresas ficará abaixo do nível que maximiza o bem-estar 

social144. A falta de pressão competitiva também resulta em um aumento do poder de 

monopólio por parte dessas empresas, que terão pouco incentivo para operar de modo 

eficiente e introduzir inovações em seu processo produtivo e produto.  

No caso dos mercados de varejo de energia, o poder de mercado e a falta de pressão 

competitiva podem ocorrer, principalmente, em razão de aspectos relacionados ao (i) 

comportamento do consumidor; (ii) à estrutura do mercado, em termos de concentração; e (iii) 

à assimetria de informação existente entre os próprios comercializadores.  

Nessa perspectiva, aspectos muito importantes são os custos da mudança de 

fornecedor por parte dos consumidores. Observa-se que como consequência do viés de 

aversão ao risco os consumidores tendem a preferir permanecer sendo atendidos pelos 

incumbentes tradicionais, restando aos outros comercializadores uma espécie de pagamento 

 
143 PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. Microeconomia. Trad. Daniel Vieira. 8ª ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2013. p.252. 
144 PINHEIRO, Armando C. e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 

262. 
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de prêmio de risco para conseguir acessar os consumidores145. Ainda em decorrência dessa 

perspectiva comportamental de aversão ao risco, verificou-se que os consumidores costumam 

atribuir maior importância a eventuais perdas do que aos possíveis ganhos no momento de 

fazer a análise econômica de suas escolhas, tendendo a dar maior peso aos custos correntes 

quando comparados com ganhos futuros146. Nesse cenário, considerando que não é incomum 

que os consumidores apresentem dúvidas e receios em relação à qualidade do serviço dos 

fornecedores alternativos aos que já lhes prestam o serviço147, há uma forte tendência de 

permanência com os incumbentes tradicionais, o que pode contribuir para a prática de 

condutas anticompetitivas por parte dessas empresas. 

O modo como as informações são disponibilizadas aos consumidores também deve ser 

analisado com atenção, pois podem contribuir para a predileção deles pelas condições de 

suprimento existentes (contratos e fornecedores). Diante disso, os custos de aquisição das 

informações sobre novos fornecedores, planos ou tarifas são aspectos muito importantes e 

precisam ser considerados pelos reguladores. Muitas vezes os custos são percebidos como 

maiores do que o ganho potencial que o consumidor pode obter com a mudança de 

fornecedor, o que também pode resultar em vantagem competitiva aos incumbentes. Sobre 

esse ponto, uma pesquisa realizada pela CMA em 2016 revelou um baixíssimo nível de 

engajamento dos consumidores em relação à busca de ofertas melhores. Mais da metade 

declararam nunca ter trocado de fornecedor e nem saber sobre a possibilidade e procedimento 

para realizar essa troca. Um número ainda mais expressivo (72%) nunca tinha trocado de 

plano tarifário com seu próprio fornecedor, e desconheciam a possibilidade e o procedimento 

para tanto148. 

Portanto, semelhante às medidas destinadas a reduzir as barreiras à entrada, os 

reguladores também precisam implementar políticas para endereçar os custos de troca dos 

fornecedores (barreiras) para os consumidores. Caso contrário, isso não apenas resultará em 

 
145 KLEMPERER, Paul. Competition when Consumers have Switching Costs: An Overview with Applications 

to Industrial Organization Macroeconomics, and International Trade. Review of Economic Studies, 1995. v.62, 

p.515-539. 
146 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA). Energy Market investigation. Summary of Final 

Report. Londres, 2016. Disponível em: https://bit.ly/3uxRRWz. Acesso em 10 fev. 2021. 
147 Sobre o tema, ver: OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS (OFGEM). “What can behavioral 

economics say about GB energy consumers?”. Londres, mar 2011. Disponível em: https://bit.ly/3uqMKaJ. 

Acesso em 20 dez. 2020. 
148 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA). Energy Market investigation. Summary of Final 

Report. Londres, 2016. Disponível em: https://bit.ly/3uxRRWz. Acesso em 10 fev. 2021. 

https://bit.ly/3uxRRWz
https://bit.ly/3uqMKaJ
https://bit.ly/3uxRRWz
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uma entrada menor no mercado ao longo do tempo, mas também em um padrão de preços 

ineficiente149.  

 

3.1.1. Concentração de mercado 

 

 

No âmbito dos mercados elétricos de varejo, a concentração ainda é uma realidade de 

muitos países. Uma das possíveis explicações para tanto é que as aberturas normalmente 

acontecem quando há pouquíssimos varejistas atendendo aos clientes que estarão expostos ao 

novo mercado. Na Austrália, à exceção do Estado de Victória, verificam-se ainda hoje 

consideráveis níveis de concentração, com três grandes comercializadores varejistas 

atendendo mais de 60% dos consumidores varejistas no âmbito do National Electricity 

Market (NEM)150. Na União Europeia, dados recentes da Council of European Energy 

Regulators (CEER) de 2019151 mostram que apesar da gradativa redução de concentração dos 

mercados, ainda há uma forte dominância de um pequeno grupo de comercializadores. Em 15 

países membros, os 3 maiores comercializadores possuem participação superior a 70% em 

relação aos consumidores residenciais. No caso do mercado britânico, os seis maiores 

comercializadores no mercado residencial (big 6) alcançavam, em 2016, percentuais da ordem 

de 90%152.  

Em razão da alta concentração do mercado, as trocas de fornecedores muitas vezes 

acabam acontecendo somente entre os incumbentes tradicionais ou as empresas de maior 

porte, e essa realidade também indica uma maior possibilidade de exercício de poder de 

mercado por parte dessas empresas, o que pode resultar na ausência de benefícios efetivos 

para os consumidores, na medida em que a competição acontece de modo bastante limitado.  

Segundo a OFGEM, das trocas de comercializadores ocorridas entre junho de 2017 e 

junho de 2018 no Reino Unido, 40% foram de consumidores que deixaram uma das seis 

grandes comercializadoras do país para serem atendidos por comercializadores menores. 

 
149 POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3uxRRWz. 

Acesso em fev.2020. 
150AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. Julho 2020. Disponível 

em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
151 PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO EUROPEU. Diretiva UE 2019/944 do Parlamento Europeu e 

do Conselho. Bruxelas, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3o4DR4f. Acesso em dez 2020. 
152 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA). Energy Market investigation. Summary of Final 

Report. Londres, 2016. Disponível em: https://bit.ly/3uxRRWz. Acesso em 10 fev. 2021. 

https://bit.ly/3uxRRWz
https://bit.ly/3euU93d
https://bit.ly/3o4DR4f
https://bit.ly/3uxRRWz
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Outros 40% das trocas, porém, aconteceram dentro do grupo das seis maiores 

comercializadoras.  

A questão principal desse relato da experiência britânica é que a autoridade de 

concorrência constatou que muitas vezes essas grandes comercializadoras praticaram preços 

mais elevados153, o que indica a possibilidade de que elas exercem poder de mercado 154. 

Antes de concluirmos que a cobrança excessiva por parte dos grandes comercializadores 

decorre da exploração das informações assimétricas e/ou de falta de resposta dos 

consumidores aos sinais de mercado, é preciso atentarmos que a discussão sobre a cobrança 

de preços abusivos precisa ser feita com cautela. Como alerta Littlechild155, ela deve 

considerar pelo menos, (i) a estrutura de custos dos diferentes comercializadores e (ii) a 

percepção dos consumidores sobre os produtos ofertados. Independentemente, o cenário 

revela que é preciso atenção quanto ao tema. 

Ainda nesse contexto, a compreensão do comportamento dos consumidores e de suas 

motivações é essencial para uma captação séria dos resultados dos processos de liberalização 

dos mercados varejistas e para o delineamento de medidas que visam promover a 

concorrência. Pode acontecer, por exemplo, de um consumidor seguir pagando preços altos 

pela energia mesmo em um contexto em que exista efetiva competição, simplesmente porque, 

racionalmente, alguns consumidores podem continuar entendendo que os custos decorrentes 

do processo de migração (busca de informações, tomada de decisão, preenchimento de 

contratos, etc.) são maiores do que os benefícios que ele vai auferir156 com a troca de 

fornecedor.  

 

3.1.2 Os custos de trocas de fornecedores: medidas de contenção 

 

Os custos relacionados ao processo de troca de fornecedor também podem representar 

uma relevante barreira à mudança e, consequentemente, mais uma forma de vantagem 

competitiva para os incumbentes tradicionais.  

 
153 Segundo o relatório elaborado em 2016, a estimativa da autoridade britânica da concorrência apontou para 

cobrança de preços excessivos por partes desses comercializadores entre os anos de 2012 e 2015. Disponível em: 

https://bit.ly/3uxRRWz. Acesso em 10 fev. 2021. 
154 OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS (OFGEM). State of The Energy Market 2018, oct. 

2018. Disponível em: https://bit.ly/3ttn2RK. Acesso em fev. 2020. 
155 LITTLECHILD, Stephen. A viable alternative to any damaging energy price cap. jan, 2018. Disponível 

em: https://bit.ly/3uyFwkZ. Acesso em 22 fev. 2021. 
156 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020.  

https://bit.ly/3uxRRWz
https://bit.ly/3ttn2RK
https://bit.ly/3uyFwkZ
https://bit.ly/3nZ3kMg
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Um primeiro ponto de atenção observado das experiências internacionais diz respeito 

aos custos de transação relacionados à saída do fornecedor atual. Em alguns casos, verifica-se 

a necessidade de que o atual fornecedor seja comunicado quanto à intenção de troca de 

supridor. Esse movimento permite que seja apresentada uma nova oferta com o objetivo de 

reter o consumidor que pretendia sair. Embora essa estratégia possa ser vista como inerente à 

lógica da competição, na prática, ela pode representar uma verdadeira barreira à entrada para 

novos comercializadores de menor porte, na medida em que reduz a taxa de rentabilidade do 

setor, prejudicando, por consequência, a capacidade de novos fornecedores competirem com 

os comercializadores de maior porte já estabelecidos157.  

A possibilidade de cobrança de taxas para migração e de multas nos casos de migração 

antes do encerramento do prazo158 é outro mecanismo que pode contribuir para a permanência 

nos supridores, uma vez que contribuem para o viés de aversão ao risco e, consequentemente, 

a permanência no status quo. Ainda que se saiba que essas cobranças estão relacionadas à 

necessidade de pagamento dos custos já incorridos pelo fornecedor, é desejável que essas 

informações sejam apresentadas de modo transparente nos contratos para que os 

consumidores desde o início saibam dessa condição e avaliem esse aspecto quando pensarem 

nas negociações futuras. Muitas vezes o pagamento da taxa pode ser negociado com o novo 

supridor, por exemplo. 

A morosidade do processo de migração e o custo para obtenção das informações pelos 

consumidores de pequeno porte são elementos fundamentais nessa perspectiva de facilidade 

na troca dos fornecedores. Normalmente o processo de busca por produtos e serviços mais 

adequados para os consumidores é remunerado mediante o pagamento de comissões, o que 

acaba por reduzir os ganhos econômicos que serão auferidos caso o consumidor troque de 

plano159. Idealmente, portanto, deve haver meios de divulgação das informações de forma 

simples e acessível, a fim de facilitar o processo. 

Sobre as taxas de comutação, um estudo elaborado pela Essenz160 fez uma importante 

ressalva: apesar da relevância desse aspecto para as análises de funcionamento do mercado, 

 
157 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020. 
158 Idem. 
159 PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO EUROPEU. Diretiva UE 2019/944 do Parlamento Europeu e 

do Conselho. Bruxelas, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3o4DR4f. Acesso em dez 2020. 
160 ESSENZ SOLUÇÕES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: Resultados das 

Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3uqJV9D. Acesso em dez. 2020. 
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bons níveis de taxas de troca de comercializador por si sós não são suficientes para indicar 

que o mercado está funcionando de modo eficiente. Analisar o funcionamento do mercado por 

indicadores isolados pode acabar resultando em interpretações equivocadas. Ainda que se 

reconheça a possibilidade de práticas anticompetitivas como conluios e acordos tácitos entre 

comercializadores, é possível afirmar que nos mercados de varejo de energia o poder de 

mercado está, em grande medida, associado ao comportamento passivo dos consumidores. No 

caso do mercado australiano, por exemplo, observou-se que nada obstante o número elevado 

de comercializadores e as boas taxas de comutação, a competição ainda estava acontecendo 

de modo bastante limitado, considerando que para um mesmo tipo serviço, consumidores não 

engajados pagavam preços maiores do que aqueles pagos por consumidores engajados e com 

acesso à informação. Esse tema será objeto de melhor detalhamento no capítulo 4. 

 

3.1.3 A necessidade de redução da assimetria de informação entre os próprios ofertantes 

 

 

Finalmente, um último ponto essencial na perspectiva da mitigação de poder de 

mercado dos incumbentes diz respeito à correção da assimetria de informação entre os 

próprios comercializadores (ofertantes). Há, sem dúvida, um maior conhecimento do perfil e 

das preferências dos consumidores por parte do comercializador que os atende em detrimento 

dos demais comercializadores. Esses dados foram coletados ao longo do tempo e permitem a 

definição do perfil de cada um dos clientes, e os demais fornecedores não têm acesso a essas 

informações. Nesse sentido, a indisponibilidade de informações para os demais 

comercializadores, além de dificultar na disputa pelo consumidor e prejudicar a competição, 

também pode contribuir para a prática de preços abusivos por parte dos detentores dos dados. 

De fato, como detentor único das informações sobre os consumidores, esse fornecedor 

conseguirá identificar melhor os custos e riscos do negócio e poderá oferecer um preço acima 

de seu custo marginal sem sofrer pressão concorrencial. Além disso, por não conhecer as 

informações dos consumidores, os fornecedores alternativos possivelmente apresentarão 

preços maiores pelos mesmos serviços. A condição de detenção exclusiva dos dados também 

facilita a indesejável seleção dos “bons consumidores” (cherry peacking) por parte desses 

fornecedores, que poderão facilitar a migração daqueles consumidores classificados como 

ruins (maus pagadores, por exemplo) para os fornecedores alternativos. 

Embora a assimetria entre os fornecedores seja comum em vários mercados, a 

realidade dos mercados varejistas de energia elétrica, de serem normalmente formatados com 
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uma tarifa de referência e terem um elevado número de consumidores desengajados, torna 

essa assimetria ainda mais grave. Uma solução possível, conforme ressaltado por estudo 

elaborado pela Essenz161, é estabelecer um banco de dados que reúna as informações dos 

consumidores desengajados (isto é, que não estão respondendo aos sinais econômicos) com 

todo o mercado. Iniciativa nesse sentido mitigaria a assimetria informacional e contribuiria 

para efetivação da pressão concorrencial.  

Nessa linha, em maio de 2018 o governo australiano anunciou que iria implementar 

um “direito nacional de dados do consumidor”, que quando em operação, permitirá que os 

dados dos consumidores sejam compartilhados com terceiros “confiáveis”. A expectativa da 

Autoridade de Concorrência e proteção dos consumidores australianos é de que aumentar a 

disponibilidade e o acesso a dados de eletricidade (incluindo os contratos e os padrões de 

consumo atuais das famílias) vai apoiar a tomada de decisão dos consumidores, permitindo 

uma comparação mais precisa e específica (personalizada) das ofertas162. 

Destacamos, contudo, que apesar de a disponibilização dos dados representar uma 

medida importante para a promoção da competição, é preciso se fazer algumas ressalvas 

quanto ao acesso a esses dados. Os detentores deles têm de ser os próprios consumidores, que 

devem conseguir acessá-los livremente. Além disso, devem existir regras de segurança quanto 

à armazenagem e o fornecimento para terceiros. Visando à segurança, inclusive, algumas 

jurisdições somente autorizam o acesso dos comercializadores aos dados agregados, ficando 

aqueles com granularidade sempre sujeitos à autorização do consumidor163.  

 

 

3.2 Os instrumentos para regular as barreiras à entrada 

 

 

De acordo com Pindyck, barreira à entrada é qualquer condição que impede ou 

desestimule a entrada de novos concorrentes164. Para Bain, barreira à entrada é a vantagem 

 
161 Ver, sobre o tema: ESSENSZ SOLUÇÕES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: 

Resultados das Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3uqJV9D. Acesso em dez 2020.  
162 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Next step for consumer data 

right in energy Media release. Ago 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tqOLSR. Acesso em 18 jan. 2021. 
163 ESSENSZ SOLUÇÕES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: Resultados das 

Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3uqJV9D. Acesso em dez 2020. 
164 PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. Microeconomia. Trad. Daniel Vieira. 8ª ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2013. p. 369. 

https://bit.ly/3uqJV9D
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usufruída por um agente já estabelecido sobre o concorrente potencial, que se manifesta na 

capacidade de os agentes já atuantes aumentarem seus preços além do nível eficiente sem 

enfrentar a ameaça de novos agentes165. Já na visão de Stigler, barreiras de entrada estão 

relacionadas ao custo que um entrante incorre enquanto os vendedores estabelecidos não têm 

esse mesmo custo166. 

Muitas vezes essas barreiras são criadas por meio de regulações de entrada, como a 

imposição de limites em relação ao número de agentes econômicos que atuam em um 

determinado mercado, o que pode ser feito, por exemplo, por meio do estabelecimento de 

requisitos mínimos para a respectiva entrada e permanência de agentes. Como ressalta 

Ragazzo167, as razões principais para a regulação de entrada estão relacionadas à proteção do 

usuário contra produtos ou serviços de baixa qualidade; à manutenção das vantagens de um 

monopólio natural; à alocação de recursos intrinsicamente escassos (metodologia de seleção 

dos agentes econômicos ao entrar no mercado de acordo com o interesse público em jogo); e à 

garantia de capacidade financeira para o exercício de determinada função. 

Nos mercados de energia elétrica, não é incomum observar-se regulações de entrada 

relacionadas à garantia de capacidade financeira dos agentes. Naturalmente, o que se busca 

com esse tipo de regulação é impedir a participação de aventureiros nas transações e proteger 

os consumidores/compradores dos riscos advindos de operações sem lastro. Muitas vezes, 

nesse contexto, são impostas obrigações sociais, ambientais e regulatórias aos novos 

participantes.  

Normalmente, a imposição está relacionada a comprovações de requisitos de natureza 

econômica e financeira, exigindo-se boas classificações de crédito, mas observa-se também 

exigências relacionadas ao patrimônio líquido mínimo, à capacidade técnica para lidar com os 

riscos de mercado (volatilidade de preços, por exemplo) e a bons antecedentes (não ter tido a 

licença revogada, por exemplo). Os varejistas também podem ser exigidos em relação ao 

cumprimento de metas de redução de carbono ou de economia nas contas dos clientes 

vulneráveis168. Dessa forma, os requisitos para conceder uma licença a um potencial 

fornecedor podem ser tão complicados e onerosos que os potenciais entrantes sejam 

dissuadidos de entrar no mercado. Além desse aspecto, no âmbito dos mercados de varejo, as 

 
165 BAIN, Joe. S. Barriers to new competition, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956. 
166 STIGLER, George. J. The organization of industry, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1968. 
167 RAGAZZO, Carlos Emmanuel J.   Regulação jurídica, racionalidade econômica e saneamento básico. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2011. pp. 150-155. 
168 A despeito das eventuais condicionantes para o licenciamento dos agentes, com objetivo de impedir, ou ao 

menos dificultar, ações enganosas de marketing que tragam prejuízos aos consumidores, Ros et al destacam que 

é também usual existirem diretrizes e normas sobre a transparência das ofertas por partes dos comercializadores. 
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barreiras de entrada decorrem principalmente de outros três fatores: (i) economia de escala; 

(ii) economia de escopo; e (iii) custos irrecuperáveis (sunk costs)169.   

A economia de escala acontece porque um novo fornecedor que deseja entrar no 

mercado de varejo provavelmente precisará atender a um certo número de clientes até 

começar a obter lucro. A questão é que o custo de aquisição de clientes costuma ser alto para 

esses novos agentes, especialmente se houver uma grande parte de clientes desengajados que 

não são visíveis para o mercado, como parece ser a realidade da maioria dos mercados de 

varejo de energia elétrica atualmente existentes. Além disso, Poudineh ressalta que um 

mercado de varejo com uma ampla extensão de atividades competitivas tem o potencial de 

criar economias de escopo para grandes fornecedores já estabelecidos e barreiras à entrada de 

novos e pequenos varejistas que não podem fornecer todos esses serviços170.  

Questões relacionadas aos custos afundados (irrecuperáveis) também precisam ser 

analisadas, já que o capital necessário para realizar os investimentos mínimos para atuação no 

mercado também pode funcionar como uma barreira à entrada de novos players. Em geral, 

são necessários investimentos em recursos rebuscados de computação (softwares, algoritmos 

etc.) site e call centers para lidar com (i) a complexidade das usinas participarem no mercado 

de atacado; (ii) gestão de risco; (iii) cobrança de contas e; (iv) gestão de relacionamento com 

o consumidor.  

Diante disso, para promover a concorrência os reguladores precisam elaborar políticas 

adequadas para lidar com esses entraves, já que a dinâmica de entrada de novos 

comercializadores é condicionada pelo tamanho das barreiras de entrada existentes. Com 

objetivo de estimular a competição, algumas jurisdições optam por modelos mais simplistas 

ou pela adoção de políticas mais focadas na redução dessas barreiras. Na Nova Zelândia, por 

exemplo, não existem exigências para o licenciamento. Acredita-se que as diretrizes de 

compliance do mercado, juntamente com o monitoramento, induz a um bom comportamento 

por parte dos agentes. Dessa forma, a autoridade responsável pelo mercado monitora o 

cumprimento de suas diretrizes, a medida em que “haja necessidade”, incluindo aquelas 

relacionadas aos contratos de consumidores vulneráveis. Além disso, o regulador também 

publica uma lista de varejistas em conformidade e não conformes. A experiência demonstra 

 
169 POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tnFueo. 

Acesso em fev.2020. 
170 Idem. 
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que a maioria dos considerados “não conformes” revisam suas ações de acordo com a 

avaliação do regulador171. 

No Reino Unido, além da isenção de encargos de natureza ambiental e social para 

comercializadores com menos de 250.000 consumidores, foram estabelecidas modalidades de 

licenciamento simplificado para novos comercializadores. Em regra, os varejistas atuantes no 

país devem cumprir metas de redução de carbono promovendo aos clientes produtos com essa 

finalidade. Os pequenos varejistas172 estão isentos dessa e de outras obrigações sociais 

impostas aos atuantes no mercado. O cumprimento desse dever também é diferido para os 

comercializadores que possuem até 500.000 clientes173.  

Se, de um lado, o estabelecimento de um conjunto reduzido de regras e obrigações 

para novos entrantes reduz a base de custos, estimula a entrada e promove a concorrência, de 

outro, é importante que essas medidas sejam adotadas com cuidados, considerando os 

impactos ao mercado de uma má atuação dos comercializadores, especialmente na perspectiva 

da solvência.  

Em estudo recente sobre o mercado britânico, Britton174 demonstra que uma parte 

considerável dos comercializadores britânicos que ingressaram no mercado por meio desses 

procedimentos simplificados faliu: 42 de um total de 74 fornecedores ativos (o que 

corresponde a 57%) entraram no mercado britânico através de um programa simplificado175. 

Em 2018, 30% dos fornecedores que faliram ingressaram no mercado por meio desse 

programa simplificado.  

Dados referentes à 2021176 demonstram que, desde novembro de 2016, 24 

fornecedores no Reino Unido faliram e 8 saíram do mercado por diferentes combinações de 

falta de experiência no setor, incapacidade de gerenciar riscos, incapacidade financeira, altos 

custos no mercado de atacado e dificuldade de operação em razão da adoção de preço-teto nas 

 
171 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 de jun. de 2020. 
172 Pequenos varejistas são definidos como aqueles com menos de 250.000 clientes ou que fornecem menos de 

400 GWh de eletricidade por ano. 
173 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 de jun. de 2020. 
174 BRITTON, Jess.; HARDY, Jeffrey.; MITCHELL, Catherine.; HOGGET, Richard., Changing actor 

dynamics and emerging value propositions in the UK electricity retail Market. IgOV, jan. 2019. Disponível 

em: https://bit.ly/3txX1AF. Acesso em 15 jan. 2021. 
175 Neste modelo de licenciamento simplificado, um fornecedor especialista de sistemas de TI obtém uma licença 

de fornecimento de eletricidade e concorda com os códigos da indústria elétrica. Essa empresa licenciada pronta 

para uso é então vendida para a nova entrante, com transferências dos ativos, e a nova empresa pode passar pelo 

Controlled Market Entry (CME). Para mais detalhes, ver: Britton et al., 2019. 
176 Which energy suppliers have gone bust? Disponível em: https://bit.ly/2Q2dj7h. Acesso em 2 fev. 2021. 
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operações de varejo177. Não há dúvidas de que eventos como esses afetam em larga escala o 

mercado e podem se materializar em riscos sistêmicos, já que os clientes afetados têm a 

inconveniência de ter seus serviços de fornecimento de energia alterado, e as contas não pagas 

pelo comercializador falido são transferidas e pagas por todos os outros consumidores. 

Nesse sentido, existe um verdadeiro trade-off entre reduzir as barreiras de entrada e ter 

um mercado de varejo sustentável e seguro. O crescimento do mercado por meio da adoção de 

procedimentos mais simplificados tem a desvantagem de que muitos fornecedores entrem no 

mercado com modelos de negócios insustentáveis, seja pela incapacidade financeira ou por 

desconhecimento do mercado. De outro lado, a utilização excessiva de regulação 

prudencial178 voltada à promoção da segurança pode resultar em mercados de varejo 

altamente concentrados e, consequentemente, no exercício de poder de mercado por parte 

dessas empresas, causando prejuízos à dinâmica competitiva e, ao fim e ao cabo, aos 

consumidores. 

Portanto, o desafio para se obter as vantagens de um mercado competitivo e com 

muitos players (ganhos de inovação em termos de modelos e diferenciação dos negócios, e 

diminuição de preço por efeito da pressão concorrencial) é balancear as medidas de redução 

às barreiras de entrada para incitar a concorrência a partir da facilitação de entrada de novos 

comercializadores, com as medidas que promovem a segurança das operações de 

comercialização, protegendo-se o mercado e os consumidores. 

Além disso, mercados eficientes e com bom funcionamento devem operar 

efetivamente dos dois lados, tanto da demanda quanto dos supridores. Do lado da demanda, 

para benefício da competição, está comprovada a necessidade de que os consumidores se 

engajem ativamente e façam escolhas que reflitam suas preferências, pois o mercado não 

promove automaticamente a concorrência se os consumidores não participarem ativamente 

dele179.  

Como ressaltado anteriormente, uma característica importante dos mercados de varejo 

de eletricidade é que eles são projetados para que um consumidor potencialmente ativo se 

 
177 Sobre o assunto, ver: Which energy suppliers have gone bust? Disponível em: https://bit.ly/2Q2dj7h. 

Acesso em 2 fev. 2021. 

BRITTON, Jess.; HARDY, Jeffrey.; MITCHELL, Catherine.; HOGGET, Richard., Changing actor dynamics 

and emerging value propositions in the UK electricity retail Market. IgOV, jan. 2019. Disponível em: 

https://bit.ly/3txX1AF. Acesso em 15 Jan. 2021. 
178 Sobre o tema, ver: LIMA JÚNIOR, J. Manoel. Introdução às instituições financeiras e sua regulação. In 

Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p.254-285. 
179 POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tnFueo. 

Acesso em fev.2020. 
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beneficie mais. É por essa razão que o engajamento dos consumidores é considerado hoje um 

dos principais problemas dos mercados varejistas. Como veremos a seguir, são muitos os 

obstáculos encontrados para promoção desse engajamento, o que pode resultar em pouca 

efetividade em termos de redução de preço para o consumidor. O tratamento das informações 

é primordial nesse contexto. 

 

3.2.1 Promoção da transparência e do acesso à informação 

 

 

Se os consumidores não tiverem informações exatas sobre os preços ou da qualidade 

do produto, o sistema de mercado não opera de modo eficiente, e o bem-estar social não será 

maximizado. Diz-se, assim, que o mercado falha. A falta de informações pode estimular os 

produtores a ofertar quantidades excessivas de determinados produtos e quantidades 

insuficientes de outros. Em outros casos, enquanto alguns consumidores podem não adquirir 

um produto, mesmo que se beneficiassem da compra, outros vão adquirir produtos que lhes 

causa prejuízos180. Isso ocorre, por exemplo, quando uma das partes na transação sabe mais 

sobre o bem ou serviço transacionado do que a outra181. 

Nos mercados varejistas, entende-se por ativo aquele consumidor que (i) é receptivo às 

informações providas pelos fornecedores; (ii) tem capacidade de pesquisar e encontrar 

informações relevantes sobre o mercado; e (iii) consegue analisar as opções disponíveis e 

reagir a elas, negociando a melhor alternativa para si182. Porém, nem todos os consumidores 

possuem essas características. Pelo contrário, boa parte não tem esse perfil. Existem uma série 

de condicionantes que restringem o universo de consumidores com essas aptidões.  

Apesar de ser percebida como um produto homogêneo, observa-se das experiências 

vivenciadas em outros países183 muitos relatos de dúvidas quanto ao suprimento e à qualidade 

dos serviços prestados por novos supridores em relação aos tradicionais, o que envolve não 

apenas aspectos relacionados ao suprimento de energia, mas também os comerciais. Há, em 

 
180 PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. Microeconomia. Trad. Daniel Vieira. 8ª ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2013. p.618 
181 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005.  p. 261. 
182 POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tnFueo. 

Acesso em fev.2020. 
183 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 de jun. de 2020. 
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geral, uma percepção de que os consumidores (i) não compreendem o funcionamento do 

mercado elétrico; (ii) não entendem as tarifas de energia; e (iii) possuem tendências 

comportamentais sistemáticas que afetam ainda mais a capacidade de avaliar informações, 

tomar decisões e agir. 

Pesquisa realizada pelo OFGEM em 2011 para aferir o engajamento de consumidores 

apurou que somente 20% haviam trocado de fornecedor nos últimos 12 meses. Realizada a 

mesma pesquisa em 2017, o resultado permaneceu baixo (25%). Para entender o baixo nível 

de engajamento, o OFGEM buscou entender quais seriam os vieses cognitivos (bias) que 

afetam o processo de tomada de decisão dos consumidores ao avaliar as ofertas de energia. 

Verificou-se, então, que os consumidores tendem a: (i) ter grande quantidade de informações 

para analisar e pouco tempo e recursos para fazê-lo (“sobrecarga de escolhas”); (ii) ter 

preferência pela opção atual (“tendência padrão”); (iii) ter aversão ao risco e pesar mais as 

perdas monetárias do que os ganhos monetários (“aversão à perda”); e (iv) considerar e pesar 

mais os custos incorridos no presente do que economias a longo prazo ("inconsistência de 

tempo")184. A tabela abaixo sintetiza como esses vieses afetam o processo de decisão do 

consumidor: 

 
184 OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS (OFGEM). “What can behavioral economics say 

about GB energy consumers?”. Londres, mar 2011. Disponível em: https://bit.ly/3uqMKaJ. Acesso em 20 dez. 

2020. 

https://bit.ly/3uqMKaJ
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Figura 9 – Síntese de vieses comportamentais. 

Fonte: THYMOS ENERGIA. Abertura Integral do Mercado Brasileiro de Energia Elétrica:  

Apontamentos Relevantes, jan. 2021. 

 

O estudo concluiu que as empresas se comunicavam de forma muito complexa com os 

consumidores e que a maioria dos usuários não tinha tempo para avaliar as alternativas que 

lhe poderiam ser favoráveis. A pesquisa identificou também que os poucos consumidores que 

faziam a avaliação acabavam não se dedicando a explorar todas as ofertas e escolhiam a 

primeira opção. Ainda, destacou-se que as ofertas eram exibidas por meio de informações 

tarifárias complexas e muito diferentes entre si, o que acentuava os aspectos comportamentais 

identificados e fazia com que os consumidores ficassem cada vez mais distantes do mercado 

de energia, permanecendo desengajados e tomando decisões quanto à troca de supridores com 

base em fundamentos rasos185. 

Uma vez constatados esses aspectos que influenciam a permanência nos supridores 

tradicionais, a busca pelo engajamento normalmente acontece com políticas que se 

concentram na redução do custo de acúmulo de informações para melhorar a transparência e 

 
185 OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS (OFGEM). “What can behavioral economics say 

about GB energy consumers?”. Londres, mar 2011. Disponível em: https://bit.ly/3uqMKaJ. Acesso em 20 dez. 

2020. 
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facilitar a escolha dos consumidores186. Acredita-se, com isso, que a competição tende a ser 

promovida na medida em que mais consumidores passarão a ter condições de tomar decisões 

melhor embasadas observando-se os benefícios que lhe serão gerados.  

Contudo, sabe-se que para que os consumidores se motivem na busca por ofertas 

melhores, a simples divulgação das informações é insuficiente, sendo essencial apresentá-las 

de modo sistematizado e com linguagem de fácil compreensão para favorecer a comparação 

entre as diferentes alternativas. Os sites comparativos de preços (PCWs) são considerados 

boas alternativas para esse fim e são adotados por muitas jurisdições em que o mercado 

elétrico de varejo é competitivo. Nesse sentido, importante pesquisa realizada pela OFGEM 

em 2017 revelou que a maior parte dos consumidores do Reino Unido que se envolvem com o 

mercado o fazem por meio dos sites de comparação de preços187, o que revela a importância e 

o alcance dessas plataformas. Apesar disso, ainda são muitas as variações e as perspectivas de 

melhorias na ferramenta, como veremos no tópico subsequente. 

 

 

 

3.2.1.1. A relevância das ferramentas comparativas de preços (PCWs) 

 

 

Os PCWs apresentam, em um mesmo local, planos tarifários de diversos fornecedores, 

dispensando os consumidores de contatar vários deles individualmente para obter informações 

sobre os serviços e preços. Ao concentrar diferentes ofertas em um mesmo local, essa 

ferramenta também reduz bastante o tempo da pesquisa, considerado um dos gargalos para o 

engajamento, conforme demonstrado anteriormente. Dessa forma, em questão de segundos os 

consumidores podem comparar diversas ofertas e planos, intensificando, assim, as pressões 

competitivas entre os fornecedores188.  

Em alguns países, os PCWs são oficiais, isto é, são controlados pelas autoridades 

reguladoras ou alguma outra organização independente de credibilidade, como ocorre na 
 

186 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 de jun. de 2020. 
187 OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS (OFGEM). Future Insights Series - The Futures of 

Domestic Energy Consumption. Londres, 2017. Disponível em: https://bit.ly/3nWYOOC. Acesso em 20 dez 

2020. 
188 OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS (OFGEM). Future Insights Series - The Futures of 

Domestic Energy Consumption. Londres, 2017. Disponível em: https://bit.ly/3nWYOOC. Acesso em 20 dez 

2020. 
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França, em que o PCW oficial é operado pelo energy ombudsman. Nesses casos, normalmente 

as ferramentas são operadas sem encargos e comissões e todas as ofertas disponíveis no 

mercado são divulgadas189. 

Outros países adotam ferramentas de comparação de preço que operam mediante 

serviços comerciais (relações privadas), o que significa que eles são compensados direta ou 

indiretamente pelos fornecedores que estão sendo divulgados. Ao menos em tese, isso pode 

ser problemático, já que os sites podem divulgar somente as ofertas daqueles fornecedores 

que lhes pagam maiores comissões pela divulgação. Isso fica ainda mais grave quando Ros 

ressalta que, no geral, não há regras ou obrigações para que os PCWs comerciais descrevam 

de forma transparente como são selecionadas as ofertas para exibição ou o valor das 

comissões recebidas190.  

Evidentemente, para que sejam fontes seguras e de credibilidade para os 

consumidores, os PCWs deveriam cobrir todo o mercado de varejo e não apenas um 

subconjunto dele. No mínimo, deveriam informar, de modo claro e transparente, o que está 

sendo apresentado no site e o que não está. Para lidar com essa questão, algumas jurisdições 

estabelecem a obrigatoriedade de essas ferramentas contemplarem todas as ofertas do 

mercado, como acontece no Reino Unido191. 

Algumas jurisdições adotam os dois modelos, como é o caso da Austrália. Na prática, 

isso ocorre porque existem fundadas dúvidas em relação aos PCWs comerciais serem 

suficientes para a correta disponibilização de informações para os consumidores, 

considerando a possibilidade mencionada anteriormente de eles apresentarem apenas um 

subconjunto de ofertas, prejudicando a competição e induzindo os consumidores a realizarem 

determinadas escolhas. Esse ceticismo sobre a independência e a ausência de viés dos PCWs 

privados tem, inclusive, resultado em diversas iniciativas para que a gestão seja feita pelo 

regulador ou por algum órgão neutro192. 

Nessa linha, a Diretiva mais recente da União Europeia determina que as plataformas 

abranjam todo o mercado e apresentem as informações de forma clara e concisa. Além disso, 

o texto estabeleceu a obrigatoriedade de que ao menos uma plataforma de base imparcial e 

 
189 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). p20. Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 de jun. de 2020. 
190 Idem. 
191 Idem. 
192 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). p20. Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 de jun. de 2020. 
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transparente seja disponibilizada de forma gratuita para todos os consumidores residenciais e 

microempresas. A plataforma não precisa necessariamente ser operada por uma autoridade 

governamental. Caso seja privada, o regulador designa um órgão responsável para atestar que 

a ferramenta atende aos requisitos de confiabilidade, simplicidade e independência. Uma vez 

verificados, o órgão emite um selo de confiança atestando a credibilidade do site193. 

Outra vantagem dos PCWs é a redução dos custos de transação para troca de 

fornecedores. Alguns PCWs comerciais realizam essa troca de forma “automática”, reduzindo 

sobremaneira as ações que o consumidor normalmente precisa tomar para concretizar uma 

troca. Nesses casos, basta que o consumidor informe seu endereço, seu supridor atual, seu 

plano e seus dispêndios médios com energia. A partir disso, o buscador identifica de forma 

automática a oferta mais atrativa (em termos de redução de preço) para o consumidor, que 

pode aderir imediatamente ao novo fornecedor194.   

Normalmente existem dois modelos de negócios por trás dessa operação: no primeiro, 

a operação é gratuita para os consumidores, mas os operadores do site cobram dos 

fornecedores uma taxa para realização do serviço (a lógica é que a indicação do site reduz o 

custo de aquisição de clientes para o fornecedor). No segundo, estabelece-se uma taxa anual 

fixa para o consumidor assinante, que em contrapartida tem direito a uma pesquisa mensal 

para mudança de fornecedor. A troca só é indicada se houver economia e a análise feita pelo 

site considera todos os custos envolvidos na transação, incluindo eventual taxa de saída do 

atual fornecedor. O detalhe é que os sites de troca por assinatura costumam cobrir todo o 

mercado, enquanto os sites por comissão consideram apenas os fornecedores com os quais 

eles têm acordo comercial195. 

Um ponto de atenção em relação às políticas voltadas à promoção da transparência 

(como a divulgação de todas as ofertas disponíveis no mercado nos PCWs), é que isso pode 

resultar em maior complexidade, especialmente considerando que a análise que precisará ser 

feita pelo consumidor acaba recaindo sobre um número maior de ofertas. Para facilitar a 

 
193 PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO EUROPEU. Diretiva UE 2019/944 do Parlamento Europeu e 

do Conselho. Bruxelas, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3o4DR4f. Acesso em dez 2020. 
194 Em geral, os PCWs oficiais não estão autorizados a negociar melhores ofertas para os consumidores em troca 

de exclusividade, como o fazem os sites privados. Além disso, muitas vezes o direito de arrependimento é 

respeitado. Há um período de reflexão durante o qual o consumidor pode mudar de ideia. Sobre o assunto, ver: 

POUDINEH, Rahmatallah, Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. p. 26. Disponível em: 

https://bit.ly/3tnFueo. Acesso em fev.2020.  
195 Diante desse contexto, é mais provável que seja oferecido ao consumidor o plano tarifário mais barato do 

mercado em um modelo de site baseado em assinatura. A desvantagem é que o consumidor precisa pagar os 

custos da assinatura. 
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comparação, algumas jurisdições adotam iniciativas de padronização quanto ao tipo e à 

estrutura das tarifas de varejo, como aconteceu no Reino Unido em 2013, quando por meio da 

Retail Market Review foi estabelecida o simpler choices, que tinha por objetivo eliminar as 

alternativas percebidas como complexas para o entendimento dos consumidores. A proposta 

estabeleceu um limite máximo de quatro tipos de tarifas que poderiam ser oferecidas pelos 

varejistas, além de uma estrutura tarifária padronizada e limitação quanto aos tipos de 

desconto disponíveis para os usuários finais196. 

Apesar de interessantes na perspectiva de descomplicar a análise, iniciativas nesse 

sentido devem ser ponderadas diante dos possíveis efeitos que podem causar sobre a inovação 

dos produtos. De fato, escolhas e padronizações mais simples podem significar menos 

inovação e diferenciação de produtos e restringir a competição aos preços, prejudicando o 

desenvolvimento de produtos mais aderentes às preferências e ao risco que os consumidores 

estariam dispostos a suportar. Foi exatamente isso o que constatou a CMA em 2016197 no 

âmbito do mercado do Reino Unido.  

De acordo com a autoridade, as medidas adotadas restringiram as possibilidades de 

implementação de soluções inovadoras e não foram capazes de incitar o engajamento dos 

consumidores, como se esperava. Diante disso, a CMA requereu ao OFGEM a substituição 

das regras pelo regulamento que denominaram Informed Choices, que estabeleceu um 

conjunto de normas a serem cumpridas pelos comercializadores visando a garantir: (i) que o 

varejista apresente a estrutura, os termos e as condições de seus planos de tarifas de modo 

facilmente compreensível pelos consumidores; (ii) que as tarifas sejam apresentadas de  modo 

facilmente distinguível umas das outras; e (iii) que os varejistas disponibilizem uma 

ferramenta ou um serviço que permita a plena comparabilidade das alternativas para que o 

consumidor doméstico possa selecionar o mais adequado de acordo com a sua preferência198. 

 Embora se reconheça em todas as jurisdições um grande esforço em relação à 

elaboração de políticas de transparência e de divulgação das informações, ainda são muitos os 

riscos de abuso da vulnerabilidade do consumidor em decorrência da assimetria informacional 

desse mercado. Como veremos na seção seguinte, o risco de abuso dos consumidores, 

 
196 OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS (OFGEM). Retail Market Review. Implementation of 

Simpler Tariff Choices and Cleares Information. Londres, 2013. Disponível em: https://bit.ly/3tuHB05. 

Acesso em dez 2020. 
197 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA). Energy Market investigation. Final Report. 

Londres, 2016. Disponível em: https://bit.ly/3uxRRWz. Acesso em 10 fev. 2021. 
198 OFFICE OF GAS AND ELECTRICITY MARKETS (OFGEM). Modification of electricity and gas supply 

licenses to introduce five ‘informed choices’ principles and remove the majority of the prescriptive sales 

and marketing rules. Londres, 2017. Disponível em: https://bit.ly/3uIRHvu. Acesso em 22 dez. 2020. 

https://bit.ly/3tuHB05
https://bit.ly/3uxRRWz
https://bit.ly/3uIRHvu
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especialmente os vulneráveis, é preocupação de primeira ordem das jurisdições que 

implantaram mercados de varejo na indústria de energia elétrica 

 

3.2.2 O risco a ser evitado: mecanismos de proteção contra o abuso da vulnerabilidade/ 

hipossuficiência do consumidor (até então cativo) 

 

 

Para além das preocupações concorrenciais, o tema necessita também ser analisado da 

perspectiva da proteção do consumidor. Este, após toda uma vida ostentando a qualidade de 

cativo, passará a vivenciar um mercado no qual pode escolher o seu provedor de serviços de 

energia elétrica. Nesse contexto, mostra-se relevante proteger o lado mais fraco das novas 

relações de mercado que serão criadas. 

A experiência internacional revela que, à medida em que os mercados de energia 

foram sendo liberalizados e os mercados de varejo criados, os clientes que eram atendidos sob 

o regime de monopólio dos fornecedores foram transferidos para o novo sistema de mercado, 

sem nunca terem se envolvido com ele e sem sequer conhecerem bem o seu modo de 

funcionamento. Muitas vezes o desconhecimento alcança a própria estrutura tarifária das 

contas de luz que pagavam. Com o tempo, alguns desses clientes se tornam participantes 

ativos do mercado, enquanto outros tendem a permanecer no padrão (vinculados ao 

fornecedor que passou a atendê-los após a liberalização do mercado) ou desconectado (isto é, 

no mercado regulado se ele continuar existindo). Se não for bem endereçada, essa realidade 

pode expor os consumidores a riscos, que vão desde ficar descontratado até a exploração por 

parte dos comercializadores diante da notória falta de informação e conhecimento sobre o 

mercado de energia. 

De fato, uma das consequências mais relevantes da existência de informações 

assimétricas em um contrato é a possibilidade de que a parte que possui mais informações se 

comporte de modo oportunista. Dado o contexto, no mercado de energia de varejo isso pode 

acontecer principalmente a partir da prática de preços abusivos pelos fornecedores.  

Conforme abordado no tópico anterior, se os consumidores percebem as informações 

de preços (ofertas) como complexas e apresentam dificuldade para comparar as ofertas dos 

diferentes fornecedores, a tendência é que, além de permanecerem inativos (desengajados 

com o mercado), tomem decisões de compra equivocadas (que não lhes trazem benefícios) ou, 

ainda, que evitem agir, ficando com seu fornecedor atual, ainda que essa decisão lhes cause 

prejuízos financeiros. Para mudar essa realidade, o engajamento e a participação ativa do 

consumidor são aspectos essenciais para a promoção da concorrência nos mercados de varejos 
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de energia elétrica. A resposta fraca dos consumidores aos sinais de mercado acaba dando aos 

fornecedores uma posição unilateral de poder de mercado. É justamente por isso que boa parte 

das políticas para promoção implementadas nesses processos focam no envolvimento dos 

clientes que estão desinteressados ou passivos com o mercado, e na forma de disponibilização 

de informações aos consumidores (informações mais simples, transparente e úteis). 

Duas são, segundo Poudineh199, as questões principais a serem pensadas nessa 

perspectiva: quem deve ser protegido (um grupo específico, como os consumidores 

vulneráveis e desengajados ou todos os consumidores?) e quanto ao que (do que o 

consumidor deve ser protegido?); e qual a melhor forma de proteger os consumidores quando 

o mercado não está operando de modo eficiente? O autor revela que existem duas visões 

diferentes sobre o tema.  

De um lado, há quem argumente que a promoção da concorrência e o envolvimento do 

consumidor são as formas mais eficazes de protegê-los nos mercados varejistas. De outro, 

alguns autores argumentam que o design do mercado de varejo deve buscar entregar 

resultados positivos para todos os consumidores, independentemente de serem altamente 

engajados ou entendidos em tecnologia200. Para os que acreditam nessa visão, os mercados de 

varejo existentes foram projetados de uma maneira que exige algum nível de sofisticação por 

parte dos consumidores para alcançar bons resultados em termos de eficiência de preço e 

inovação, de forma que aqueles mais bem informados e que agem em resposta aos sinais de 

mercado fazem bons negócios, mas o restante dos consumidores – desinformados e 

desengajados - acabam pagando contas de energia mais altas. Essa parece ser a visão 

dominante201. 

Littlechild discorda. Para ele, independentemente de engajamento, a maioria dos 

consumidores obtém resultados razoáveis do mercado liberalizado, mesmo que não busquem 

ativamente o melhor negócio. Isso porque, argumenta o autor, todos os consumidores no 

varejo acabam protegidos pela concorrência no mercado de atacado (no qual se compra a 

energia para revenda)202. Além disso, ao tratar sobre as políticas que visam incentivar a troca 

 
199 POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned after two decades of 

experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: https://bit.ly/3tnFueo. 

Acesso em fev.2020. 
200 Ibidem, p. 16. 
201 Sobre o tema, ver: POUDINEH, Rahmatallah. Liberalized retail electricity markets: What we have learned 

after two decades of experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: 

https://bit.ly/3tnFueo. Acesso em fev.2020. 
202 LITTLECHILD, Stephen. Is there competition below the PPM tariff cap? What are the implications for 

policy? Energy Policy Research Group (EPRG), University of Cambridge, October 2018. Disponível em: 

https://bit.ly/3twcnpd. Acesso em 22 fev. 2021. 

https://bit.ly/3tnFueo
https://bit.ly/3tnFueo
https://bit.ly/3twcnpd


97 

 

de fornecedores, um dos principais sinais de engajamento dos consumidores, Littlechild 

argumenta que, em geral, elas causam mais insatisfação do que benefícios. Para o autor, as 

tarifas inicialmente estabelecidas em preços baixos para atrair são normalmente combinadas 

com tarifas mais altas nos anos subsequentes203. Diante disso, Littlechild conclui que seria 

mais proveitoso focar nas políticas que tratam das implicações advindas da adoção de várias 

tarifas após o primeiro ano de contrato e no serviço ao cliente, do que nas políticas que 

incentivam a troca de fornecedores204. 

Embora relevantes, as colocações de Littlechild parecem não ser excludentes. Uma 

maneira de fomentar e corrigir as políticas de engajamento para troca de fornecedores pode 

ser justamente a correção dessas distorções nos descontos oferecidos aos consumidores. Além 

disso, confiar apenas na competição no atacado para entrega de bons resultados a todos os 

consumidores varejistas pode não ser suficiente, como discutiremos nas seções seguintes. 

Ainda, observa-se da experiência internacional205, que o possível abuso da 

vulnerabilidade do consumidor muitas vezes também leva a intervenções no mercado de 

varejo e à implementação de políticas protecionistas, como o estabelecimento de preços-teto 

ou tarifas padrões206. Medidas com esse viés normalmente são tomadas como respostas à 

dispersão de preços verificada nos mercados varejistas.  

Importante pontuar, contudo, que do ponto de vista econômico, a dispersão de preços 

existe em quase todos os mercados e nem sempre está relacionada à resposta fraca dos 

consumidores e à ineficiência da informação207. A diferenciação de produtos e serviços 

permite algum grau de dispersão de preços, bastando que os compradores percebam os 

produtos ou serviços alternativos como substitutos imperfeitos208. Sendo assim, se a dispersão 

 
203 Em outras palavras, Littlechild argumenta que os fornecedores concedem um desconto para atrair o 

consumidor, mas, após um determinado período, sabedores de que os consumidores costumam permanecer mais 

tempo com seus novos contratos, cobra-se uma tarifa mais alta (primeiro ano, x reais; segundo ano, x +100 reais; 

terceiro ano, x + 150 reais). 
204 LITTLECHILD, Stephen. Is there competition below the PPM tariff cap? What are the implications for 

policy? Energy Policy Research Group (EPRG), University of Cambridge, October 2018. Disponível em: 

https://bit.ly/3twcnpd. Acesso em 22 fev. 2021. 
205 Ver, nesse sentido: ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: 

Consumer Issues. The Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission 

(ACCC). Disponível em: https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020. 
206 LITTLECHILD, Stephen. A viable alternative to any damaging energy price cap. jan, 2018. Disponível 

em: https://bit.ly/3uyFwkZ. Acesso em 22 fev. 2021. 
207 Sobre o tema, ver: PINDYCK, Robert; RUBINFELD, Daniel. Microeconomia. Trad. Daniel Vieira. 8ª ed. 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. P. 393 e seguintes. 
208 Sobre o tema, ver: POUDINEH, Rahmatallah, Liberalized retail electricity markets: What we have learned 

after two decades of experience? The Oxford Institute for Energy Studies. Oxford, 2019. Disponível em: 

https://bit.ly/3tnFueo. Acesso em fev.2020. 

 

https://bit.ly/3twcnpd
https://bit.ly/3nZ3kMg
https://bit.ly/3uyFwkZ
https://bit.ly/3tnFueo
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de preços em um mercado decorre dos custos do fornecedor e da preferência do consumidor, 

esse é um resultado natural do mercado e não uma imperfeição que precisa ser corrigida. 

Contudo, em um mercado de produto homogêneo (como é o de energia), se o grau de 

dispersão depende da busca dos compradores pelo produto, isso certamente reflete uma 

indesejável falha de mercado, na medida em que permite que os fornecedores explorem a 

ineficiência ou a assimetria de informação para praticar políticas de preços mais caros em 

relação a alguns consumidores. Em outras palavras, significa dizer que os fornecedores 

podem segmentar os clientes em grupos de acordo com as suas características (engajados e 

não engajados, por exemplo) e oferecer tarifas discriminatórias, cobrando mais de alguns 

usuários (desengajados, por exemplo) pelo mesmo serviço, o que é, naturalmente, 

absolutamente indesejável e precisa ser endereçado209. 

Nesse sentido, é comum, em várias jurisdições, a existência de regras em relação às 

táticas de marketing adotadas pelos comercializadores, com objetivo de evitar a adoção de 

mecanismos de vendas inadequados, que adotem termos inconsistentes e imprecisos, e 

pratiquem marketing considerado excessivo ou enganoso, a fim de manter os clientes o mais 

passivos e desligados possível do mercado para que continuem sendo explorados, pagando 

tarifas muitos mais altas do que deveriam. Outra prática usual é a adoção de políticas de 

monitoramento do mercado a partir da coleta de informações e das tarifas dos varejistas, com 

objetivo de rastrear o movimento de preços e estimar o custo para suprir “um consumidor 

médio”210. 

Ainda nessa perspectiva de proteção contra os vieses comportamentais e abusos dos 

fornecedores, outra política comumente observada é a implementação de medidas para 

mitigar a renovação automática dos contratos. Muitas vezes as condições, produtos e preços 

se modificam ao longo da execução do contrato, surgindo ofertas e serviços melhores para o 

consumidor. Nesse contexto, impedir a renovação automática é proteger o consumidor de 

permanecer com serviços que lhe são desfavoráveis apenas pela tendência de permanência no 

default. Algumas jurisdições estabelecem a obrigatoriedade de que os comercializadores 

enviem alertas aos consumidores com determinada antecedência sobre a proximidade do 

 

ESSENSZ SOLUÇÕES. Liberalização dos Mercados Varejistas de Energia Elétrica: Resultados das 

Experiências Internacionais e Recomendações para o Brasil. Nov. 2020. Disponível em: 

https://bit.ly/3uqJV9D. Acesso em dez 2020. 
209 Sobre dispersão de preços, ver o caso da Grã-Bretanha em: LITTLECHILD, S. A viable alternative to any 

damaging energy price cap. jan, 2018. Disponível em: https://bit.ly/3uyFwkZ. Acesso em 22 fev. 2021. 
210 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020. 

https://bit.ly/3uqJV9D
https://bit.ly/3uyFwkZ
https://bit.ly/3nZ3kMg
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término do contrato, informando-os sobre a necessidade de que negociem um novo 

contrato211.  

 Finalmente, um último aspecto relevante na temática de proteção do consumidor diz 

respeito aos possíveis abusos de poder de mercado por parte dos incumbentes, em decorrência 

do conhecimento do perfil e das preferências dos consumidores que já estão em suas bases de 

clientes. O estabelecimento de políticas para diminuir a assimetria entre os comercializadores 

é tão importante para promover a concorrência e a diminuição dos preços de energia para o 

consumidor quanto a diminuição da assimetria entre fornecedores e consumidores tratada 

neste tópico212, conforme demonstrado nos itens 3.1.2 e 3.1.3 acima. 

 

3.3. As preocupações acima à luz da realidade brasileira 

 

3.3.1. Barreiras à entrada e o mercado brasileiro 

 

 

A comercialização de energia no ambiente livre (ACL), no qual é permitida a escolha 

do fornecedor e a negociação de condições contratuais, é algo relativamente recente no Brasil, 

e, conforme ressaltado no capítulo 1, foi criada por meio da reforma operada no setor elétrico 

brasileiro em 2004.  

A energia comercializada no ACR, em que os consumidores são atendidos pelas 

distribuidoras que compram energia por meio dos leilões organizados pela ANEEL, ainda 

representa a maior parte da energia consumida no país, estando a expansão do sistema 

bastante relacionada a esse mercado. Essa realidade, contudo, vem sendo alterada, e a 

comercialização de energia no ACL vem aumentando a cada ano. De acordo com informações 

oficiais da CCEE, em 2020, 32% da energia consumida no Brasil foi transacionada nesse 

ambiente: 

 

 
211 Na França, isso deve ser feito entre 1 e 3 meses antes do término do contrato; no Reino Unido esse prazo 

varia de 42 a 49 dias, sendo que após o término o consumidor é automaticamente migrado para a tarifa padrão. 

Ver, sobre o tema: ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: 

Consumer Issues. The Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Comission 

(ACCC). Disponível em: https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11  jun. 2020.). 
212 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA). Energy Market investigation. Summary of Final 

Report. Londres, 2016. Disponível em: https://bit.ly/3uxRRWz. Acesso em 10 fev. 2021. 

https://bit.ly/3nZ3kMg
https://bit.ly/3uxRRWz
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Figura 10 - Consumo de energia em 2020 - ACL X ACR. 

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

 

 

Além dos fenômenos relacionados ao desenvolvimento tecnológico, em especial a 

descentralização na produção da energia e a digitalização, que tornam os consumidores 

elementos ativos do sistema, o preço alto pago pela energia nos últimos anos e as mudanças 

recentes flexibilizando as regras de acesso a esse mercado vêm contribuindo muito para esse 

processo. Em 2012, o quadro de agentes da CCEE, e consequentemente a comercialização de 

energia elétrica, registrava aproximadamente 1.500 empresas, sendo a maioria especialista no 

segmento. Hoje em dia, a CCEE tem mais de 9.350 agentes de consumo, que vão desde 

pequenos consumidores impulsionados pela abertura do mercado em busca de melhores 

condições de custo, a instituições financeiras que compram e vendem energia213. Observa-se, 

ainda, uma tendência de um ambiente com uma diversidade de empresas ainda maior, dada a 

perspectiva concreta de ampliação do mercado livre nos próximos anos, por meio da 

participação dos pequenos consumidores (principalmente os residenciais) nesse ambiente. O 

gráfico abaixo ilustra o histórico da quantidade de agentes de consumo na CCEE: 

 

 
213 Sobre a aproximação do setor elétrico com práticas e produtos de mercado financeiro, ver: 

https://bit.ly/3nWoIly e https://bit.ly/3ews7Ve. Acesso em fev. 2021. 

https://bit.ly/3nWoIly
https://bit.ly/3ews7Ve
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Figura 11 – Histórico da quantidade de agentes de consumo CCEE (até junho de 2021) 

Fonte: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 

 

 

Atualmente, os consumidores elegíveis à participação no ACL podem associar-se 

diretamente na CCEE ou fazer-se representar por intermédio de um comercializador 

varejista214. A Resolução Normativa ANEEL 570/2013, com as alterações que lhe foram 

feitas pela Resolução Normativa ANEEL 654/2015, e o Submódulo 1.6 do Módulo 1 dos 

Procedimentos de Comercialização da CCEE215, estabelecem as condições gerais para 

habilitação do varejista. Em geral, são exigidos documentos para comprovação de 

regularidade jurídica, fiscal e de idoneidade econômico-financeira. No que se refere ao 

patrimônio, a empresa deve comprovar limite operacional não inferior a R$ 1.000.000 (um 

 
214 Decreto 5.177/2004:  

“Art. 4o A CCEE será integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização, por outros agentes 

vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica, e pelos consumidores livres, assim definidos no 

inciso X do § 2o do art. 1o do Decreto no 5.163, de 2004. 

§ 1o  Serão agentes com participação obrigatória na CCEE: I - os concessionários, permissionários ou 

autorizados de geração que possuam central geradora com capacidade instalada igual ou superior a 50 MW;  II - 

os autorizados para importação ou exportação de energia elétrica com intercâmbio igual ou superior a 50 MW; 

III - os concessionários, permissionários ou autorizados de serviços e instalações de distribuição de energia 

elétrica cujo volume comercializado seja igual ou superior a 500 GWh/ano, referido ao ano anterior; IV - os 

concessionários, permissionários ou autorizados de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica cujo 

volume comercializado seja inferior a 500 GWh/ano, referido ao ano anterior, quando não adquirirem a 

totalidade da energia de supridor com tarifa regulada; V - os autorizados de comercialização de energia elétrica, 

cujo volume comercializado seja igual ou superior a 500 GWh/ano, referido ao ano anterior; e VI - os 

consumidores livres e os consumidores que adquirirem energia na forma do § 5o do art. 26 da Lei no 9.427, de 

26 de dezembro de 1996. § 2o Os agentes referidos nos incisos IV e VI do § 1o poderão ser representados, para 

efeitos de contabilização e liquidação, por outros membros da CCEE”. 
215 Disponível em: www.ccee.org.br/ccee/documentos/CCEE_348085. Acesso em 2 de fevereiro de 2021. 

http://www.ccee.org.br/ccee/documentos/CCEE_348085
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milhão de reais); um patrimônio líquido mínimo de R$ 4.000.000 (quatro milhões de reais); e 

apresentar índices de liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral superiores a 1. Após 

autorizado, para iniciar suas negociações e operar no mercado, o comercializador deve aportar 

Garantias Financeiras em montante não inferior a 10 vezes o valor do limite operacional 

vigente. Além disso, é necessário possuir sede social em endereço comercial, nome de 

domínio (portal eletrônico) próprio ou website dentro do domínio do grupo econômico, com 

expressão assemelhada ao nome empresarial e histórico mínimo de operação na CCEE, sem 

incorrer em qualquer descumprimento de obrigação no âmbito da CCEE, de doze meses 

imediatamente anteriores à data de solicitação, assim permanecendo até o deferimento de sua 

habilitação. 

Comparando-se com outros países, pode-se dizer que o Brasil não possui grandes 

barreiras à entrada, pelo contrário. A preocupação no mercado nacional está em aumentar o 

rol de exigências na busca por um mercado mais seguro. Episódios de fraudes e default de 

comercializadoras, apesar de não serem frequentes, também não são isolados no Brasil216. No 

mais recente, em 2019, a comercializadora Vega Energy, que tinha pouquíssimo tempo de 

atuação, deixou de honrar mais de 200 milhões de reais em contratos de energia elétrica217, e a 

comercializadora Linkx teve suas operações limitadas pelo Conselho de Administração da 

CCEE após notificar os seus clientes de que não teria condições de honrar os seus contratos, 

reconhecendo que não dispunha de energia para lastrear suas vendas. As iniciativas em 

relação à atuação dos comercializadores no mercado brasileiro, nesse contexto, têm sido 

voltadas para o aumento da segurança e da estabilidade para o mercado de comercialização de 

energia no país.  

Ao final de 2020, a CCEE propôs à ANEEL uma série de melhorias em relação às 

regras e procedimentos para atuação no mercado de energia elétrica brasileiro. Agora a 

Agência deverá promover audiências públicas para tratar do tema com a sociedade. As 

propostas foram apresentadas por meio das Notas Técnicas 055/2020218, 062/2020219 e 

086/2020220, que tratam sobre (i) critérios de entrada, manutenção e saída do mercado, o que 

inclui  (a) o enrijecimento dos critérios para participação no mercado por meio de análises em 

relação à capacitação técnica e operacional, cadeia societária, existência de relacionamento 

direto ou não com agentes participantes da CCEE e saúde financeira das empresas; (b) 

 
216 Sobre o assunto, ver: https://bit.ly/3vSqQxi. Acesso em 11 jan. 2021. 
217 Sobre o tema, ver: https://glo.bo/3baBWpw. Acesso em 11 jan. 2021. 
218 Disponível em: https://www.ccee.org.br/ccee/documentos/CCEE_657227. Acesso em 2 de fevereiro de 2021. 
219 Disponível em: https://www.ccee.org.br/ccee/documentos/ccee_657210. Acesso em 2 de fevereiro de 2021. 
220 Disponível em: https://www.ccee.org.br/ccee/documentos/CCEE_659333. Acesso em 2 de fevereiro de 2021. 

https://bit.ly/3vSqQxi
https://glo.bo/3baBWpw
https://www.ccee.org.br/ccee/documentos/CCEE_657227
https://www.ccee.org.br/ccee/documentos/ccee_657210
https://www.ccee.org.br/ccee/documentos/CCEE_659333
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proposta de criação de procedimentos para a comprovação periódica dos requisitos para sua 

manutenção no mercado e; (c) a otimização dos procedimentos para desligamento dos agentes 

que descumprirem suas obrigações, diminuindo-se os prazos atuais previstos nas normas 

regulatórias e aprimorando o atendimento àqueles agentes que querem se desligar 

voluntariamente; e (ii) a adoção de boas práticas do mercado financeiro, especialmente 

aquelas relacionadas à garantia de liquidez, segurança e transparência em relação às 

operações.  

Um dos objetivos principais das mudanças propostas é evitar episódios de default que 

afetam em larga escala as empresas participantes do mercado e os riscos sistêmicos deles 

decorrentes, que são considerados absolutamente danosos para a atração de investimentos e 

para concretização de um mercado de energia cada vez mais robusto como se almeja. 

 Comparando-se com outros países que realizaram a abertura do mercado mais 

rapidamente, o Brasil possui a vantagem de realizar essa reforma com uma quantidade maior 

de comercializadores atuantes, o que evita uma grande concentração comercial nos primeiros 

anos de liberação do mercado de varejo, como aconteceu em outros países. Atualmente, estão 

registrados na CCEE 397 comercializadores, sendo 26 varejistas221. Diante disso, uma 

preocupação é de que a adoção excessiva de regulação prudencial possa diminuir a quantidade 

de comercializadores participantes do mercado e ocasionar concentração222, considerando que 

poucos agentes – somente aqueles com bastante robustez econômica – é que conseguiriam 

atender aos requisitos para participar do mercado. A partir das propostas apresentadas pela 

CCEE, essa preocupação se concretiza, principalmente, em relação às exigências de garantia 

financeiras para participação no Mecanismo de Venda de Excedentes (MVE)223, instrumento 

que será essencial no processo de abertura de mercado considerando os contratos que serão 

legados das distribuidoras. 

Além de trazer prejuízos para a competição, já que a concentração, embora não seja o 

único, é um dos fatores determinantes para o exercício de poder de mercado, eventual 

 
221 Com dados referentes à janeiro de 2021, conforme notícia divulgada pela própria CCEE: 

https://bit.ly/3f7wIvM. Acesso em 20 fev. 2021. 

De acordo com a Nota Técnica “proposta conceitual para abertura de mercado” lançada pela CCEE em setembro 

de 2021, até julho/2021 já eram 35 comercializadores varejistas: 

https://www.ccee.org.br/documents/80415/919440/NT%20CCEE_Proposta%20conceitual%20para%20a%20Ab

ertura%20do%20Mercado.pdf/f1047c70-d85f-68f0-1953-5b10581d8741 .Acesso em 23 nov. 2021. 
222 Sobre o tema, ver: LIMA JÚNIOR, J. Manoel. Introdução às instituições financeiras e sua regulação. In 

Direito, economia e mercados. p.254-285.Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 
223 O MVE é um mecanismo de venda dos excedentes de contratação de energia das distribuidoras aos agentes 

do mercado livre, por meio da realização de certame competitivo operado pela CCEE. A regulação do assunto 

está na Resolução Normativa ANEEL 824/2018, que regulamentou o art. 4 ̊, § 13 da Lei 9.074/1995. 

https://bit.ly/3f7wIvM


104 

 

limitação de agentes também tende a prejudicar ganhos de inovação em termos de modelos e 

diferenciação dos negócios. Uma forma para lidar com o problema, à semelhança do que 

ocorre em outros países, é estabelecer um conjunto reduzido de regras e obrigações para 

novos varejistas abaixo de um determinado limite de tamanho, de forma a reduzir a base de 

custos, estimular a entrada e promover a concorrência.  

Exigir que os varejistas entrantes cumpram com todo o conjunto de regulamentações 

aplicadas aos varejistas existentes com milhões de clientes em suas bases pode aumentar 

sobremaneira os custos fixos desses novos entrantes. Além disso, como já proposto pela 

CCEE e pelos próprios agentes de mercado, após o último episódio em que comercializadores 

não honraram seus contratos, poderiam ser estabelecidas regras reduzindo o limite de 

negociação para comercializadoras com menor capacidade econômica. 

 

3.3.2 Assimetria de informação e os riscos de abuso da vulnerabilidade dos 

consumidores brasileiros 

 

 

No modelo atualmente vigente no Brasil, a comercialização da energia para os 

pequenos consumidores é feita através de uma atividade monopolizada pelas distribuidoras 

locais, que prestam um serviço praticamente único, com pouquíssimas possibilidades de 

escolha por parte do cliente. A consequência disso é que esses agentes se relacionam com o 

setor elétrico quase que exclusivamente por meio do pagamento de suas faturas (contas de 

luz) e, em regra, não possuem conhecimento a respeito do funcionamento da indústria elétrica 

ou mesmo do seu perfil de consumo. Enquanto cativos, os consumidores têm todo o processo 

físico, comercial e regulatório associado ao fornecimento de sua eletricidade sendo exercido 

pela concessionária de distribuição.  

A realidade de um mercado liberalizado é bem distinta dessa, e exige o cumprimento 

de uma série de requisitos técnicos e complexos que demandarão desses consumidores uma 

mudança completa de postura em relação ao setor. A título ilustrativo, em documento 

divulgado recentemente contendo uma proposta conceitual para a abertura do mercado224, a 

CCEE destacou pelo menos as seguintes responsabilidades dos consumidores que operam no 

mercado atacadista: 

 
224 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Nota Técnica Proposta Conceitual para Abertura do 

Mercado. Disponível em: 

https://www.ccee.org.br/documents/80415/919440/NT%20CCEE_Proposta%20conceitual%20para%20a%20Ab

ertura%20do%20Mercado.pdf/f1047c70-d85f-68f0-1953-5b10581d8741. 

https://www.ccee.org.br/documents/80415/919440/NT%20CCEE_Proposta%20conceitual%20para%20a%20Abertura%20do%20Mercado.pdf/f1047c70-d85f-68f0-1953-5b10581d8741
https://www.ccee.org.br/documents/80415/919440/NT%20CCEE_Proposta%20conceitual%20para%20a%20Abertura%20do%20Mercado.pdf/f1047c70-d85f-68f0-1953-5b10581d8741
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• Gestão de risco de preço do mercado de curto prazo, o PLD (Preço de 

Liquidação das Diferenças); 

• Participação nas liquidações financeiras do mercado de curto prazo e de 

encargos; 

• Planejamento     energético     das     necessidades e definição     da     estratégia 

de comercialização; 

• Negociação de contratos; 

• Registro de contratos; 

• Gestão de garantias e de relacionamento com instituições bancárias; 

• Pagamento de penalidades que lhe sejam impostas; 

• Manutenção de contribuição associativa em dia; 

• Manutenção de suas informações cadastrais atualizadas; 

• Seguir o calendário de atividades da CCEE;  

• Respeito às Regras e Procedimentos de Comercialização; 

• Adesão e desligamento de agentes e modelagem de ativos de medição; 

• Acompanhamento legal e regulatório do setor; e 

• Faturamento e pagamentos. 

Pesquisas realizadas em relação ao setor de telecomunicações, que enfrentou um 

processo de abertura semelhante em alguma medida com o que será vivenciado no setor 

elétrico brasileiro nos próximos anos, demonstram que os consumidores brasileiros são 

altamente desengajados. Em termos de troca de fornecedor, observa-se que, após 10 anos da 

portabilidade numérica, as taxas continuam baixas. De acordo com dados da ABRTelecom225, 

em 2020, apenas 7.137.595 de pessoas portaram contratos de telefonia móvel no Brasil. 

Embora esse dado não possa ser interpretado de modo absoluto (uma vez que muitos 

consumidores podem ter conseguido melhorar as condições de seu contrato apenas com a 

ameaça de portar), o número sugere que os consumidores brasileiros ainda permanecem em 

seus contratos por longos períodos, mesmo que as ofertas de serviços não lhes sejam 

financeiramente benéficas. 

 
225 Para mais detalhes, ver: https://bit.ly/3h6WxyW. Acesso em 24 mar 2021. Para análise, considerou-se que (i) 

atualmente a maioria da população possui telefones móveis, e (ii) o Brasil possuía em 2020, aproximadamente, 

211,8 milhões de pessoas, segundo dados oficiais divulgados pelo IBGE. 

https://bit.ly/3h6WxyW
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Como demonstrado anteriormente, contudo, para contratar serviços eficientes é 

necessário que os consumidores compreendam e avaliem as opções disponíveis e ainda 

tenham capacidade de agir sobre essas escolhas, seja mudando de serviço ofertado pelo 

mesmo fornecedor ou para outro fornecedor. Importante, portanto, diante da realidade 

brasileira, pensar-se na promoção de políticas de engajamento dos consumidores com o 

mercado e de divulgação de informações simples, acessíveis e transparentes, tanto para tornar 

as escolhas dos consumidores mais fáceis e diminuir as barreiras de mudança entre 

fornecedores, como para proteger os consumidores em relação a eventual poder de mercado 

do varejista em relação a eles, considerando que, se não estiverem bem esclarecidos, poderão 

ser facilmente enganados.  

Felizmente, essa preocupação está contida nas iniciativas em tramitação no legislativo, 

que trazem expressamente o comando para que o Poder Executivo apresente plano contendo 

ações de comunicação para conscientização dos consumidores visando a sua atuação em um 

mercado liberalizado226 .  

Atualmente a ANEEL já possui iniciativas de informação aos consumidores, como os 

campos Luz na Tarifa e o Espaço do Consumidor disponíveis no site da Agência227. Eles 

servem para esclarecer dúvidas em relação à composição das tarifas e aos valores pagos em 

cada uma das rubricas da conta de luz. Em seu canal no YouTube, a ANEEL também possui 

um espaço integralmente dedicado ao tratamento das tarifas, com vídeos educativos sobre o 

cálculo da conta de luz e os motivos pelos quais as tarifas de energia mudam todo ano228. Por 

meio de cartilhas educativas como a Energia do Dia a Dia, a Agência também já divulga 

informações sobre o funcionamento do setor elétrico.  

Embora importantes para auxiliar na familiaridade dos agentes com o setor, é 

importante ressaltar que campanhas precisarão ser específicas em relação às operações no 

mercado liberalizado, considerando que esse mercado possui regras e procedimentos próprios, 

bastante diferentes do mercado regulado de que participam os consumidores residenciais 

atualmente. Com efeito, os contratos passarão a ter natureza privada e serão firmados entre os 

comercializadores e os consumidores sendo registrados em sistema específico junto à CCEE; 

a energia que os lastreará não será mais obtida junto aos leilões regulados, mas será comprada 

no mercado atacadista por meio de acordos firmados entre os comercializadores varejistas e 

 
226 Ver, nesse sentido, o art. 15- A PL 414/2021: Disponível em: https://bit.ly/3eYaDzW. Acesso 23 mar. 2021. 
227 Ver, nesse sentido: https://www.aneel.gov.br/espaco-do-consumidor. Acesso em 3 fev. 2021. 
228 Ver, nesse sentido: www.youtube.com/aneel. Acesso em 3 fev. 2021. 

 

 

https://bit.ly/3eYaDzW
https://www.aneel.gov.br/espaco-do-consumidor
http://www.youtube.com/aneel
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os geradores, estando, portanto, sujeita a regras bastante distintas da lógica estabelecida no 

ambiente de contratação regulada.  

Ainda que essas atividades sejam desempenhadas pelo comercializador varejista, que 

nos termos da proposta apresentada pelo Governo Federal ficará responsável pela 

representação dos consumidores com carga inferior à 500 KW junto à CCEE, a compreensão 

do consumidor sobre o funcionamento do mercado é, por tudo quanto já expusemos, essencial 

para o sucesso da iniciativa. Se não for bem endereçada, a enorme assimetria informacional 

existente no mercado brasileiro hoje pode levar não apenas a uma baixa migração dos 

consumidores para esse mercado, mas principalmente a um padrão de preços ineficiente, já 

que a pressão concorrencial possivelmente não será exercida, considerando os vieses 

comportamentais já identificados, especialmente aqueles relacionados à tendência de 

permanência no default e de aversão ao risco.  

Um ponto que precisa ser observado com atenção é que as estratégias de comunicação 

deverão ser trabalhadas de formas distintas, tendo em conta que o engajamento da população 

parece não acontecer de modo uniforme. Uma pesquisa realizada pela CMA sobre o mercado 

britânico indica que consumidores com menores níveis de renda e/ou de instrução são menos 

propensos a serem engajados. Ao mesmo tempo, a pesquisa revelou indícios de que pessoas 

com mais de 65 anos e residentes em habitações alugadas também tendem a ser menos 

engajados229. Observada a grande diversidade de características dos consumidores brasileiros, 

as campanhas deverão, idealmente, serem pensadas para tipos diferentes de consumidores. 

Portanto, considerando as consequências graves de uma escolha mal informada – não 

apenas para os consumidores, mas para o funcionamento do mercado como um todo -, à 

semelhança de outras jurisdições, é importante que o regulador brasileiro atue para buscar 

reduzir a assimetria de informação, impondo regras mínimas de transparência e de divulgação 

para facilitar a escolha dos consumidores, que, a partir daí, terão elementos para tomarem suas 

decisões conforme o risco que pretendem correr. A adoção de PCWs parece ser uma boa 

alternativa. 

Diante da realidade do mercado e do consumidor brasileiro, ainda, o estabelecimento 

de códigos de conduta para reger a atividade dos comercializadores varejistas, estabelecendo-

se regras mínimas para a prática da atividade, e a edição de regulamentos para regular a forma 

de disponibilização das ofertas, também podem ser boas estratégias nessa dupla perspectiva 

 
229 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (CMA). Energy Market investigation. Summary of Final 

Report. Londres, 2016. Disponível em: https://bit.ly/3uxRRWz. Acesso em 10 fev. 2021. 

https://bit.ly/3uxRRWz
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de proteção do consumidor e de promoção da concorrência na liberalização do mercado 

brasileiro. 

 

3.3.3 O mercado brasileiro e os riscos de abuso de poder de mercado pelas incumbentes 

 

 Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2018230, o 

mercado de distribuição no Brasil é composto por oito grandes grupos econômicos que juntos 

somam 83,6% de participação em termos de GWh (gigawatt-hora) distribuída, ou 84% de 

participação em termos de participação na receita líquida do segmento, considerando o SIN.  

Essas empresas são hoje as responsáveis pela comercialização de energia com os pequenos 

consumidores e exercem a atividade em regime de monopólio. 

Diante do indicativo concreto de continuidade do processo de abertura do mercado de 

energia brasileiro e, consequentemente, da separação entre as atividades de fio (que 

continuarão sendo exercidas em regime de monopólio) e comercialização de energia (que 

passará a ser competitiva), observa-se nas informações disponibilizadas pela CCEE um 

movimento de criação de comercializadoras varejistas por parte desses grupos econômicos. 

Recentemente, a Enel lançou a Enel Trading, seu braço de comercialização no varejo231. 

Energisa, EDP, CPFL, Cemig, COPEL e AES, outras grandes distribuidoras do país, também 

já possuem empresas específicas com foco nesse mercado232.  

Vislumbra-se, nesse cenário, um eventual risco de formação de oligopólio, 

especialmente diante dos riscos empresariais envolvidos na atividade de comercialização de 

energia a pequenos consumidores. Como destacamos anteriormente, na política desenhada 

pelo Governo Federal, a atividade ocorrerá mediante representação desses agentes junto à 

CCEE, o que significa que essas empresas assumirão uma série de riscos em nome dos 

agentes representados, inclusive, e principalmente, aqueles relacionados (i) à gestão da 

compra de energia, que possui grandes variações de preços e (ii) à inadimplência dos 

consumidores. 

Assim, muito possivelmente os agentes varejistas com maior robustez financeira, com 

melhor gestão de risco e com portfólio mais variado de geração serão exatamente aqueles 

 
230 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Análise do Ambiente Concorrencial do Setor Elétrico no Brasil. 

Grupo de Economia da Infraestrutura e Soluções Ambientais. São Paulo, jun. 2018. Disponível em: 

https://bit.ly/3bfl6pI. Acesso em 10 dez. 2020. 
231 Ver, nesse sentido: https://bit.ly/2SD3ldq. Acesso em 4. de agosto de 2020. 
232 Segundo dados oficiais da CCEE, existem atualmente 29 comercializadores varejistas habilitados no Brasil 

(ver, nesse sentido: https://www.ccee.org.br/ccee/documentos/CCEE_382865). Desses, pelo menos 7 são 

empresas de grupos que contêm distribuidoras (ENEL, Energisa, EDP, CPFL, CEMIG, COPEL e AES). 

https://bit.ly/3bfl6pI
https://bit.ly/2SD3ldq
https://www.ccee.org.br/ccee/documentos/CCEE_382865
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vinculados aos grupos econômicos das distribuidoras, o que poderá resultar em grande 

influência desses grupos no mercado varejista. A prévia expertise também indica que essas 

empresas possivelmente serão, ao menos por um período, mais eficientes que as novas 

entrantes, e, por isso, espera-se que consigam oferecer produtos melhores, mais adequados e 

baratos a esses novos consumidores livres.  

Além disso, por serem hoje responsáveis pelo atendimento a 100% dos consumidores 

que estarão elegíveis a participar desse futuro mercado varejista, as distribuidoras detêm uma 

série de informações acerca desses clientes, obtidas através dos sistemas de medição das 

unidades consumidoras e, mais recentemente, da instalação de medidores inteligentes de 

energia, iniciativa que já vem sendo adotada por algumas distribuidoras233. Essas informações 

incluem hábitos e características das habitações observáveis a partir do perfil de consumo dos 

clientes234 e são absolutamente relevantes na perspectiva da formatação dos serviços a serem 

ofertados. Mostra-se importante, pois, pensar-se na construção de um endereçamento para 

ofertar igualdade de condições entre os concorrentes. Certamente a indisponibilidade de 

informações das demais empresas dificulta a briga pelos consumidores, deixando aquelas 

detentoras dos dados com enorme vantagem competitiva235. 

Nesse contexto, é imperativa a criação de uma política clara em relação à base de 

dados com o histórico de consumo, que conte com regras claras de acesso e determinação de 

construção de infraestrutura que permita o acesso ágil a esses dados. Para promoção da 

competitividade deve-se manter ainda uma base de livre acesso aos comercializadores 

varejistas, respeitada a prerrogativa do consumidor de solicitar que seu histórico de consumo 

não seja acessado por terceiros. 

Outro aspecto que pode influenciar o exercício de poder de mercado é o desenho do 

mercado brasileiro. Apesar da reestruturação acontecida na década de 90, a desverticalização 

das empresas no Brasil aconteceu de modo meramente jurídico, sem que tenha havido a 

separação estrutural e efetiva entre geração, distribuição e comercialização de energia. 

Certamente, se nada for modificado, grandes grupos (G+D+C) serão formados nesse novo 

 
233 Copel, Elektro e EDP criaram programas específicos para a implantação de smart meters, respectivamente: 

Rede Elétrica Inteligente, com 1,5 milhões de UCs atendidas e aproximadamente R$ 820 milhões de 

investimento; Energia do Futuro, com 75 mil UCs atendidas e R$ 110 milhões de investimento; e InovCity, com 

45 mil UCs atendidas e R$ 10 milhões de investimento. 
234 Ver, sobre o assunto: RAZAVI, Rouzbeh; GHARIPOUR, Amin Rethinking the privacy of the smart grid: 

what your smart grid meter data can reveal about your household in Ireland. Energy Research & Social 

Science. Disponível em: https://bit.ly/3f6HORJ. Acesso em 15 jan. 2021. 
235 PINHEIRO, Armando C. e SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 

https://bit.ly/3f6HORJ
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cenário de consolidação de um mercado varejista, o que pode contribuir para o aumento do 

poder de mercado exercido por essas empresas no mercado brasileiro.  

Sob a perspectiva estratégica, a integração de geradores e comercializadores visa 

gerenciar o risco relacionado à volatilidade dos preços no mercado atacadista de energia, de 

modo a reduzir a necessidade de proteger (hedge) suas posições no mercado futuro 

(derivativos), o que pode trazer reflexos na perspectiva operativa do mercado, considerando 

que esses geradores poderão ofertar energia no mercado atacadista somente para as 

comercializadoras participantes de seu grupo econômico. Esse aspecto fica ainda mais 

sensível diante da sinalização de descotização da energia vendida pela Eletrobras, que foi 

recentemente anunciada na MP 1031/2021, que trata da sua privatização236. Caso isso ocorra, 

uma parte considerável da energia disponível no mercado de atacado será obtida dessas 

empresas, que deterão parcela considerável do mercado e poderão, se não houver 

monitoramento, praticar condutas anticompetitivas elevando o preço da energia. 

Ainda considerando a perspectiva da desverticalização meramente jurídica ocorrida no 

Brasil, embora com CNPJs diferentes, a utilização da marca da distribuidora nas estratégias de 

comunicação das comercializadoras varejistas vinculadas a essas empresas, como a realização 

de propagandas e oferecimento de serviços de comercialização no próprio site das 

distribuidoras, podem acabar conferindo importantes vantagens competitivas sobre as 

empresas independentes.  

Outro ponto relevante e que precisa ser considerado na perspectiva de promoção da 

concorrência são os vieses relacionados aos custos psicológicos identificados na pesquisa 

realizada com os consumidores do mercado britânico. Vislumbrou-se uma predileção pelas 

marcas dos supridores tradicionais por questões relacionadas à confiança. Imprescindível, 

pois, que o regulador atue ativamente na promoção da competição, estabelecendo medidas 

que busquem contrabalancear as vantagens competitivas de que gozam as incumbentes por 

terem entrado primeiro no mercado e que considerem, principalmente, os custos associados à 

mudança entre fornecedores e a força da inércia no comportamento dos consumidores. 

Na seção seguinte, trataremos da experiência de abertura vivenciada no mercado 

australiano, que pode representar uma proxy e trazer boas lições para a construção das 

diretrizes que guiarão o mercado brasileiro. 

 
236 A Eletrobrás possui cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país em geração de energia. Atingiu 

51.143 MW em 2019, por meio de: 48 usinas hidrelétricas, 12 termelétricas a gás natural, óleo e carvão, 2 

termonucleares, 62 usinas eólicas e 1 usina solar, próprias ou em parcerias, distribuídas por todo território 

nacional. Sobre o tema do modelo de capitalização da Empresa para sua posterior desestatização e seus impactos 

no futuro mercado liberalizado de energia, ver: https://bit.ly/3xTAMIO.  

https://bit.ly/3xTAMIO
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 No início da década de 90, tanto a Austrália como o Brasil possuíam estruturas 

verticais e estatais em suas indústrias de eletricidade e gás natural. Os dois países passaram 

por ciclos de privatização e abertura do mercado, mas, em decorrência do racionamento de 

energia ocorrido em 2001, o Brasil não completou esse processo. Os motivos que levaram à 

realização da reforma na Austrália são semelhantes àqueles apresentados pelo Governo 

brasileiro e estão bastante relacionados à diminuição do preço de energia e à busca de mais 

inovação em produtos e serviços para atendimento ao consumidor.  

Em termos de funcionamento do mercado, assim como a atual realidade brasileira, no 

momento da abertura do mercado australiano a tarifa paga pelos consumidores era muito cara 

e carregava diversas ineficiências na formação do preço. Também havia muita assimetria de 

informação, com diversos relatos de consumidores sobre contas confusas, complexas e de 

difícil compreensão. Apesar da desverticalização ocorrida no Brasil e na Austrália, os dois 

mercados apresentam grandes players dominantes. Na Austrália, a concentração de mercado é 

uma realidade e um problema que vem sendo combatido há anos pelas autoridades de 

concorrência. 

Na estrutura atual brasileira, porém, dado o modelo regulatório em vigor para as 

distribuidoras, o risco de exercício de poder de mercado parece mitigado237.  A partir do 

modelo de comercialização implementado em 2004, as distribuidoras só podem comprar 

energia mediante leilões regulados e não podem exercer qualquer atividade de 

comercialização no ACL (participação em usinas ou vendas para consumidores livres), 

conforme determinado no § 5º do art. 4º da Lei 9.074/95, com redação dada pelo art. 8º da Lei 

10.848/04. Diante disso, do lado das distribuidoras, é muito difícil que o grau de concentração 

afete os preços. Isso porque na sistemática de leilões a compra de energia é coordenada pela 

ANEEL e MME para todas as distribuidoras, o que as impede de praticar condutas 

anticompetitivas que favoreçam as geradoras do próprio grupo econômico, como acontecia no 

passado (self-dealing).  

Quando o mercado for liberalizado, a participação do mercado cativo (ACR) no 

mercado total vai ser muito menor do que atualmente. Grande parte da expansão e da energia 

a ser contratada vai ocorrer via ACL, no qual a negociação entre as partes é totalmente livre. 

Assim, as preocupações de venda diretas (agora entre geradores e comercializadores) 

 
237 Sobre o tema, ver: DONTAL, Patrícia T. Definição de mercado relevante no setor elétrico e articulação 

entre a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência. Dissertação (mestrado). Departamento de Economia. Universidade de Brasília (108 páginas). 

2012. 
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precisará ser monitorada238. Uma grande concentração de mercado na geração pode afetar o 

preço de venda da energia no atacado e a fusão de geradores e varejistas também pode 

comprometer o mercado na formação de contratos de hedge. Além disso, a permissão para 

que comercializadoras e distribuidoras participem de um mesmo grupo econômico deve ser 

amplamente refletida, diante das possíveis vantagens competitivas advindas principalmente 

dos vieses comportamentais de tendência à inércia e aversão ao risco já identificados nos 

consumidores.  

 Além disso, da experiência australiana também podemos extrair lições importantes 

para a reforma brasileira. Como veremos em detalhes no capítulo seguinte, a informação ao 

consumidor sempre esteve no centro das decisões; os sistemas de monitoramento do mercado 

são absolutamente eficientes e contam com participação de diversas autoridades, inclusive e 

principalmente da autoridade de defesa da concorrência e proteção do consumidor; foram 

elaboradas diversas normas voltadas à proteção do consumidor e ao engajamento desses com 

o mercado, requisitos essenciais, como se viu, para alcançarmos bons resultados no varejo; 

para melhorar a eficiência da tarifa (problema grave da realidade brasileira atual239), a 

Austrália implementou uma importante política de substituição dos medidores 

eletromecânicos, que resultou na troca de 17 milhões  de aparelhos com mais de 30 anos de 

uso por smart meters240, o que possibilitou a implementação de uma nova estrutura tarifária 

(cost reflective pricing) que induz o comportamento do consumidor para consumir energia 

nos momentos mais adequados e, principalmente, promove seu engajamento no mercado ao 

facilitar a obtenção e a compreensão das informações sobre o consumo de energia. A 

Austrália também é um case de sucesso em relação à migração dos consumidores para o 

mercado liberalizado. Na média, o país já possui mais de 60% dos consumidores atendidos 

por ofertas de mercado241. 

 Todos esses motivos levaram à escolha da pesquisa sobre o mercado australiano. O 

objetivo é retirar, de todas as reformas e aperfeiçoamentos já realizados desde a abertura do 

mercado australiano, pontos de aprendizado que podem antecipar os problemas que 

 
238 Ver, nesse sentido, o Voto proferido pelo então Diretor Edvaldo Alves Santana por ocasião da edição a 

Resolução ANEEL 299/2008. Disponível em: https://bit.ly/2RDeiLD. Acesso em 24 março de 2021. 
239 No Brasil, algumas distribuidoras (ENEL, EDP e COPEL) começaram a fazer a substituição de medidores em 

suas áreas de concessão, mas ainda não há indicativos de como isso será feito no Brasil. 
240 Ver, nesse sentido: https://bit.ly/3vQcddZ. Acesso em 22 fev. 2021. 
241 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 

 

https://bit.ly/2RDeiLD
https://bit.ly/3vQcddZ
https://bit.ly/3euU93d
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possivelmente serão vivenciados pelo Brasil, utilizando-os na construção das políticas e 

diretrizes da abertura de mercado brasileira. 
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4. A EXPERIÊNCIA AUSTRALIANA 

 

 

A indústria elétrica australiana foi inicialmente controlada por pequenas empresas 

privadas e autoridades governamentais locais com geração, transmissão e distribuição 

operando em pequena escala local. Autoridades públicas começaram a se envolver em 1880 e 

1890 para fins especialmente de iluminação e transporte, que foram os primeiros usos 

importantes de eletricidade no país. 

No início da década de 1990, o setor elétrico australiano era amplamente fragmentado 

em mercados com base em jurisdições estaduais e territoriais. Normalmente os mercados 

eram dominados por empresas públicas integradas verticalmente (ou uma combinação de 

empresas governamentais) responsáveis pela geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. O Estado ou Território tinha os investimentos em nova capacidade de geração 

determinados pelos Governos, que também definiam os preços praticados através de 

regulamento. As interconexões de transmissão entre os Estados eram limitadas e, por isso, o 

setor não operava de forma integrada. A operação era basicamente um monopólio natural com 

altos níveis de verticalização e com propriedade quase exclusiva do Estado em relação às 

estruturas. 

 Ao final da década de 90, a Special Premiers Conference estabeleceu um grupo de 

trabalho para avaliar as opções para implantar estruturas de rede interestaduais. O relatório 

final da Comissão foi publicado em maio de 1991 e concluiu que existiam diversas 

ineficiências advindas da estruturação da indústria elétrica australiana, o que imputava custos 

significativos ao país, além de resultar em más decisões sobre os investimentos, má formação 

de preço – já que não refletiam com precisão o custo do fornecimento de energia -, e larga 

utilização de subsídios cruzados entre os diferentes usuários. Ao final, o documento 

apresentava uma série de recomendações para mudanças, o que envolvia, entre outros, (i) 

separação de ativos potencialmente competitivos (geração e varejo) de elementos de 

monopólio natural (transmissão e distribuição); (ii) introdução da competição na geração e no 

varejo, acabando-se com as empresas que operavam com exclusividade; (iii) 

empresarialização de todos os negócios relacionados à indústria elétrica (com monitoramento 

de performance, adoção de práticas contábeis comerciais, pagamento de dividendos, etc.); e 

(iv) realização de investimentos para incrementar a capacidade e a extensão das conexões de 
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transmissão entre os Estados. Para progredir com a implantação da rede interestadual foi 

estabelecido o National Grid Management Council (NGMC)242. 

 Em 1993 o Council of Australian Governments (COAG) acordou estabelecer um 

mercado nacional de eletricidade na Austrália, fazendo compromissos para iniciar a separação 

entre geração e transmissão e para implantar toda a mudança necessária para se estabelecer 

um mercado competitivo a partir de 1º de julho de 1995243. Ao final de 1994, porém, restou 

claro que o prazo estabelecido não seria atingido, já que a maioria dos Estados e Territórios 

não avançaram como deveriam com as mudanças acordadas. Em razão disso, a reestruturação 

do setor elétrico australiano acabou integrada a uma política mais ampla de promoção da 

competição em setores de infraestrutura do país, o National Competition Policy (NCP) que 

envolvia, além da eletricidade, gás, água e setores de transporte e rodoviário244. Como 

incentivo, a política estabelecia pagamentos aos Estados, e um dos critérios-chave era a 

progressão na implementação das medidas para construção do mercado nacional de 

eletricidade competitivo, que além da separação estrutural das atividades entre as de 

monopólio e as competitivas, passava também pela regulação dos serviços de rede para apoiar 

a concorrência e garantir acesso de terceiros às redes e a possibilidade de escolha dos 

fornecedores por parte dos consumidores245. 

 Uma característica importante do processo de transformação da indústria elétrica 

australiana é que, ao contrário do que aconteceu no Brasil, onde a reforma liberalizante dos 

anos 90 foi precedida pela federalização do setor, na Austrália houve bastante variação entre 

os Estados, principalmente na sequência dos passos e no timing da implementação das 

medidas. Em função da relativa autonomia legislativa dos estados australianos, a relevância 

das políticas estaduais foi notória246. Como consequência, ainda hoje se verifica um 

considerável nível de heterogeneidade das diretrizes reguladoras do setor elétrico australiano, 

especialmente no varejo, como demonstraremos nos tópicos seguintes. 

 
242 MORAN, Alan. SOOD, Rajat. Evolution of Australia´s National Electricity Market. p. 582-583. In 

SIOSHANSI, Freidoon P. Evolution of Global Electricity Markets: New Paradigms, New Challenges, New 

Approaches. 1ª ed. Amsterdam: Elsevier,2013.  
243 Council of Australian Governments (COAG), Communiqué, Canberra, 1992 (7 dez), 1993 (8-9 jun) e 1994 

(19 ago). Disponível em: https://bit.ly/33pe39u. Acesso em 10 fev. 2021. 
244 Council of Australian Governments (COAG), Communiqué (and attachments), Canberra, 1995 (11 abril). 

Disponível em: https://bit.ly/33pe39u. Acesso em 10 fev. 2021. 
245 CHESTER, Lynne. What are the outcomes and who benefits from the restructuring of the Australian 

electricity sector? 537 páginas. (Tese de Doutorado). School of Social Sciences and International Studies. 

University of New South Wales, Sydney 2007. 
246 CASTRO, Nivalde J..; DANTAS, Guilherme. (Org.), Experiências Internacionais em Geração 

Distribuída: Motivações, Impactos e Ajustes. Rio de Janeiro: Publit, 2018. p.371. Disponível em: 

https://bit.ly/3uvumh2. Acesso em jan. 2021. 
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4.1 O Mercado Nacional Australiano - NEM 

 

O NEM teve início em 1998 e abrange as costas leste e sudeste da Austrália, sendo 

composto por cinco estados interconectados que também atuam como regiões de preço: 

Victória, New South Wales (NSW), incluindo o Território da Capital da Austrália (ACT), 

South Australia, Queensland e Tasmânia, que passaram a fazer parte respectivamente, em 

2001 e 2006, após as interconexões de transmissão serem concluídas nas regiões do leste e do 

sul australiano. 

O mercado funciona como uma bolsa de energia no atacado (wholesale commodity 

exchange) para os cinco Estados interconectados e opera como um pool no qual o 

fornecimento e a demanda de energia são combinados instantaneamente através de um 

despacho coordenado centralizadamente pelo Australian Energy Market Operator (AEMO). 

É um Energy Only market em que se transaciona apenas energia, não havendo mercado de 

capacidade247. Isso significa que os geradores devem obter toda a sua receita a partir da venda 

de seu produto, seja pelo preço do MCP ou por meio de contratos de derivativos para limitar o 

risco da volatilidade de preços do mercado. 

Na prática, os geradores abastecem o mercado a partir da oferta de determinada 

quantidade de energia, durante um período estabelecido, por um preço especificado. De todos 

os lances oferecidos, a partir de uma ordem de menor custo e observando-se as limitações de 

transmissão, o Operador do Sistema decide quais geradores deverão produzir a eletricidade. 

Essa produção é combinada com o consumo de eletricidade e a capacidade de geração 

sobressalente é sempre mantida em reserva, para o caso de haver necessidade. O preço de 

despacho é determinado a cada cinco minutos e seis preços são calculados a cada meia hora 

 
247 Grosso modo, mercado de capacidade ou de confiabilidade são aqueles criados com objetivo de estabelecer 

produtos que ajudem a garantir a expansão do sistema, utilizando-se, para tanto, mecanismos de mercado. Esse 

tipo de mercado possui dois objetivos: assegurar que exista reserva no sistema para operar nos períodos críticos 

e, no longo prazo, permitir a expansão para atender a demanda futura. Diversos países adotam essa estrutura e, 

embora existam detalhes e características específicas, na essência a lógica de funcionamento é a mesma e segue 

os seguintes pontos: (i) regulador ou operador projetam a demanda futura e, a partir disso, a necessidade de 

reserva do sistema; (ii) são realizados leilões para os geradores ofertarem capacidade disponível por um 

determinado preço; (iii) o preço do leilão é o resultado do encontro entre oferta e demanda, e todos os geradores 

contratados   recebem o mesmo preço de mercado durante todo o período de duração do contrato assinado, 

independentemente de serem chamados a operar ou não.  

Para mais detalhes, ver: BRANDÃO, Roberto; CASTRO, Nivalde J; DANTAS, Guilherme. DORADO, Paola; 

VARDIERO, Pedro. Contribuições para o aperfeiçoamento do Mercado Atacadista de Energia Brasileiro. 

Texto de Discussão do Setor Elétrico nº 75. Rio de Janeiro, Grupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL/UFRJ). 

Ago, 2017. Disponível em: https://bit.ly/2RzGXkK. Acesso em 24 fev. 2021. 

https://bit.ly/2RzGXkK
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para determinar o preço spot (à vista), que é utilizado como base para liquidar as transações 

financeiras relativas à eletricidade negociada nas cinco regiões do mercado. Assim, os 

geradores são pagos pelo preço de liquidação (ou à vista), que é o preço médio de envio em 

30 minutos. Todos os geradores despachados são pagos a esse preço.  

Por meio das Regras Nacionais de Eletricidade são estabelecidos preços spots 

máximos e mínimos ajustados anualmente pela inflação. Os preços são limitados a um 

máximo de $ 15.000 por megawatt-hora (MWh) em 2020. Um preço mínimo de - $ 1.000 por 

MWh também se aplica248. A capitalização de mercado aumenta em linha com o índice de 

preços ao consumidor (IPC) a cada ano, mas o preço mínimo do mercado permanece 

inalterado. O Australian Energy Market Commission’s Reliability Panel revisa os preços 

máximos e mínimos a cada quatro anos para garantir que estejam alinhados à confiabilidade 

do sistema estabelecida pelo Operador. 

Para remunerar os geradores, o Operador recupera os custos dos clientes, que em sua 

maioria não participam diretamente do mercado, à medida em que compram energia através 

de um comercializador varejista. Na perspectiva comercial, esses consumidores pagam os 

varejistas para que eles gerenciem a compra de energia no mercado atacadista e o pagamento 

ao Operador pelo uso da rede. Diante da variabilidade do preço de energia, ainda, os varejistas 

precisam gerenciar os riscos financeiros associados às operações de compra da energia, o que 

normalmente acontece por meio de contratos nos quais uma determinada quantidade de 

energia que será produzida/consumida em um dado período no futuro terá um preço fixo. Esse 

arranjo normalmente é feito na forma de derivativos e inclui swaps, hedges, opções e 

contratos futuros. 

Atualmente, o NEM incorpora cerca de 40.000 km de linhas e cabos de transmissão; 

fornece cerca de 200 terawatts-hora de eletricidade para empresas e residências por ano e 

atende a cerca de 10 milhões de clientes. Existem mais de 419 participantes registrados no 

mercado, incluindo geradores, operadores da rede de distribuição e transmissão e clientes do 

mercado. A tabela abaixo sintetiza as principais informações do NEM:  

 

 
248AUSTRALIAN ENERGY MAKERT OPERATOR (AEMO). The National Electricity Market – Fact 

Sheet. Julho 2020. p.3. Disponível em:  https://bit.ly/3etaDJ6. Acesso em mar. 2021. 

https://bit.ly/3etaDJ6
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Figura 12 – Principais características do NEM. 

Fonte: AEMO. The National Electricity Market – Fact Sheet. Julho 2020. 

 

 

A capacidade total de geração é de aproximadamente 55,629 MW, sendo a maior parte 

produzida por carvão (68,39%)249. Além disso, o setor de energia australiano está em plena 

transição de um sistema centralizado com ampla participação de combustível fóssil para um 

sistema descentralizado de energia renovável, principalmente eólicas e solares, conforme 

ilustrado na figura abaixo:  

 
249 AUSTRALIAN ENERGY MAKERT OPERATOR (AEMO). The National Electricity Market – Fact 

Sheet. Julho 2020. p.3. Disponível em:  https://bit.ly/3etaDJ6. Acesso em mar. 2021. 

https://bit.ly/3etaDJ6
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Figura 113 - Participação das fontes na matriz australiana. 

Fonte: AER, State of the Energy Market 2020, julho 2020. 

 

  

De acordo com a AER250, mais de 93% dos investimentos de geração desde 2012-2013 

na Austrália têm sido em energia eólica e solar, o que foi impulsionado por subsídios 

fornecidos pelo governo, incluindo a adoção de financiamentos pela Australian Renewable 

Energy Agency (ARENA) e Clean Energy Finance Corporation (CEFC). O investimento em 

energia solar em telhados também segue crescendo de forma constante, acrescentando 1600 

MW de capacidade em 2018-19, e outros 1400 MW com dados relativos à março de 2020. Já 

as usinas eólicas foram responsáveis por mais de 40% dos investimentos em geração no ano 

de 2019.  

Uma vez que uma grande parte dessa nova geração está localizada em áreas nas 

extremidades das redes onde há relativamente pouca capacidade, problemas de integração têm 

surgido no país. Um desafio constante diante desse novo cenário é encontrar as melhores 

maneiras de manter o sistema de energia confiável e seguro com a mudança no mix de 

geração, especialmente porque eólicas e solares demandam uma necessidade de “firmeza” 

para preencher as lacunas de abastecimento na falta de sol ou vento (armazenagem, usinas 

com rápida alavancagem, usinas hidrelétricas com reservatório ou bombada)251. 

 
250 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
251 Idem. 

https://bit.ly/3euU93d
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Além disso, a substituição das térmicas fósseis por solares e eólicas tem trazido mais 

períodos de baixa inércia e instabilidade de frequência e tensão o que, por consequência, 

causa aumento no custo de aquisição de serviços para manutenção e operação das redes em 

patamares de frequência considerados seguros. Esses serviços são normalmente oferecidos 

por geradores e tecnologias de armazenamento que podem ajustar rapidamente a produção e 

os mecanismos de resposta à demanda que podem ajustar rapidamente o consumo de energia. 

Diante desse cenário, a AER constatou que intervenções de mercado têm se tornado 

mais frequentes para manter o sistema confiável e seguro, a exemplo do Reliability and 

Emergency Reserve Trader (RERT) utilizado pelo AEMO nos últimos três verões para 

garantir backup, o que gerou custo cumulativo de aproximadamente 126 milhões de dólares 

para o mercado e para os consumidores australianos252. 

Estão acontecendo no mercado australiano reformas políticas e regulatórias e a adoção 

de um planejamento estratégico para buscar que a transição energética ocorra de maneira a 

otimizar os benefícios para os consumidores. Instrumentos de mercado estão sendo 

explorados como forma de gerenciar os riscos de confiabilidade do sistema, com foco no 

incentivo aos investimentos em recursos com flexibilidade para gerenciar demanda repentina 

e flutuações na oferta253. 

 

4.2 Apresentação do mercado de varejo australiano 

 

 

Tornar o mercado varejista de energia competitivo na Austrália tinha como objetivos 

principais favorecer a maior escolha dos consumidores, a inovação de produtos e o alcance de 

preços mais baixos254. Cada Estado e Território – incluindo aqueles que não fazem parte do 

NEM – introduziu progressivamente a competição no varejo e a possibilidade de escolha do 

fornecedor de energia. Para facilitar o processo e a transição para o mercado competitivo no 

varejo, inicialmente os Estados e Territórios tiveram muita autonomia nas políticas. A ideia, 

contudo, era que a regra nacional fosse aplicada a partir de dezembro de 2002. 

Logo no início das operações do NEM, os relatórios anuais preparados pela National 

Competition Council (NCC) ressaltaram diversas inconsistências na operação do mercado, 

 
252 Idem. 
253 Para mais detalhes, ver: AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 

2020. Julho 2020. Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
254 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Comission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020. 

https://bit.ly/3euU93d
https://bit.ly/3nZ3kMg
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especialmente na perspectiva da competição, com destaque para os preços altos no atacado, 

pouca expansão nas linhas de transmissão, permanência de vários regimes transitórios e 

muitas incertezas regulatórias255. Diante disso, em 2001 o COAG estabeleceu um Conselho 

Ministerial de Energia e um órgão independente de revisão (The Parer Review) para 

identificar o que vinha impedindo a plena realização dos benefícios da reforma do mercado de 

energia australiano256.  

Além das falhas então identificadas pela NCC, o relatório preparado pelo Parer 

Review identificou outras, mas considerou que apesar de serem falhas graves, as correções 

poderiam acontecer por meio de mudanças regulatórias257. As principais deficiências 

identificadas foram regulação confusa e excessiva decorrente de múltiplos reguladores; 

competição insuficiente na geração; insuficiência das redes em decorrência do pouco 

investimento nas linhas de transmissão e da estrutura inadequada de preço; preços-teto no 

mercado de varejo que impediam as respostas no consumo e um mercado de contratos 

financeiros ilíquidos (derivativos de eletricidade) devido à incerteza regulatória. Diante desse 

cenário, o Conselho Ministerial de Energia estabeleceu um novo programa para o mercado de 

energia, que foi endossado pelo COAG.  

Em linhas gerais, o novo projeto foi apresentado com o objetivo de entregar um 

ambiente regulatório para facilitar o desenvolvimento do mercado nacional e melhorar o 

planejamento e o desenvolvimento das redes. As mudanças propostas centralizaram mais a 

regulamentação do setor. Além de dois novos reguladores nacionais, o planejamento da 

expansão para as linhas de transmissão passou a ser de responsabilidade nacional. Além disso, 

foram feitas mudanças nas responsabilidades regulatórias para os segmentos de distribuição e 

varejo. Exceto preço, as atividades passaram a ser controladas pelo ERA. 

A indústria elétrica continuou sendo o foco das Política Nacionais de promoção da 

Concorrência e dos programas que a sucederam (National Reform Agenda). Em 2006, a 

reunião do COAG confirmou o setor de energia como prioritário para implantação da 

competição e estabeleceu um grupo de trabalho para acompanhar a implementação da reforma 

energética e relatar as medidas necessárias para resolução das questões que impediam a 

 
255 NATIONAL COMPETITION COUNCIL (NCC). Assessment of Governments Progress in Implementing 

the National Competition Policy and Related Reforms. 2001, 2003. Disponível em: 

http://ncp.ncc.gov.au/pages/about. Acesso em 20 fev. 2021. 
256  COUNCIL OF AUSTRALIAN GOVERNMENTS (COAG), Communiqué, Attachment 6. 2001. 

Disponível em: https://bit.ly/3er5Urn. Acesso em 10 fev. 2021. 
257 COUNCIL OF AUSTRALIAN GOVERNMENTS (COAG), Energy Market Review. 2002. Disponível em: 

https://bit.ly/33sIOuk. Acesso em 10 fev. 2021. 

 

http://ncp.ncc.gov.au/pages/about
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competitividade e eficiência no setor elétrico australiano. A ideia era garantir que os mercados 

financeiros robustos apoiassem o NEM e auxiliassem na introdução progressiva de medidores 

inteligentes de eletricidade para permitir a precificação horária.   

As decisões também sinalizavam para abolição dos preços-teto no varejo, mas o 

assunto encontrou forte resistência dos governos estaduais258. Na reunião do COAG de 2006, 

contudo, o Governo Federal conseguiu incluir o tema no grupo de discussão sobre a 

implementação da reforma da energia. Com isso, houve uma alteração no Acordo do Mercado 

de Energia para comprometer todos os estados australianos a eliminar os tetos de preço no 

varejo, desde que a AEMC atestasse que existia efetiva competição no mercado259.  

Até o início do século XXI, todos os Estados e Territórios do NEM contavam com 

tarifas finais reguladas e, de modo geral, a liberalização do mercado varejista (nos locais onde 

era instituída) só se estendia a grandes consumidores comerciais e industriais260. Preços-teto 

eram definidos e os varejistas eram incentivados a competir abaixo dele. Por volta dos anos 

2000, alguns mercados australianos, como o Queensland Electricity Market e o Victorian 

Electricity Market, iniciaram uma abertura gradual para competição dos grandes 

consumidores261.  

Victoria se tornou o primeiro Estado a abolir a regulamentação dos preços de varejo 

em 2009, seguido por South Australia (2013), NSW (2014) e South East Queensland (2016). 

Em 2018, algumas partes do NEM ainda estavam em transição do regime de monopólios 

estatais para mercados competitivos262. Queensland, Tasmânia e o Território da Capital 

Australiana mantêm ainda hoje os regulamentos de limite de preço, que são determinados 

pelas autoridades regulatórias locais263. Além disso, Queensland, NSW, South Australia, 

Tasmânia e ACT aplicam uma estrutura nacional comum para regulamentar os mercados de 

 
258 HUGHES, D. Energy Meeting ruins out of power. The Australian Financial Review, Sidney, 2005. Apud: 

CHESTER, Lynne. What are the outcomes and who benefits from the restructuring of the Australian electricity 

sector? 537 páginas. (Tese de Doutorado). School of Social Sciences and International Studies. University of 

New South Wales, Sydney 2007. 
259 COUNCIL OF AUSTRALIAN GOVERNMENTS (COAG); Australian energy market agreement (as 

amended). Jun. 2006. Disponível em: https://bit.ly/3er5Urn. Acesso em 10 fev. 2021. 
260 CASTRO, Nivalde J..; DANTAS, Guilherme. (Org.). Experiências Internacionais em Geração 

Distribuída: Motivações, Impactos e Ajustes. Rio de Janeiro: Publit, 2018. p. 380. Disponível em: 

http://gesel.ie.ufrj.br/index.php/Posts/index/621. Acesso em jan. 2021. 
261 MORAN, Alan. The Electricity Industry in Australia: Problems Along The Way to a National 

Electricity Market. In: SIOSHANSI, Freidoon. P.; WOLFGANG, Pfaffenber. Ed(s). Electricity Market 

Reform: An International Perspective. 1ª ed. Amsterdam: Elsevier, 2006. p. 173.  
262 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11  jun. 2020. 
263 AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2020 Retail Energy Competition Review. 

Final report. Jun 2020. Disponível em https://bit.ly/3ob2Lzr. Acesso em 15 fev. 2021. 

https://bit.ly/3er5Urn
http://gesel.ie.ufrj.br/index.php/Posts/index/621
https://bit.ly/3nZ3kMg
https://bit.ly/3ob2Lzr
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varejo de energia264. Apesar de não ter formalmente aderido à estrutura, o Estado de Victoria 

adota arranjos regulatórios bastante consistentes com essa proposta nacional. É a AEMC que 

define as regras para o mercado de varejo, que são aplicadas por meio da National Energy 

Retail Law (NERL), norma que estabelece diversas responsabilidades regulatórias para o 

regulador australiano (AER).  

Em 1º de julho de 2012, a National Energy Retail Rules (NERR) foi introduzida na 

NERL para reger a operação do National Energy Retail Market, cujo foco principal é a venda 

e o fornecimento de energia para os pequenos consumidores265. Atualmente, além do NERR e 

do NERL, os varejistas se submetem à Lei do Consumidor Australiano266 e, no Estado de 

Victoria, ao Energy Retail Code. A Lei do Consumidor Australiano visa proteger os 

consumidores e garantir “o comércio justo na Austrália”. As proteções específicas dos 

consumidores267 de energia estão estabelecidas nessas regras, incluindo determinações sobre 

venda de energia para consumidores no NEM, políticas de marketing, informações sobre 

preços no varejo, termos mínimos e condições para os contratos, regras para trocas de 

fornecedores, resoluções de disputa, obrigações de fornecimento e regras para desligamento 

dos agentes268. 

A liberalização completa do mercado varejista não se deu de forma simultânea à 

extinção das tarifas finais reguladas, que só foi se concretizar anos depois em todo mercado. 

Abaixo está representada, de forma sintética, a sequência dos eventos relevantes relacionados 

ao início da abertura do mercado de varejo na Austrália269: 

 

• 1991: relatório da Comissão da Indústria sobre energia; 

• 1991: relatório do Instituto de Relações Públicas/ Instituto Tasmânia sobre a 

mudança corporativa da energia em Victoria e sobre a privatização; 

• 1993/1994: teste do National Grid Management Council do NEM; 

 
264 A regra também vale para o mercado varejista de gás para esses mesmos estados, à exceção da Tasmânia. 
265 AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). National Energy Retail Rules: Version 2 

Disponível em https://bit.ly/3uqXxBL. Acesso em 15 fev. 2021. 
266 O código está contido no Competition and Consumer Act 2011. 
267 A lei estabelece proteções para clientes residenciais e pequenas empresas que consomem menos de 100 

megawatts-hora (MWh) de eletricidade ou 1 terajoule (TJ) de gás por ano. 
268 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Retail Electricity Pricing 

Inquiry. Preliminary Report. Set. 2017. p. 127 Disponível em: https://bit.ly/33phX2f. Acesso em 23 fev. 2021. 
269 MORAN, Alan. The Electricity Industry in Australia: Problemas Along The Way to a National 

Electricity Market. In: SIOSHANSI, Freidoon. P.; WOLFGANG, Pfaffenber. Ed(s). Electricity Market 

Reform: An International Perspective. 1ª ed. Amsterdam: Elsevier, 2006, p. 173- 202. 

https://bit.ly/3uqXxBL
https://bit.ly/33phX2f
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• 1994: início do Victorian Electricity Market270; 

• 1995 a 2001: Victorian Electricity Market gradualmente aberto para 

competição, com a manutenção de alguns preços-teto para suprimento do 

mercado residencial; 

• 1995: acordo de Princípios da Competição; 

• 1995-1999: privatização da Victorian Electricity e Gas; 

• 1996: estabelecimento do NSW Electricity Market, com arranjos competitivos 

similares aos do Victorian Electricity Market;  

• 1996-2002: NSW Electricity Market aberto à competição, com alguns controles 

de preço para o grupo residencial remanescente; 

• 1996: acordo sobre National Electricity Code; 

• 1998: início do NEM, com o National Electricity Code Manager e com o 

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) estabelecendo 

regras de mudanças a nível nacional e estabelecendo preços de transmissão; 

• 1998-2003: abertura em fase para competição completa no varejo; 

• 1998-2004: Queensland Electricity Market aberto à competição, com exceção 

do grupo residencial; 

• 2001: privatização da South Australia; 

• 2005: início da operação da AER para definição de preços e da AEMC para 

mudanças de regras; 

• 2009: Victoria se tornou o primeiro Estado a abolir a regulamentação dos 

preços de varejo; 

• 2013: South Australia aboliu a regulamentação dos preços de varejo;  

• 2014: NSW aboliu a regulamentação dos preços de varejo;  

• 2016: South East Queensland aboliu a regulamentação dos preços de varejo; 

• 2019: introdução de um preço regulado de referência em South East 

Queensland, NSW, South Australia e Victoria (DMO e VMO)271. 

 
270 O mercado compreendia as seis maiores geradoras transmissoras e 5 distribuidores/varejistas. A Distribuição 

era regulada por corpo regulatório independente. Seguindo a tendência de reduzir a concentração de mercado, 

Victoria foi o primeiro Estado a desverticalizar o mercado de energia, separando-o em geração, transmissão e 

distribuição/varejo antes de vender às empresas estatais; Da história desse Estado observa-se que muito cuidado 

foi tomado para estabelecer as várias empresas de geração, distribuição e varejo, pois isso era mais prioritário do 

que maximizar a venda. Ver, nesse sentido: MORAN, Alan. SOOD, Rajat. Evolution of Australia´s National 

Electricity Market. p. 571 – 619. In SIOSHANSI, Freidoon P. Evolution of Global Electricity Markets: New 

Paradigms, New Challenges, New Approaches. Elsevier, 1ªed. 2013.  
271  AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2020 Retail Energy Competition Review. 

Final report. Jun 2020. p.6. Disponível em https://bit.ly/3ob2Lzr. Acesso em 15 fev. 2021. 

https://bit.ly/3ob2Lzr
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Inicialmente os varejistas ofereciam uma alternativa às tarifas reguladas272. Após a 

desregulamentação, os governos exigiram que aqueles varejistas já existentes mantivessem as 

ofertas fixas como uma medida transitória até que o mercado competitivo se ajustasse. À 

medida que o mercado evoluiu, os governos mantiveram as ofertas fixas como uma medida de 

segurança, mas os preços dessas ofertas eram, normalmente, mais elevados do que as ofertas 

de mercado273.   

Na maior parte do NEM o nível e a estrutura dos preços de varejo são determinados no 

mercado. Contudo, assim como todas as jurisdições que liberalizaram seus mercados, a 

Austrália adota procedimentos para os casos de os clientes não selecionarem os seus 

fornecedores, o que pode acontecer, por exemplo, porque o cliente nunca escolheu o 

fornecedor depois que o mercado foi liberalizado, ou porque tiveram seus contratos 

finalizados e não escolheram novos fornecedores, ou, ainda, porque o varejista com quem 

tinham contrato deixou de operar.  

Nesses casos, usualmente estabelecem-se ofertas-padrão (default offers) para 

atendimento aos consumidores. Em alguns países, essas ofertas também são utilizadas como 

alternativa de baixo custo para os clientes que optarem por não participar do mercado. Nessa 

hipótese, o preço costuma ser regulado. Porém, na maioria dos Estados que compõem o NEM, 

essas tarifas possuem papel mais limitado, de proteger os consumidores em situações 

específicas e visam a atender, por exemplo, clientes com avaliação de crédito ruim e de baixa 

renda. A premissa é de que esses consumidores não estão aptos a aderirem a ofertas mais 

atrativas no mercado. Por isso, esse grupo recebe condições especiais de isenções de taxas 

para deixá-las mais atraentes que as ofertas do mercado274. 

Após anos de monitoramento dos resultados do mercado, diversas reformas 

regulatórias voltadas à proteção do consumidor estão em andamento na Austrália, visando a 

fortalecer a proteção dos clientes e encorajá-los a se envolverem (para seu próprio benefício) 

no mercado. Uma das principais reformas ocorreu recentemente, quando o Governo 

australiano reintroduziu formas de controle de preço determinando a AER que definisse uma 

oferta de mercado padrão como um limite na oferta permanente de preço (standing offer) em 

 
272 CASTRO, Nivalde J.; DANTAS, Guilherme. (Org.), Experiências Internacionais em Geração Distribuída: 

Motivações, Impactos e Ajustes. Rio de Janeiro: Publit, 2018. p. 281. Disponível em: 

http://gesel.ie.ufrj.br/index.php/Posts/index/621. Acesso em jan. 2021. 
273 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). Annual Retail Markets Report 2019-20. nov 2020. p.3 

Disponível em: https://bit.ly/3tw15Bs. Acesso em 20 fev. 2021. 
274 AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2018 Retail Energy Competition Review. 

Final Report. Jun 2018. Disponível em: https://bit.ly/2RDiQRW. Acesso em 15 fev. 2021. 

http://gesel.ie.ufrj.br/index.php/Posts/index/621
https://bit.ly/3tw15Bs
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South East Queensland, NSW e South Australia, o que representa, na prática, um limite 

máximo de preço que os varejistas podem cobrar275.  

A Default Market Offer (DMO) entrou em vigor em julho de 2019 e foi introduzida 

em resposta às preocupações que foram levantadas pela ACCC no sentido de que a standing 

offer (i) não estava mais funcionando como uma proteção, como originalmente se pretendeu; 

(ii) estava injustificadamente cara, havendo incentivos para que os varejistas aumentassem 

esses preços para vender “descontos artificiais” aos demais consumidores; (iii) estava 

penalizando os consumidores que não aceitaram oferta de mercado, estipulando uma espécie 

de cobrança adicional pela fidelização do cliente. A recomendação da ACCC foi 

implementada por meio de alterações no Competition and Consumer Regulation de 2019, que 

alterou o Competition and Consumer Act de 2010. 

A DMO se aplica a todas as áreas de rede de distribuição cobertas pela Lei de Varejo 

que não estão sujeitas à regulação de preço de varejo276. A AER é quem determina 

anualmente os preços DMO para clientes residenciais e de pequenas empresas em cada umas 

das regiões. A lógica estabelecida foi de se definir um preço que os clientes optantes pela 

DMO percebam reduções, mas, ainda assim, os varejistas continuam com incentivo para 

competir em preço, investir e inovar com as ofertas de mercado. Apesar de limitar o que os 

varejistas podem cobrar, o DMO não limita o valor final da conta de energia cobrada dos 

clientes, que variam de acordo com a quantidade de eletricidade consumida e com os encargos 

que são cobrados por cada varejista. A oferta padrão (standing offer) não objetiva ser o menor 

preço do mercado, para evitar impedir a competição entre os varejistas e incentivar os 

consumidores a se desligarem do mercado aderindo a essa opção. 

Ainda, na perspectiva da AER, a introdução da DMO também serve como referência 

para comparação de ofertas pelos varejistas nos canais de comunicação277. Qualquer anúncio 

de descontos promovidos por varejistas deve ser baseado em uma nota de referência 

informada com base nessa oferta padrão, o que facilita substancialmente a comparação das 

ofertas.   

 
275 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Final Report. julho 

2018. p. 252. Disponível em: https://bit.ly/3uyf4b8. Acesso em 23 fev. 2021. 
276 NSW (Endeavor, Essential Energy and Ausgrid), sudeste de Queensland (Energex) e South Australia (AS 

Redes de energia). Victoria opera um esquema separado, mas semelhante em todas as suas áreas de rede de 

distribuição. 
277 Para mais detalhes, ver: AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 

2020. Julho 2020. p. 243 Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 

AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). Annual retail markets report 2019-20. nov 2020. p. 25. 

Disponível em: https://bit.ly/3tw15Bs. Acesso em 20 fev. 2021. 
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Hoje em dia, a maioria dos consumidores australianos obtém energia por meio de um 

varejista que a compra nos mercados atacadistas e revende aos clientes como um produto 

agregado aos serviços de rede. Além de monitorar e cobrar dos clientes pela energia que 

usam, os varejistas também gerenciam o risco de volatilidade de preços nos mercados de 

atacado. Esse modelo está evoluindo bastante, à medida que mais clientes se tornam 

participantes ativos no mercado e têm maior controle sobre o uso de energia278. 

À exceção do Estado de Victoria, no mercado varejista australiano o escopo da 

competição de varejo contempla todos os serviços (faturamento, medição, leitura de medição 

e serviços de cobrança), exceto relatórios de interrupções, que são reportadas diretamente aos 

operadores da rede. Especificamente a medição279 e as leituras de medição são feitas pelos 

“coordenadores de medição”, que são partes externas ao contrato firmado entre os varejistas 

e os consumidores, mas que normalmente são indicados por eles. A cobrança é feita por meio 

de uma conta única enviada aos consumidores. 

Ainda nessa perspectiva, os varejistas oferecem uma variedade de estruturas tarifárias 

tanto em relação às ofertas de mercado como em relação às ofertas permanentes (standing 

offer). Historicamente, a tarifa de energia da Austrália era dividida em duas partes: uma parte 

fixa referente à conexão na rede, e uma volumétrica flat. Essa composição resultou em uma 

distorção da tarifa de pico, deixando-a artificialmente mais baixa, o que não incentivava os 

consumidores a alterar seu padrão de consumo relativo ao horário de pico280. 

A partir de 2017, com a introdução das reformas denominadas Power of Choice, as 

distribuidoras foram obrigadas a mover os clientes para as tarifas de rede que melhor refletem 

os seus usos. Com isso, as reformas reduzem o valor das tarifas nos horários de baixa 

demanda e aumentam os preços nos horários de pico, quando há grande utilização do fio. 

Essas novas tarifas são cobradas dos varejistas, que então repassam os custos para os seus 

clientes conforme achem adequado, podendo oferecer descontos e incentivos para aqueles que 

minimizem o uso de energia nos momentos de custos altos da rede. Cabe ao cliente escolher 

 
278 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). Annual retail markets report 2019-20. nov 2020. P. 33. 

Disponível em: https://bit.ly/3tw15Bs. Acesso em 20 fev. 2021.  
279 Atividades relacionadas ao fornecimento, propriedade e manutenção dos medidores, o que inclui rede de 

compartilhamento dos dados associados aos medidores. Já a leitura de medição diz respeito à leitura física ou 

digital dos medidores, além da coleta e do processamento dos dados obtidos. 
280 HALL, Nina L; JEANNERET, Talia D; RAI, Alan. Cost-reflective electricity pricing: Consumer preferences 

and perceptions. In:  Energy Policy. Volume 95, 2016, p. 62-72. Disponível em: https://bit.ly/33qcp7o. Acesso 

em 3. Mar. 2021. 
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uma oferta de varejo que se adapte às suas necessidades, seja uma tarifa flat de varejo ou um 

produto mais inovador281. 

Com isso, as novas estruturas de preço passaram a incluir (i) tarifas de tempo de uso 

(time-of-use tariffs), nas quais preços diferentes são aplicados considerando o uso de 

eletricidade em horários de pico e fora de pico, o que permite aos clientes reduzirem seus 

custos de energia reduzindo ou mudando o consumo para horários fora da ponta; (ii) tarifas de 

demanda (demand tariffs), que cobram os clientes com base na point in time demand nos 

horários de pico. Apesar de poderem reduzir os custos mudando a demanda para períodos fora 

do pico, um único dia de alta demanda em horário de pico resulta em cobrança mais alta para 

todo o período de faturamento; e (iii) tarifas de pico críticas (critical peak tariffs), que levam 

em consideração o baixo uso de eletricidade na maior parte do ano, mas tarifas muito altas 

durante alguns curtos "picos críticos". Essa estrutura vale somente para grandes clientes, 

ficando excluídos residências e pequenas empresas. A maioria dos varejistas oferece tarifas 

por tempo de uso.  

De acordo com o informativo de 2020 sobre o funcionamento do mercado 

australiano282, em fevereiro de 2020 cerca de 35% dos clientes do NEM já utilizavam medição 

que permite apoiar tarifas que refletem o custo, incluindo, principalmente, medidores 

inteligentes, o que tem resultado em uma migração de clientes para esse tipo de tarifação.  

Os varejistas também podem modular os seus contratos no âmbito do NEM. Além das 

diferentes estruturas tarifárias, podem ser concedidos descontos, praticados incentivos não 

relacionados a preços, diferentes formas de cobrança, opções de faturamento fixo ou variável, 

contratação de energia renovável. Taxas e multas de saída antes do encerramento do contrato 

também podem ser previstas. Também é imprescindível que os varejistas obtenham 

consentimento explícito dos clientes para que o contrato seja firmado283. 

Os requisitos para se enquadrar como varejista no âmbito do NEM estão especificados 

na Diretriz de Autorização de Varejo284 da AER. No processo de cadastro, o potencial 

varejista deve comprovar que: (i) tem capacidade organizacional e técnica para operar como 

varejista e cumprir a legislação referente; (ii) tem recursos financeiros para operar como 

 
281 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p.242. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
282 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p. 129-130. Julho 

2020. Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
283 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
284 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). Retailer Authorization Guideline, version 2. 2014, p. 

12. Disponível em: https://bit.ly/2RFYIP2. Acesso em 3 mar. 2021. 

https://bit.ly/3euU93d
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varejista e gerenciar o risco de mercado associado; e (iii) é uma empresa apta a possuir uma 

autorização de varejista, incluindo não ter licenças anteriores revogadas285. 

 

4.3 Os reveses observados com a abertura 

 

A Austrália possui um sólido sistema de monitoramento do mercado, com 

publicações, análises e pesquisas anuais sobre o funcionamento do mercado e, 

especificamente, sobre a eficácia da competição no varejo no âmbito do NEM. Em 2017, 

importantes análises concluíram que o mercado não vinha funcionando bem. A mais notável 

foi capitaneada pela ACCC, por solicitação do Deputado Hon Scott Morrison. 

A autoridade solicitou que a ACCC realizasse uma pesquisa sobre o fornecimento e a 

competitividade no âmbito do varejo de energia australiano. A iniciativa levou em 

consideração, entre outras coisas, os principais componentes de uma conta de eletricidade no 

varejo, a operação de cada nível da cadeia, identificando questões relacionadas à estrutura e 

ao funcionamento do mercado, incluindo o comportamento das empresas, as barreiras à 

entrada e todo e qualquer impedimento à escolha dos consumidores286. 

 Foram recebidas diversas contribuições em fóruns públicos e mais de 150 

contribuições diretas de empresas, consumidores e associações representativas. Além das 

preocupações acerca da insuficiência da competição no atacado e no varejo, o relatório 

concluiu que havia um grande problema de acesso à eletricidade no NEM e que a 

desregulação do preço de varejo teria beneficiado apenas alguns consumidores, prejudicando 

muitos outros, tudo em razão da incapacidade dos consumidores de lidar com a extrema 

complexidade do mercado. 

Com isso, mesmo que tenham sido constatados muitos sinais de efetiva concorrência, 

como uma grande quantidade de varejistas ativos em cada região do mercado e taxas de trocas 

de comercializadores relativamente altas nos últimos anos, a publicação ressalta que diversos 

outros indicadores sugeriram que o mercado não vinha entregando bons resultados para todos 

os consumidores, especialmente para aqueles que não se engajam. Muitos consumidores 

declararam, por exemplo, não conhecer as ferramentas disponíveis para informação sobre as 

ofertas e se diziam confusos quanto às terminologias utilizadas pelos varejistas. A constatação 

 
285 Idem.  
286 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Final Report. julho 

2018. p. 252. Disponível em: https://bit.ly/3uyf4b8. Acesso em 23 fev. 2021. 
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foi que esse grupo pagava preços bem mais altos por serviços semelhantes oferecidos aos 

consumidores engajados. 

Outro problema identificado pela ACCC foi que houve um grande aumento nos preços 

de energia na última década, situação que vinha colocando empresas e consumidores 

australianos em posições delicadas por não conseguirem absorver esses aumentos. As 

pesquisas indicaram que muitos consumidores tiveram dificuldades para cobrir os gastos com 

energia, o que resultou em uma redução forçada de gastos com outros serviços essenciais, 

como educação e saúde para conseguir honrar as contas de energia e, na perspectiva 

empresarial, no encerramento das atividades de empresas. 

Após o levantamento das informações, a ACCC concluiu que as causas dos problemas 

mapeados eram múltiplas e decorriam de distorções em todos os segmentos da cadeia de 

suprimento. No que se refere à administração das redes, a publicação ressalta problemas na 

regulação do monopólio e uma série de investimentos excessivos em redes estatais em alguns 

Estados, que teriam acontecido em razão de uma suposta necessidade de aumento de 

confiabilidade, o que resultou no pagamento de bilhões de dólares extras por parte dos 

consumidores287. Segundo os levantamentos apresentados, esses investimentos excessivos 

representam um custo estimado de U$ 100 a U$ 200 por cliente residencial por ano. 

No segmento da geração, por meio de aquisições e encerramentos de ativos 

importantes, a concentração do mercado foi aumentada, o que resultou em severos prejuízos 

para a competição. Além disso, a maioria dos governos estaduais implementou modelos de 

incentivo para geração solar (feed-in-tariff) com o objetivo de incentivar os consumidores a 

instalar sistemas solares fotovoltaicos. Contudo, o subsídio atrelado à energia produzida nas 

placas estava superando em muito o valor da energia, e o custo disso vinha sendo diluído por 

todos os usuários de eletricidade288. 

As políticas associadas à redução de carbono também foram apontadas como 

problemáticas e motivadoras do aumento observado nas contas. Por meio de tratados 

internacionais, a Austrália se comprometeu a reduzir suas emissões de carbono. Considerando 

a natureza fóssil da matriz, o setor elétrico é um dos principais focos desses esforços. Assim, 

o relatório identificou falhas relacionadas à falta de instrumentos para facilitar uma transição 

ordenada das tecnologias de geração com uso intensivo de carbono para tecnologias mais 

 
287 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Executive 

Summary julho 2018. p. IX. Disponível em: https://bit.ly/3nYezEZ. Acesso em 23 fev. 2021. 
288 Ibidem, p. X 

https://bit.ly/3nYezEZ
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limpas. O fechamento repentino de alguns ativos relevantes, por exemplo, não permitiu ao 

mercado responder às esperadas quedas de capacidade com investimentos adequados e 

oportunos289. 

 Embora a Meta de Energia Renovável tenha sido eficaz no incentivo à instalação de 

capacidade de geração eólica e solar, a publicação ressalta que ela distorceu o investimento 

que ocorreu na transição de tecnologias de alto carbono para tecnologias de baixo carbono, 

em razão dos subsídios recebidos para a instalação de energia eólica e solar. Além disso, o 

incremento dessas fontes não foi acompanhado do necessário backup para fornecer energia ao 

mercado quando a demanda exigir. O gás necessário para tanto não foi disponibilizado a 

preços baixos290. 

A atuação dos varejistas também foi apontada como relevante para o resultado ruim 

percebido pelos consumidores, especialmente em razão das estruturas de preços confusas e 

das práticas de descontos obscuras e não uniformizadas, o que impedia a comparação com as 

demais ofertas de mercado; e preços excessivamente altos para as ofertas permanentes 

(standing offers), prática que visava facilitar os descontos e induzir os clientes inativos a 

pagarem mais do que deviam pela energia.  

Tudo isso resultou em um aumento real de 35% nas contas de energia pagas pelos 

consumidores residenciais e um aumento de preços de cerca de 56% em termos reais durante 

o período de 2007-08 a 2017-18, conforme resumido nos gráficos abaixo: 

 

 
289 Idem. 
290 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Executive 

Summary julho 2018. p. IX. Disponível em: https://bit.ly/3nYezEZ. Acesso em 23 fev. 2021. 

https://bit.ly/3nYezEZ
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Figura 124 - Aumento do preço nas contas de energia pagas pelos consumidores residenciais australianos. 

Fonte: ACCC, Restoring electricity affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity 

Pricing Inquiry. Final Report. julho, 2018. 

 

 

 
Figura 135 - Aumento do custo efetivo nas contas de energia pagas pelos consumidores residenciais 

australianos. 

Fonte: ACCC, Restoring electricity affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity 

Pricing Inquiry. Final Report. julho, 2018. 
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 Especificamente sobre aspectos relacionados à competição no mercado de varejo, a 

publicação reforçou que o modelo de privatização com transferência de clientes para um 

pequeno número de varejistas ainda hoje causa efeitos importantes no desenvolvimento da 

concorrência. Isso porque esses grandes varejistas que receberam a base grande de clientes 

desfrutam de vantagens competitivas importantes em relação aos rivais, especialmente na 

perspectiva de ganhos de escala, já que os entrantes precisam gastar muito para atrair clientes. 

A pesquisa revelou, ainda, que os custos associados à aquisição de clientes (como marketing e 

comissões pagas a sites comparativos de preços) são significativos e têm crescido desde que 

os mercados foram abertos à concorrência291. 

Essa vantagem dos incumbentes, como ressaltado na publicação, fica ainda mais 

acentuada em razão do grande número de clientes desengajados ou desligados do mercado 

competitivo, os quais permanecem vinculados às ofertas permanentes caras e não reagem a 

sinas de preço. Isso acaba permitindo que os incumbentes façam ofertas muito atraentes para 

reter seus clientes, transferindo o custo para essa base de clientes inativa (subsídio cruzado) o 

que, ao fim e ao cabo, resulta em um abuso da vulnerabilidade dos consumidores 

desengajados, na medida em que arcam com todos os custos associados à atração e retenção 

de clientes. Na prática, isso também resulta em uma atuação “seletiva” e de pouco esforço 

para os incumbentes, porque visa apenas reter os clientes lucrativos e não conquistar novos, 

possibilitando o exercício de poder de mercado. Os novos participantes – em sua maioria 

varejistas menores – acabam competindo apenas pela menor parte do mercado, representada 

pelos clientes ativos, sensíveis aos sinais de preço, cuja margem normalmente é baixa292.  

O varejo de energia é, de fato, um setor de volume relativamente alto e margem baixa. 

Os varejistas de energia carregam consigo os riscos de fluxo de caixa de todo o setor elétrico. 

Em média, em todo o NEM, para cada $ 100 de receita recebida ou devida a varejistas, devem 

ser pagos: $ 43 em encargos de rede elétrica para empresas de rede, $ 33 em custos de compra 

no atacado para geradores, $ 8 para cobrir os custos de várias obrigações ambientais e $ 11 

em seus próprios custos de varejo. A margem restante é, em média, de $ 4. Ou seja, um 

aumento relativamente pequeno no número de consumidores inadimplentes pode, 

 
291 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Final Report. julho 

2018. p. 252. Disponível em: https://bit.ly/3uyf4b8. Acesso em 23 fev. 2021. 
292 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Final Report. julho 

2018. p. 252. Disponível em: https://bit.ly/3uyf4b8. Acesso em 23 fev. 2021. 

https://bit.ly/3uyf4b8
https://bit.ly/3uyf4b8
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rapidamente, prejudicar o fluxo de caixa de seu varejista293. Entre 2017/2018 e 2018/2019, a 

margem líquida dos varejistas no NEM diminuiu em média de $ 93 para $ 66 por 

consumidor294. 

Segundo a pesquisa, a diferença entre as melhores e as piores ofertas do mercado 

vinha se acentuando, criando uma espécie de taxa sobre os clientes inativos por escolha ou em 

razão da alta complexidade do mercado295. Nessa perspectiva, a acentuada assimetria de 

informação também acaba favorecendo a exploração do consumidor. Diante desse cenário, o 

mercado acaba não operando de modo dinâmico e competitivo, com os players competindo 

verdadeiramente e a pressão concorrencial impulsionando a eficiência e a inovação dos 

produtos para que atraiam e retenham novos clientes. 

Além da complexidade, a forma como as informações são divulgadas e as estratégias 

de marketing muitas vezes adotadas pelos varejistas tornam as comparações entre ofertas 

difíceis. A publicação ressalta que diversas pesquisas revelam que os consumidores acham o 

mercado complexo e a obtenção de informações difíceis. Além disso, a utilização de 

estratégias de descontos, como já ressaltado, vinha sendo altamente problemática no NEM, 

uma vez (i) que cada varejista definia seus descontos com referência nos seus próprios preços, 

que eram definidos de forma independente; e (ii) os descontos eram condicionados ao 

cumprimento de determinadas condições, como por exemplo, o pagamento dentro do prazo. A 

comparação entre ofertas de varejistas diferentes, nesse contexto, fica bastante dificultada. 

Todas essas dificuldades impõem custos de transação relevante, incluindo tempo, o que 

contribui para a baixa confiança do cliente na hora de tomar decisões e, consequentemente, 

para os baixos níveis de envolvimento com o mercado296.  

Nesse contexto, a conclusão da publicação foi que as proteções estabelecidas aos 

consumidores vulneráveis, além de ineficazes, também não estavam direcionadas da forma 

como deveriam, e que os consumidores que enfrentam dificuldades específicas e barreiras 

socioeconômicas que os impeçam de efetivamente participar do mercado de eletricidade, se 

nada for feito, provavelmente não obterão todos os benefícios que a concorrência pode 

oferecer nesse mercado.  

 
293 Ibidem, p. IV. 
294 Ibidem, p.144. 
295 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Final Report. julho 

2018. p. 252. Disponível em: https://bit.ly/3uyf4b8. Acesso em 23 fev. 2021. 
296 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p.253. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 

https://bit.ly/3uyf4b8
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Para endereçar esse problema, a ACCC sugere como uma das alternativas o 

empoderamento do consumidor em relação aos seus dados de uso da eletricidade297. Até 2018, 

data da publicação, os dados disponíveis eram de uso limitado para consumidores e para 

terceiros que eventualmente quisessem ofertar serviços a eles. Por isso, a ACCC sugeriu que a 

aplicação do Direito de Dados do Consumidor (Consumer Data Right) ao setor elétrico trará 

grandes oportunidades, inclusive de aumento de eficiência no mercado de forma geral. Além 

de permitir que os próprios consumidores façam melhor uso dos dados, tornando-se mais 

capazes de identificar e buscar as melhores ofertas para si, a iniciativa também possibilitará 

maiores oportunidades de inovação por parte dos prestadores de serviço. De acordo com a 

ACCC,  

 

essa é uma oportunidade significativa, embora de longo prazo, para lidar com os 

custos de varejo significativos que existem no mercado, pois os varejistas 

descobrirão que não obterão retornos sobre seus investimentos na aquisição de 

clientes por meios que não sejam preços competitivos e ofertas de produtos e 

serviços inovadores. Melhorar os poderes e penalidades do AER também ajudará a 

garantir melhores resultados para os consumidores298. 

 

 

A concentração do mercado australiano também é apontada como um dos aspectos que 

contribuiu para as falhas no funcionamento do mercado de varejo. De acordo com a 

publicação de 2018, por um longo período o NEM produziu preços de atacado relativamente 

baixos e preços acessíveis para os usuários finais, mas o mercado estava com excesso de 

geração, o que por si só seria insustentável a longo prazo. A competição no mercado 

atacadista, por um tempo, também acabou impulsionada pelas mudanças e avanços nas 

tecnologias de geração. Contudo, a saída de grandes e importantes plantas de carvão 

ocasionaram um aumento geral nos preços no atacado no mercado nos últimos anos, 

conforme explicado anteriormente. 

Como já referido, o NEM é um Energy market only e funciona como um pool para o 

bid dos geradores e para o despacho da energia no atacado. Setores com essa característica 

podem ser muito afetados pela prática de poder de mercado das empresas, especificamente 

quanto à manipulação e elevação do preço acima dos níveis eficientes. Essa possibilidade é 

consideravelmente aumentada em mercados concentrados.  

 
297 AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2020 Retail Energy Competition Review. 

Final report. Jun, 2020. Disponível em https://bit.ly/3ob2Lzr. Acesso em 15 fev. 2021. 
298 Ibidem, p. xii 

https://bit.ly/3ob2Lzr
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 No âmbito do NEM, os varejistas são divididos em três grupos, a depender do acesso 

deles à geração e se são privados ou governamentais299: 

 

• Integrado verticalmente (gentailers): varejistas que possuem ativos de geração, 

bem como vendem energia para clientes no mercado de varejo. Inclui os 

varejistas com as maiores participações de mercado; 

• Extensão vertical: varejistas que têm acesso à cobertura dos contratos do 

mercado atacado por meio de uma holding que possui ou é uma empresa de 

geração; 

• Autônomo: varejistas que não possuem geração, mas podem ter relacionamento 

com geradores. 

 

Os dados levantados pelo Regulador no ano de 2020300 demonstram que apesar da 

política de separação estrutural dos segmentos da cadeia nos anos 90, o mercado australiano 

ainda possui forte integração vertical, conforme se observa na Figura 16 abaixo. Muitos 

geradores e varejistas se integraram formando os gentailers, o que permite que varejistas e 

produtores de energia gerenciem a volatilidade dos preços nos mercados de atacado, com 

menos necessidade para proteger suas posições em mercados de futuros (derivativos). Apesar 

de eficiente para o negócio de varejo, essa estratégia pode reduzir liquidez nos mercados de 

derivados e na formação de hedge, representando uma verdadeira barreira à entrada e, 

consequentemente, um problema para expansão daqueles varejistas não integrados 

verticalmente, conforme constatado nos diversos relatórios de monitoramento do mercado 

australiano.  

 

 
299 AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2020 Retail Energy Competition Review. 

Final report. p. 26. Jun, 2020. Disponível em https://bit.ly/3ob2Lzr. Acesso em 15 fev. 2021. 
300 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
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Figura 146 - Integração vertical do NEM. 

Fonte: AER, State of the Energy Market 2020, julho 2020. 

 

Em quantidade, a maioria dos varejistas são autônomos, mas coletivamente eles 

formam uma proporção relativamente pequena do mercado301. Três grandes empresas - AGL 

Energy, Origin Energy e EnergyAustralia - são reconhecidas como as Big3 “do mercado 

varejista do NEM302”, e possuem, cada uma, uma participação significativa no mercado de 

geração em NSW, Victoria e South Australia, conforme se vê na figura abaixo:  

 
301 AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2020 Retail Energy Competition Review. 

Final report. p.26. Jun 2020. Disponível em https://bit.ly/3ob2Lzr. Acesso em 15 fev. 2021. 
302 AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2020 Retail Energy Competition Review. 

Final report. p.28 Jun 2020. Disponível em https://bit.ly/3ob2Lzr. Acesso em 15 fev. 2021. 

https://bit.ly/3ob2Lzr
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Figura 157 - Market Share NEM. 

Fonte: AER, State of the Energy Market 2020, julho 2020. 

 

Apesar de existirem mais de 40 “marcas” de varejista fornecendo energia para 

pequenos clientes de energia no NEM303, as três grandes fornecem 63% do total de energia 

para os pequenos consumidores. Essas empresas possuem pelo menos dois dos três maiores 

varejistas em todas as regiões, exceto na Tasmânia. Por isso, o monitoramento quanto ao 

exercício de práticas anticompetitivas por parte dessas empresas e a influência dessa 

concentração no funcionamento do mercado australiano são preocupações de primeira ordem 

da autoridade de concorrência australiana. 

Todos esses pontos resultaram na edição de diversas recomendações nos anos de 2018 

e 2019 por parte da ACCC e na formatação de uma série de reformas regulatórias com 

objetivo de endereçar essas preocupações e gargalos e melhorar a atuação do mercado e os 

resultados entregues para os consumidores. 

Ainda com a versão preliminar do relatório de 2017, a ACCC contratou a respeitada 

consultoria Brattle Group para preparar um relatório contendo opções de política para 

 
303 Ver table 6.1 no State of Market 2020, p.238. 



139 

 

proteger os consumidores e promover a concorrência efetiva no varejo no âmbito do NEM304. 

O documento analisou a experiência em dez jurisdições que liberalizaram seus mercados de 

energia com o objetivo de extrair exemplos importantes de políticas que podem ser aplicáveis 

ao contexto do NEM, especialmente em relação aos clientes residenciais. Foram analisados 

países da Europa (França, Grã-Bretanha, Holanda, Itália e Alemanha) e América do Norte 

(Nova York, Illinois, Texas e Pensilvânia) e da Oceania (Nova Zelândia). Embora existam 

grandes diferenças nos desenhos e na extensão dos mercados de varejo, todas as jurisdições 

apresentam políticas destinadas à promoção da concorrência e proteção dos consumidores, em 

maior (todos os clientes) ou menor medida (apenas dos vulneráveis)305 e a ideia principal foi 

selecionar os cases que poderiam ser úteis ao contexto do NEM. 

Após a entrega do trabalho, a ACCC divulgou a versão final do relatório306 

estabelecendo 56 recomendações307 voltadas, principalmente, ao alcance da redução do preço 

de energia e à recuperação da confiança do consumidor nas vantagens do mercado 

competitivo. As recomendações abrangeram toda a cadeia de suprimentos e se concentraram 

em quatro áreas principais: (i) aumento da competição na geração e no varejo; (ii) redução dos 

custos de rede, das políticas ambientais e dos preços praticados no varejo; (iii) melhoria das 

experiências e resultados do consumidor; e (iv) melhoria dos resultados para as empresas. 

Embora ainda seja muito cedo para avaliar como as reformas vêm afetando os 

resultados observados no ano de 2020 em relação à satisfação dos consumidores e a melhora 

na competição, alguns indicadores já demonstram que houve melhoras quando comparados 

com os anos de 2018 e 2019. É o que demonstraremos na seção seguinte. 

 

 

4.4 As reformas implementadas e os resultados observados em 2019 e 2020 

 

A confiança do consumidor, ou a confiança de que o mercado está funcionando no 

interesse dos consumidores, subiu para 33% em dezembro 2019, acima de 31% em dezembro 

 
304 Ver, nesse sentido: ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: 

Consumer Issues. The Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission 

(ACCC). Disponível em: https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020. 
305 ROS, Augustin J. et al. International Experiences in Retail Electricity Markets: Consumer Issues. The 

Brattle Group. Preparado para Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Disponível em: 

https://bit.ly/3nZ3kMg. Acesso em: 11 jun. 2020. 
306AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Final Report. julho 

2018. Disponível em: https://bit.ly/3uyf4b8. Acesso em 23 fev. 2021. 
307 Para mais detalhes, ver: https://bit.ly/3uyf4b8.  

https://bit.ly/3nZ3kMg
https://bit.ly/3nZ3kMg
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https://bit.ly/3uyf4b8
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de 2018. Da mesma forma, a satisfação do consumidor com o nível de competição nos 

mercados de energia aumentou em todos os mercados, à exceção de South East Queensland. 

Em média, a proporção de consumidores satisfeitos com a concorrência em sua área 

aumentou de 47% em dezembro de 2018 para 52% em dezembro de 2019 no NEM308. 

Também aumentou a satisfação dos clientes com os mercados de energia de varejo, 

medida com base em fatores como preço, confiabilidade, serviço dos varejistas, habilidade 

para trocar de fornecedor em busca de ofertas melhores, confiança no envolvimento com o 

mercado, assimilação das novas tecnologias. Cerca de 74% dos clientes residenciais se 

declararam satisfeitos com seus acordos de fornecimento de energia nas jurisdições do NEM 

em 2019, em comparação com 70% em 2018309. 

Na revisão de 2019 sobre a competição no varejo310, a AEMC identificou resultados 

que indicam que a competição está melhorando. A publicação ressalta que houve (i) 

diminuição na concentração de mercado, com os varejistas menores aumentando sua base de 

clientes e expandindo os negócios para novos mercados; (ii) mudança no comportamento dos 

varejistas em relação à discriminação e à falta de clareza na informação ao consumidor 

envolvidas no oferecimento dos descontos, com um aumento de ofertas com preços mais 

simples e estáveis; e (iii) aumento dos produtos e serviços ofertados pelos varejistas, que 

consideram, inclusive, as novas tecnologias, como baterias e instalação de placas solares. 

Em termos de concentração de mercado, registrou-se uma importante participação de 

três varejistas de “segundo nível”: Snowy Hydro, que passou a suprir aproximadamente 8% 

dos consumidores de energia em geral e 14% em Victória; Alinta Energy, que passou a 

atender 5% dos consumidores de energia em geral, com maior market share em Queensland, 

com 10% do mercado; e Simply Energy, suprindo 6% dos consumidores de energia em geral, 

incluindo entre 9 e 10% nos Estados de Victória e South Australia. A participação dos 

varejistas menores também vem crescendo: saíram de 5% em 2016 e passaram para 8% em 

2019311. 

A introdução de preços máximos para as standing offers (DMO) e as restrições em 

relação às antigas práticas de descontos fizeram com o que os varejistas também buscassem 

diferenciar mais os seus produtos de outras maneiras que não fosse o preço. Em 2018, 

 
308 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p. 255. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
309 Idem. 
310 AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2019 Retail Energy Competition Review. 

Final report. Jun 2019. Disponível em https://2019.aemc.gov.au/competition-review.Acesso em 15 fev. 2021. 
311 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p; 107-108. Julho 

2020. Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 

https://bit.ly/3euU93d
https://2019.aemc.gov.au/competition-review
https://bit.ly/3euU93d


141 

 

segundo levantamento da AER, dois terços das ofertas observadas no mercado incluíam 

descontos condicionados ao atendimento dos clientes a determinadas condições, como 

pagamento em dia e faturamento eletrônico. A maioria oferecia 10% de desconto caso fossem 

atendidas essas condições, mas algumas ofertas chegavam a oferecer uma redução de até 

40%. O problema era que os descontos eram medidos e aplicados em bases distintas de preço. 

 Com a introdução do DMO e as mudanças no Electricity Retail Code, as ofertas 

padrão (DMO) passaram a funcionar como uma referência para que os varejistas comparem 

suas ofertas de mercado nos sites comparativos de preço e nas abordagens com os 

consumidores, facilitando a comparação das ofertas entre provedores diferentes. Após as 

reformas, a proporção de ofertas de eletricidade com preços sem descontos condicionais 

aumentou significativamente, atingindo um patamar de 80% das ofertas em Queensland, 

NSW, South Australia e o ACT em janeiro de 2020312. 

Propostas mais relacionadas à necessidade dos clientes em relação à transparência, 

simplicidade e preocupações ambientais foram mais identificadas. Houve, ainda, um aumento 

nas ofertas simples que fornecem um nível maior de certeza em relação à fatura, como 

contratos de preço fixo. Nessa perspectiva de diferenciação de produtos também foram 

identificadas ofertas de assinatura em que o cliente paga determinados valores baseados na 

expectativa de uso em cada período e propostas com estruturas tarifárias mais complexas para 

atender clientes com flexibilidade no uso da energia. Diante da difusão dos smart meters e de 

sistemas de armazenamento, serviços complementares, como instalação de sistemas para 

permitir que os clientes rastreiem e controlem o uso de sua energia também passaram a ser 

cada vez mais oferecidos.  

Além disso, a diferença entre as contas anuais de eletricidade para clientes na oferta 

média do mercado e o preço médio das standing offers reduziu significativamente desde a 

introdução do DMO. Com referência à junho de 2020, a diferença estava normalmente em $ 

100 para $ 300313. 

À exceção da Tasmânia314, o número de clientes com contratos de mercado também 

aumentou: 

 
312 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p.259. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
313 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). Annual Retail Markets Report 2019-20. p.39. Nov 2020. 

Disponível em : https://bit.ly/3tw15Bs. Acesso em 20 fev. 2021. 
314 A proporção de clientes em contratos de mercado caiu significativamente ao longo de 2019, após o governo 

da Tasmânia definir preços de oferta permanentes que atraíram a maioria dos clientes do mercado para voltar à 

oferta permanente. Em janeiro de 2020, em apenas 2% da eletricidade da Tasmânia os clientes estavam em uma 

oferta de mercado, conforme relatado no report do ano de 2020 do regulador australiano. 

https://bit.ly/3euU93d
https://bit.ly/3tw15Bs
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Figura 168 - Clientes com contratos de mercado no NEM. 

Fonte: AER, State of the Energy Market 2020, julho 2020. 

 

Em relação aos preços, embora ainda se considere que permanecem altos para os 

padrões históricos, em 2019 foram registradas quedas em todas as cidades. De acordo com os 

números rastreados pela Australian Bureau of Statistics (ABS), os preços de varejo da 

eletricidade aumentaram 46% em termos reais para clientes no leste e sul da Austrália ao 

longo da década até dezembro de 2019315. O aumento de preços reais começou em 2007 e 

foram aumentados em uma média de 11% ao ano até 2012, muito em decorrência dos custos 

de rede, considerando que nessa época houve grande investimento nesses ativos, além de 

instabilidade no mercado financeiro, o que contribuiu para o aumento dos custos da dívida das 

empresas. 

 O pico nacional aconteceu em 2013, em razão do aumento dos encargos associados às 

redes e da elevação dos custos no atacado, ocasionada pela introdução das políticas de 

precificação do carbono. Entre 2013 e 2015, os preços diminuíram em aproximadamente 8% 

em termos reais em todo o território da Austrália, motivado pela baixa nos custos relacionados 

às redes e por um excesso de oferta de geração, que teve como efeito a diminuição dos preços 

no atacado. Em 2016, com a alta dos preços no atacado, os preços de varejo foram 

 
315 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). Annual Retail Markets Report 2019-20. p.39. Nov 2020. 

Disponível em : https://bit.ly/3tw15Bs. Acesso em 20 fev. 2021. 

https://bit.ly/3tw15Bs
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aumentados na maioria das cidades316. Os picos aconteceram em 2017 e 2018. Todos esses 

movimentos podem ser observados nos gráficos abaixo: 

 

 
Figura 179 - Curva de preços no NEM – 2000 a 2019. 

Fonte: AER, State of the Energy Market 2020, julho 2020. 

 
316 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p. 246.Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 

AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). Annual Retail Markets Report 2019-20. nov 2020. 

Disponível em : https://bit.ly/3tw15Bs. Acesso em 20 fev. 2021. 
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Figura 20 - Composição dos preços nas contas dos consumidores residenciais NEM. 

Fonte: AER, State of the Energy Market 2020, julho 2020. 

 

Sobre a taxa de troca de fornecedores, como esse marcador pode indicar um nível de 

engajamento com o mercado, ele acaba sendo normalmente utilizado nas métricas de 

avaliação dos níveis de competitividade dos mercados. Contudo, como já ressaltado, essa 

avaliação precisa ser feita com ressalvas, já que um cliente pode não mudar por estar satisfeito 

com seu o serviço atual, que pode estar sendo oferecido a um preço baixo e com boa 

qualidade. Além disso, a depender de como é medida, essas taxas podem desconsiderar as 

mudanças de plano ocorrida com os próprios fornecedores (mudança do plano A para o plano 

B do mesmo varejista). 

Várias reformas foram introduzidas em 2019 com o intuito de facilitar e favorecer a 

troca de fornecedores: são exemplos dessas políticas regras que diminuíram o tempo para 

transferência dos contratos317 e estabeleceram melhorias nas formas de comparação das 

ofertas, com padronização das bases e regras de marketing.  

Apesar de todas as reformas implementadas, os dados revelam que as trocas de 

pequenos clientes ainda assim diminuíram na maioria das regiões. As taxas gerais de troca de 

varejistas caíram 5% desde 2018: 

 
317 Iniciativas nesse sentido limitam um pouco mais a possibilidade de os varejistas utilizarem estratégias para 

reter os clientes, disponibilizando ofertas melhores que os encoraje a permanecer com eles. 
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Figura 21 - Taxa de Trocas de Comercializadores dos Pequenos Consumidores no NEM. 

Fonte: AER, State of the Energy Market 2020, julho 2020. 

 

 

 

De acordo com a AER318, isso pode ter acontecido porque em 2018, quando foram 

iniciados os esforços para incentivar os clientes a se envolverem com o mercado, houve um 

aumento considerável nessas taxas. Outro aspecto que pode ter influenciado é que, 

diferentemente dos outros anos, os preços de energia permaneceram relativamente estáveis 

em 2019. De fato, segundo o relatório sobre o funcionamento do mercado de varejo no ano de 

2019319, a principal motivação para a mudança de plano por parte dos consumidores 

residenciais foi a insatisfação com a relação custo-benefício oferecida pelo seu atual plano de 

energia. De qualquer modo, 55% dos consumidores residenciais afirmam ter acesso a 

informações de fácil compreensão. Embora relevante, esse percentual não é o mais alto já 

registrado, que foi de 60% em outubro de 2019320. 

A acessibilidade à energia também vinha sendo um problema grave, especialmente 

para consumidores vulneráveis de baixa renda. A métrica se relaciona à capacidade de 

pagamento das contas de energia. Consumo, tipo de contrato, preço, renda, número de 

moradores, qualidade de eletrodomésticos, estilo de vida, entre outros, afetam essa 

capacidade. Como se destacou, segundo o levantamento realizado pela ACCC em 2017, 

famílias de baixa renda em todas as jurisdições australianas geralmente vinham pagando mais 

 
318 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p.256. Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
319 (AUSTRALIAN ENERGY MARKET COMISSION (AEMC). 2020 Retail Energy Competition Review. 

Final report. p. 82. Jun 2020. Disponível em https://bit.ly/3ob2Lzr. Acesso em 15 fev. 2021. 
320 Idem. 

https://bit.ly/3euU93d
https://bit.ly/3ob2Lzr
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do que o dobro, em termos de percentual da renda, que as famílias com rendas maiores pagam 

pela sua energia321. 

Diante disso, os Governos estabeleceram políticas voltadas a fornecer ajuda financeira 

para as famílias de baixa renda. A maioria das jurisdições oferece benefícios na forma de um 

preço fixo anual em dólares. O Estado de Victória, contudo, aplica o benefício a partir de um 

percentual da conta de energia paga pelos consumidores (em 2019, a ajuda fornecida pelo 

Governo foi 17,5%). Porém, um ponto importante ressaltado na publicação é que embora 

esses benefícios sejam importantes e representem uma economia significativa para essas 

famílias, várias delas poderiam alcançar economias mais relevantes migrando para ofertas 

mais baratas. Diante disso, Governos dos Estados passaram a implementar iniciativas para 

ajudá-las a fazerem esse processo de migração, juntamente com iniciativas para melhoria da 

eficiência energética (troca de eletrodomésticos, lâmpadas, etc.)322. 

O relatório sobre acessibilidade de energia com foco nesses consumidores vulneráveis 

indica que em 2018-2019 a acessibilidade foi melhorada em todas as jurisdições. O regulador 

ressaltou que esses resultados foram amplamente impulsionados por preços de varejo mais 

baixos para gás e eletricidade323. Nessa linha, a pesquisa realizada em 2019 também revelou 

que a eletricidade não era mais o item de despesa de maior preocupação para as famílias. De 

acordo com os dados disponibilizados, em 2017, 84% dos consumidores diziam que os custos 

de eletricidade eram uma grande preocupação para o sustento da família. Em 2019, esse 

número caiu para 78%. Além disso, para uma família típica de baixa renda que participa da 

política governamental de ajuda com as contas de luz, a publicação revelou quem 2019 esses 

custos representaram de 4,8% a 9,9% da renda disponível dessas famílias, e em 2018 o 

comprometimento dos orçamentos com energia variava de 5,2% a 10,6%324.  

 
321 AUSTRALIAN COMPETITION AND CONSUMER COMISSION (ACCC). Restoring electricity 

affordability and Australia’s competitive advantage: Retail Electricity Pricing Inquiry. Final Report. julho 

2018. p. 297-303. Disponível em: https://bit.ly/3uyf4b8. Acesso em 23 fev. 2021. 
322 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p.266 Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021. 
323 AUSTRALIAN ENERGY REGULATOR (AER). State of the Energy Market 2020. p.266 Julho 2020. 

Disponível em: https://bit.ly/3euU93d. Acesso em 20 fev. 2021 
324 Idem. 

https://bit.ly/3uyf4b8
https://bit.ly/3euU93d
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Figura 22- Acessibilidade e custos relacionados à energia. 

Fonte: AER, State of the Energy Market 2020, julho 2020. 

 

 

 

De um modo geral, portanto, pode-se dizer que as principais métricas estruturais de 

concorrência e proteção do consumidor utilizadas pelo regulador australiano para acompanhar 

o desenvolvimento e o desempenho do mercado de varejo de energia elétrica em 2019-2020 

indicam uma tendência contínua de aumento da competitividade no mercado de varejo 

australiano.  

 

4.5 Lições para a liberalização do mercado brasileiro 

 

 

Uma primeira lição tirada da experiência australiana é que as políticas precisam de ser 

aperfeiçoadas e ajustadas para responder aos problemas de desempenho que vão sendo 

apresentados pelos mercados. Diversos problemas nos processos de reestruturação do setor 

elétrico vão sendo identificados ao longo do tempo e decorrem, por exemplo, da atuação dos 

comercializadores, dos vieses comportamentais dos consumidores e da evolução dos 

mercados em si, como vem ocorrendo recentemente com os processos de descentralização. 
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Por isso, muitas vezes é difícil que os formuladores das políticas os antecipem, o que acaba 

por exigir ajustes contínuos no desenho de mercado e na regulação. Para tanto, o 

monitoramento dos mercados e coleta de dados são imprescindíveis.  

Na Austrália, como se viu, algumas boas práticas são adotadas. A publicação anual do 

Retail Energy Competition pela AEMC para monitorar o progresso da competição e 

identificar as prioridades de ajuste é uma delas. São adotados indicadores para facilitar o 

monitoramento e a comparação entre os anos quanto à efetividade da concorrência, a exemplo 

de: (i) rivalidade dentro do mercado; (ii) capacidade de os varejistas entrarem no mercado; 

(iii) exercício da escolha de mercado pelos clientes; (iv) produtos e serviços diferenciados; (v) 

preços e margens de lucro; e (vi) comportamento de troca do cliente. Além disso, observa-se 

que o regulador australiano também monitora ativamente o mercado, agindo de modo 

transparente e informando constantemente os participantes do mercado de energia. As 

publicações também divulgam os principais casos de descumprimento da legislação ocorridos 

no ano. Dos encaminhamentos apresentados para essas situações, é possível observar que, 

quando necessário, a AER também toma medidas de enforcement para que haja conformidade 

com as leis e regras estabelecidas para reger o mercado em suas múltiplas facetas.  

A criação de códigos/regras para reger a conduta dos comercializadores, com 

definição do modo como as atividades devem ser prestadas (marketing, descontos, formas de 

abordagem, políticas de desligamento, possibilidade de utilização de ofertas de “retenção”, 

etc.) também se revelam boas práticas do mercado australiano. Normas que indicam os 

requisitos mínimos para divulgação e formatação de informações nos contratos, nas contas de 

energia e em eventuais notificações também são adotadas no NEM e, pelo que se pode 

observar, parecem ser importantes instrumentos para o engajamento e para a proteção dos 

consumidores.  

Outro ponto relevante que se observa da experiência australiana é que o processo de 

reestruturação fez parte de um espectro mais amplo de reformas políticas do país, em que a 

adoção de regras de mercado e da competição eram focos centrais. Não apenas da experiência 

australiana, mas também das vivenciadas em outros países e no próprio Brasil, observa-se que 

para que reformas estruturais – como é a implantação do mercado de varejo de energia 

elétrica – tenham chances de ser bem-sucedidas, é necessário que haja robusto apoio político e 

ampla participação da sociedade e das entidades que regulam, fiscalizam, operam e fazem as 

políticas daquele setor. Sem essas medidas, como se observa da própria história do setor 

elétrico brasileiro, corre-se grande risco de se criar um cenário indesejável de instabilidade 

regulatória, com intervenções que acabam por causar severos retrocessos. No mercado de 
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varejo de energia elétrica, isso pode acontecer sempre que houver um aumento de preços, por 

exemplo. Nesses casos, é provável que a reforma aconteça de modo tímido e tenha 

praticamente nenhum efeito com relação ao quadro original. 

Imperativo, nesse contexto, perceber que os mercados não são perfeitos e possuem 

diversas falhas, mas as intervenções políticas açodadas muitas vezes acabam por trazer mais 

prejuízos e danos ao mercado do que benefícios. Assim, a confiança nos motivos e nas razões 

que levam os países a adotarem reestruturações na indústria elétrica para introduzir a 

competição nos segmentos onde não há monopólio natural deve fazer parte de todo o processo 

de reforma e não deve ser abandonada nos momentos em que os reveses forem sendo 

identificados, como revela a experiência australiana. 

Outro aspecto importante que se observa no contexto australiano, é que diversos 

fatores influenciam nos preços do varejo: (i) a competição no mercado atacadista; (ii) as 

estruturas tarifárias da distribuição; (iii) os encargos e subsídios associados, por exemplo, aos 

programas de incentivo a fontes renováveis; e (iv) as políticas de redução de carbono e de 

utilização de painéis solares podem contribuir sobremaneira para que os preços fiquem 

elevados. Daí a importância de que eventuais distorções sejam analisadas e preferencialmente 

corrigidas antes da efetiva implementação da medida. 

É fato que a competição no varejo pode impulsionar a inovação para trazer uma maior 

variedade de produtos e serviços que satisfaçam as preferências e demandas dos diferentes 

clientes, como se observa da própria experiência australiana. Nada obstante, como se viu, as 

mudanças necessárias para impulsionar a competição também podem aumentar ainda mais a 

complexidade das regras e da operação do mercado. É muito importante, nesse contexto, que 

as atuações voltadas a promover a proteção do consumidor, o seu engajamento e a diminuição 

da severa assimetria de informação existente nos mercados elétricos estejam no centro das 

políticas. Sem a efetiva participação do consumidor, as chances de que a liberalização agregue 

valor em serviços prestados aos consumidores, como se viu, é baixa.  

Nesse sentido, uma vez demonstrado que há importantes vieses comportamentais dos 

consumidores e diversas falhas no funcionamento dos mercados de varejo, a experiência 

australiana é um case que exemplifica que confiar apenas na promoção da concorrência não é 

suficiente para alcançar os resultados almejados com a implementação do mercado de varejo 

na indústria elétrica. 
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CONCLUSÃO  

 

 

Como observado ao longo do trabalho, a abertura de mercados de baixa tensão não é 

uma novidade em nível internacional. O Brasil parece estar próximo a dar esse passo, já que a 

liberalização do mercado para os pequenos consumidores está entre as principais pautas 

apresentadas no Projeto de modernização do setor elétrico brasileiro que vem sendo 

conduzido pelo Governo Federal. 

Na perspectiva institucional, o PL 414/2021 está destacado como prioritário e há 

expectativas reais de que avance e seja aprovado ainda neste ano de 2021. A corroborar essa 

expectativa, tem-se que ao final do ano de 2020 o Governo Federal editou a MP 998/2020, 

que foi aprovada pelo Congresso Nacional e recentemente convertida na Lei 14.120/2021. 

Essa MP antecipou várias pautas trazidas na modernização, inclusive temas relacionados à 

abertura de mercado, ao tratar, por exemplo, da atuação dos comercializadores varejistas e, 

mais especificamente, da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

caso de inadimplência dos consumidores que atuam no ACL325.   

Do detalhamento da proposta brasileira apresentado ao longo do trabalho, observa-se 

que as diretrizes apresentadas para abertura de mercado ainda são amplas e precisarão ser 

detalhadas após a aprovação do marco legal. O PL 414/2021 abrange de modo muito 

incipiente e genérico as estruturas e o desenho do mercado varejista que se vislumbra para o 

mercado brasileiro. De qualquer modo, o texto legal indica que o plano para abertura total do 

mercado deve ser entregue em até 42 meses da entrada em vigor da Lei. Nesse contexto, uma 

visão mais clara sobre o escopo (quais atividades serão consideradas competitivas no âmbito 

do mercado varejista) e sobre a extensão do mercado varejista (manutenção ou não de preço 

de referência e de mercado regulado) precisará, necessariamente, ser refletida e apresentada 

pelo regulador brasileiro. Como se viu, todos esses aspectos são relevantes e influenciam o 

funcionamento dos mercados de varejo. 

Além de analisar a proposta, a pesquisa buscou compreender os principais desafios 

que serão enfrentados na implementação do mercado de varejo na indústria elétrica nacional. 

Da análise das experiências vivenciadas em outras jurisdições, em especial a partir dos dados 

e informações trazidos da experiência australiana, observou-se que os resultados que vêm 

 
325 Ver, nesse sentido, artigo 6º da Lei 14.120/2021. 
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sendo obtidos por esses mercados estão modestos e, em alguma medida, também 

controversos. As principais causas para isso estão associadas à dificuldade na implementação 

da competição e se relacionam, de um modo geral, (i) às vantagens competitivas das 

incumbentes; (ii) à grande assimetria de informação existente nesses mercados, que acaba 

permitindo um abuso da vulnerabilidade dos consumidores e o exercício de poder de mercado 

por parte dos varejistas e dos incumbentes; e (iii) ao comportamento desengajado dos próprios 

consumidores, já que os mercados são projetados de forma que somente os consumidores 

engajados sejam beneficiados pela concorrência.  

Esse cenário demonstra que o desafio a ser enfrentando pelo Brasil será grande e 

requisitará grande esforço de coordenação por parte das autoridades brasileiras, o que, em 

alguma medida, já vem acontecendo por meios das ações promovidas pelo MME, como a 

criação de grupos de trabalho que envolvem não apenas as áreas técnicas do próprio 

Ministério, mas também a participação de agentes da ANEEL, EPE, ONS e, mais 

recentemente, do Ministério da Economia326. Como se pode observar da experiência 

australiana, iniciativas nesse sentido são muito importantes para que a política seja bem 

consolidada entre os agentes de Governo, do setor elétrico e da sociedade. No caso brasileiro, 

espera-se que abranja, inclusive, uma perspectiva mais ampla que inclua os aspectos sociais e 

econômicos da nossa realidade, especialmente quanto ao grande número de consumidores 

vulneráveis e desinformados. O apoio dos órgãos técnicos e dos agentes políticos para a 

concretização da reforma parecem, nesse contexto, imprescindíveis para a concretização da 

reforma. 

Da experiência internacional estudada e apresentada ao longo do trabalho, em especial 

a vivenciada na Austrália, observa-se ainda que são muitos os aspectos que influenciam no 

funcionamento dos mercados varejistas, e que há vantagens e desvantagens em cada uma das 

escolhas que serão tomadas pelos reguladores. A manutenção de uma tarifa regulada, por 

exemplo, pode influenciar desde os preços praticados pelos varejistas até a manutenção dos 

consumidores nesse ambiente. A maior ou menor abertura à competição de atividades hoje 

vinculadas às distribuidoras, como se viu, também tem efeitos importantes na perspectiva da 

promoção da concorrência desses mercados, já que está relacionada à diminuição de barreiras 

à entrada para novos comercializadores. Portanto, parece salutar no contexto brasileiro que os 

 
326 Com objetivo de fornecer o panorama das ações e perspectivas para o Projeto de Modernização do Setor 

Elétrico em 2021, o CIM, coordenado pelo MME, promoveu em 3 de março de 2021, webinar destacando o 

panorama das ações em andamento e os próximos passos do Projeto. Para mais informações, ver: 

https://bit.ly/3o1grNd. Acesso em 15 março de 2021. 

https://bit.ly/3o1grNd
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enfrentamentos quanto aos mecanismos para garantir a expansão da oferta (discussão 

associada à pauta de separação entre lastro e energia), a correção das diversas distorções 

existentes na estrutura tarifária atual (subsídios, separação das atividades de fio e 

comercialização, etc.) e o tratamento dos contratos legados ocorram de modo paralelo ao 

desenvolvimento dos próximos passos para efetiva abertura do mercado para os consumidores 

de pequeno porte.  

Em relação à atuação das comercializadoras, na lógica dos mercados varejistas 

submetidos ao modelo da geração centralizada, como é o caso brasileiro, esses agentes são a 

interface dos consumidores com os mercados atacadistas, onde a energia é comprada. Além 

disso, as comercializadoras também são responsáveis pelo gerenciamento dos riscos e, 

normalmente, por outras atividades, como faturamento e recolhimento dos encargos e 

cobrança pelos usos das redes de distribuição e transmissão dos clientes. Nesse sentido, a 

política brasileira consolidada no PL 414/2021 determina que os consumidores com carga 

inferior a 500 KW serão obrigatoriamente representados por esses agentes no âmbito da 

CCEE, o que os coloca em uma posição central na reforma brasileira.  

Sobre esse aspecto, à luz da experiência vivenciada no mercado australiano, o 

estabelecimento de modo claro e transparente sobre a forma de atuação desses agentes será 

imprescindível para o bom funcionamento do mercado. De um lado, é importante que sejam 

instituídas condições atrativas aos players para o desempenho das atividades; de outro, a 

definição quanto à forma de prestação dos serviços, principalmente quanto à divulgação das 

informações, serão fundamentais para engajar e proteger os consumidores. Observou-se, nesse 

sentido, que o simples fato de o consumidor ter o direito de escolha não necessariamente 

implica em que ele efetivamente fará uso dessa faculdade e se beneficiará do mercado 

competitivo. Há muitas barreiras a serem superadas, como questões culturais e linguísticas, 

desconhecimento dos mercados, conceitos e termos relacionados a eles, além de aspectos 

sociais e econômicos que impedem os consumidores de buscarem as melhores propostas para 

si. 

Mudanças tecnológicas e a descentralização dos sistemas elétricos, especialmente 

advindas de sistemas de geração distribuída, impõem desafios adicionais ao processo. O 

Brasil acabou de alcançar a marca de 5 GW em sistemas de geração distribuída por energia 

solar e a atividade segue crescendo de modo acentuado no país327. A possibilidade de os 

consumidores atenderem parte de sua demanda por meio de geração própria e, futuramente, 

 
327 Sobre o tema, ver: https://bit.ly/3ux1C7y. Acesso em 22 março de 2021. 

https://bit.ly/3ux1C7y
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injetarem excedentes nas redes e receberem por isso trará reflexos importantes nas atividades 

dos comercializadores, principalmente na perspectiva do risco que assumem perante o 

mercado atacadista para atendimento desses consumidores328. Nesse sentido, o surgimento de 

novos players, como agregadores de carga e fornecedores de serviços de gerenciamento da 

demanda, também precisará ser bem refletida no momento da construção das diretrizes 

brasileiras.  

Como se observou ao longo do capítulo 2, são vários os trade offs enfrentados pelas 

jurisdições que já liberalizaram seus mercados quanto ao escopo e à extensão dos mercados 

varejistas de energia elétrica. Nesse aspecto, a proposta brasileira consolidada no PL 

414/2021 sinaliza que ações voltadas ao aprimoramento da infraestrutura, medição, 

faturamento e modernização das redes de distribuição de energia elétrica, com foco na 

redução de barreiras técnicas e dos custos dos equipamentos devem ser apresentados no plano 

de abertura que será entregue pelo Governo. Como bem ressaltam Dantas e Vardiero, parece 

importantíssimo tratarmos do assunto desde logo para minimizar distorções que venham a 

surgir em face dos processos de descentralização dos sistemas elétricos, que embora ainda não 

sejam realidades iminentes no Brasil, certamente o serão em futuro próximo329. 

Na perspectiva específica das políticas para promoção da concorrência, o capítulo 3 

demonstrou que a estrutura atual do mercado brasileiro, em que as distribuidoras 

comercializam energia em regime de monopólio aos futuros consumidores do mercado 

varejista, enseja especial atenção quanto ao possível exercício de poder de mercado por parte 

desses players e de empresas eventualmente vinculadas aos seus grupos empresariais. São 

várias as vantagens dessas incumbentes tradicionais em relação aos entrantes e aos próprios 

consumidores, considerando que, no momento inicial, já disporão do rol de consumidores 

atualmente atendidos. Além disso, há um cenário de amplo desconhecimento dos 

consumidores sobre o funcionamento do setor elétrico: é alta a complexidade do mercado; 

existe acentuado nível de informações assimétricas; e, ainda, existe o monopólio das 

informações dos futuros clientes do mercado varejista.  

Além disso, à luz da experiência australiana e dos riscos levantados no capítulo 3, 

parece imprescindível que o regulador brasileiro reflita sobre as consequências e os impactos 

de se continuar permitindo a agregação de atividades da cadeia produtiva no setor elétrico 

 
328 A preocupação não diz respeito à possível redução de mercado, mas propriamente ao papel a ser 

desempenhado por esses agentes. 
329 DANTAS, Guilherme; VARDIERO, Pedro. Liberalização dos mercados varejistas em um contexto de 

descentralização dos sistemas elétricos. Disponível em: https://bit.ly/3ttBZDm. Acesso em 12.3.2021. 

https://bit.ly/3ttBZDm
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brasileiro (desverticalização meramente jurídica). Como se demonstrou, a fusão de geradores 

e varejistas pode comprometer o mercado de várias maneiras, desde a formação de contratos 

de hedge até a compra efetiva de energia por parte dos comercializadores, que podem não 

conseguir adquirir energia no atacado por decisão dos geradores de venderem apenas para as 

comercializadoras dos próprios grupos. A criação de comercializadoras ligadas aos grupos das 

distribuidoras também precisa ser amplamente refletida diante dos vieses comportamentais já 

identificados nos consumidores, de tendência à inércia e aversão ao risco. As vantagens 

competitivas associadas ao conhecimento das informações dos consumidores hoje atendidos 

em regime de monopólio pelas distribuidoras também precisam ser endereçadas com atenção, 

sob pena de comprometer a efetivação da pressão concorrencial e a necessária dinamicidade 

do mercado.  

Considerando que a segurança das operações e o bom funcionamento do mercado são 

aspectos essenciais para o funcionamento das operações no varejo, as medidas de 

modernização e promoção de segurança e liquidez para o mercado de energia brasileiro 

propostas pela CCEE ao final do ano de 2020 precisam continuar sendo aprofundadas para 

serem implementadas o quanto antes. Nesse aspecto, como problematizado no capítulo 3, é 

importante destacar que as propostas voltadas para a promoção da segurança do mercado 

devem ser contrabalanceadas com a necessidade de não se aumentar desmedidamente as 

barreiras à entrada, criando-se eventuais exigências exorbitantes para entrada, manutenção e 

saída de agentes mercado. A consequência de medidas que caminhem nesse sentido será, 

muito possivelmente, a formação de um mercado varejista altamente concentrado, cenário que 

é absolutamente indesejável para redução dos preços. 

Em se tratando da proteção dos consumidores, os riscos levantados na seção 3.2 

revelam a importância de que sejam promovidas iniciativas para diminuir a enorme assimetria 

informacional existente no mercado de energia brasileiro e dotar os consumidores de 

informações que lhes permita alcançar um entendimento mínimo sobre a lógica de 

funcionamento do mercado. Sem essa compreensão, os consumidores não conseguirão 

escolher as ofertas mais aderentes às suas preferências. As consequências disso, como se 

demonstrou ao longo do trabalho, é o comprometimento do funcionamento dos mercados 

varejistas. Nesse contexto, são fundamentais as políticas e ações para incitar o engajamento 

dos consumidores com o mercado e incentivar que busquem sempre as ofertas que lhes sejam 

mais vantajosas e benéficas no mercado.  

Especificamente sobre as ferramentas para facilitação desse processo, observou-se das 

experiências vivenciadas nas várias jurisdições analisadas, que o melhor caminho é a adoção 
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de ferramentas simples e transparentes de comparação de ofertas, com pelo menos uma 

ferramenta controlada pelo regulador. A diminuição do tempo de procura das informações e a 

simplificação do processo de troca de fornecedor (às vezes até com opções de migração 

automática de plano e/ou fornecedor), como se viu, também são medidas que podem 

contribuir para aumentar a participação do consumidor e, consequentemente, melhorar o 

funcionamento do mercado.  

Ainda nessa perspectiva, para que produtos verdadeiramente compatíveis com as 

preferências dos consumidores sejam ofertados, a experiência australiana demonstra ser 

desejável que políticas concretas para implantação de medidores avançados (smart meters) 

sejam implantadas nos processos de abertura dos mercados de varejo. Esses aparelhos 

facilitam a obtenção dos dados de consumo pelo consumidor ou por terceiros, o que favorece 

o envolvimento com o mercado e a mudança de comportamento por parte dos consumidores. 

Em um contexto de implementação de preços horários no mercado atacadista brasileiro, essa 

necessidade se acentua ainda mais, considerando a indicação de que as sinalizações de preços 

cheguem aos consumidores finais e favoreçam um funcionamento mais eficiente do mercado. 

Diante do expressivo número de consumidores de baixa renda ou com baixa avalição 

de crédito no Brasil, a discussão sobre a figura do supridor de última instância e/ou de um 

comercializador regulado também é preocupação de primeira ordem para o regulador 

brasileiro. A função desses agentes de garantir um suporte para consumidores vulneráveis 

parece central perante a realidade brasileira. A delimitação do escopo da atividade e da forma 

de remuneração desses agentes é, nesse contexto, primordial e caso se opte pelo desempenho 

dessas funções pelas atuais distribuidoras, parece indispensável que haja uma verdadeira 

separação das atividades relacionadas à distribuição e à comercialização, com o 

estabelecimento de regras claras e que estimulem a eficiência nas transações.   

Finalmente, em paralelo à designação das diretrizes e das políticas para promoção da 

concorrência, observa-se da experiência australiana o quão substancial é um desenho 

institucional que envolva a coordenação regulatória entre os diferentes órgãos e autoridades 

para monitorar o funcionamento do mercado, incluindo as autoridades de concorrência e de 

proteção do consumidor. O estabelecimento de métricas que permitam mensurar o 

desempenho e os resultados que estão sendo alcançados pelo mercado (monitoramento 

contínuo de índices de concentração, do nível de participação dos consumidores, da variedade 

de produtos e ofertas, do preço médio das ofertas, o número de trocas de comercializadores e 

a definição de um desenho institucional que permita, quando necessário, a adoção de medidas 
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de enforcement para resguardar os consumidores), serão, certamente, grandes aliados para o 

bom funcionamento do mercado.  

Considera-se, portanto, que as perguntas de pesquisa foram respondidas e que a 

hipótese levantada foi confirmada. Das experiências observadas nas jurisdições que 

implementaram a abertura do mercado, principalmente a australiana, adotada como 

benchmark nesta pesquisa, conclui-se que confiar apenas na regulação da concorrência parece 

ser insuficiente para se alcançar um ambiente institucional adequado e um mercado de varejo 

elétrico contestável, com redução do preço da energia paga pelos consumidores, aumento da 

inovação e maior valorização das escolhas individuais, conforme pretendido pelo formulador 

da política pública brasileira.  

Como se demonstrou, foram identificadas relevantes falhas no funcionamento dos 

mercados varejistas de energia elétrica que podem comprometer o seu funcionamento e 

prejudicar profundamente a efetivação da pressão concorrencial. Diante disso, conclui-se que, 

para aumentar as chances de se alcançar bons resultados para o consumidor brasileiro, a 

transição para um mercado liberalizado de energia precisará vir acompanhada de uma robusta 

regulação setorial que enderece, pelo menos, (i) a profunda assimetria de informação 

existente; (ii) o necessário engajamento dos consumidores; (iii) os aspectos relacionados às 

possíveis práticas de condutas anticompetitivas por parte (a) dos incumbentes em relação às 

novas comercializadoras entrantes no mercado e (b) das comercializadoras em relação aos 

consumidores. 
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