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RESUMO 

 

A motivação para o desenvolvimento desse trabalho surge com a crescente preocupação no 

mercado de comercialização de energia elétrica com o risco de default de contrapartes, 

considerando que não há centralização da informação das exposições de cada contraparte e que 

o impacto financeiro pode tomar proporção sistêmica. A falta de uma clearing ou centralização 

da informação da exposição das contrapartes contribui fortemente para o elevado risco e o 

controle individual de cada exposição, portanto, a contribuição dessa pesquisa centra-se no 

gerenciamento do risco de contraparte através da marcação a mercado das compras e vendas 

realizadas de energia elétrica frente a uma oscilação no preço futuro da energia elétrica nos 

períodos de suprimento já contratados, sendo um compra ou venda, com intuito de proteger 

financeiramente uma comercializadora de um possível default. De forma complementar, será 

comentada a formação de preço no mercado de energia elétrica, analisando o banco de dados 

utilizado com mais de duas mil operações de compra ou venda, bem como associação do risco 

de portfólio com o risco de contraparte. E, por fim, uma análise da sensibilidade da marcação a 

mercado das exposições com as contrapartes frente a oscilação do preço será analisada a fim de 

indicar uma nova forma de realizar uma próxima compra ou venda, sugerindo o perfil ideal de 

uma contraparte com mínima sensibilidade ao preço futuro da energia elétrica. 

 

 

Palavras Chave: Risco de Contraparte, Comercialização de Energia, Default de Contraparte, 

Marcação a Mercado 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The motivation for the development of this work arises from the growing concern in the 

electricity commercialization market with the risk of counterparty default, considering that 

there is no centralization of information on the exposures of each counterparty and that the 

financial impact can take a systemic proportion. The lack of a clearinghouse or centralization 

of information on the exposure of counterparties strongly contributes to the high risk and the 

individual control of each exposure, therefore, the contribution of this research focuses on the 

management of counterparty risk through the mark-to-market of purchases and sales of electric 

energy in the face of an oscillation in the future price of electric energy in same supply periods 

already contracted, being a purchase or sale. Complementarily, the price formation in the 

electricity market will be discussed, commenting on the database used with more than two 

thousand purchase or sale operations, as well as the association of portfolio risk with 

counterparty risk. And, finally, an analysis of the sensitivity of the mark-to-market of exposures 

with counterparties in the face of price fluctuations will be analyzed in order to indicate a new 

way of carrying out a next purchase or sale, suggesting the ideal profile of a counterparty with 

minimum sensitivity. to the future price of electricity. 

 

 

Key words: Netting, Counterpart Risk, Energy Trading, Power Trading, Default, Cross-default 
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INTRODUÇÃO  

 

  

O mercado de energia elétrica chama atenção pela sua alta volatilidade. As razões para 

tanto podem ser diversas. Um bom planejamento de capacidade de geração em um país seria o 

principal fator para redução da volatilidade do preço de energia elétrica, contudo, a expectativa 

de consumo bem como os fatores naturais que afetam diversas fontes de geração são dois fatores 

difíceis de acertar. Independente das razões em cada mercado, no Brasil, o ano de 2021 foi um 

ano de diminuição recorde do volume de chuvas especialmente no Sudeste. Como o Sudeste 

representa 70,24% da capacidade de armazenamento, segundo o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico, o preço de energia subiu absurdamente. E isso significa um aumento de volatilidade. 

Como o objetivo da pesquisa é analisar a sensibilidade da exposição com uma contraparte frente 

a oscilação do preço de energia elétrica, adianta-se que será demonstrado que a volatilidade 

pode sim aumentar o impacto financeiro em uma situação de default de uma contraparte.  

Contextualizando o mercado de energia elétrica, a comercialização de energia elétrica 

no Brasil é dividida em dois mercados: o Ambiente de Contratação Regulado e o Ambiente de 

Contratação Livre. No ACR, a contratação de energia é realizada pelo consumidor e a 

distribuidora de energia regional, na qual o consumidor está instalado. Este é o mercado 

tradicional, como na residência domiciliar. Esse tipo de contratação não permite negociação de 

preços, ou seja, cada unidade consumidora paga as tarifas vigentes para essa concessionária 

estabelecidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), incluindo serviços de 

geração, transmissão e outros custos envolvidos. No ACL, o consumidor contrata energia 

conforme a demanda de sua empresa, podendo escolher o fornecedor e com períodos flexíveis 

pelo agente contratante. O consumidor que desejar aderir ao mercado livre deve ter um nível 

mínimo de demanda e proceder com a transição. Essa negociação deve obedecer a algumas 

regras, conforme definidas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). É 

neste último mercado que está alocado o mercado de negociação de energia, onde estão os 

consumidores de maior demanda, distribuidores, geradores e comercializadores. 

Aqui no Brasil, a energia elétrica possui o mercado físico que tem como base a 

divulgação do preço de energia da CCEE, chamado de Preço de Liquidação das Diferenças 

(PLD). É comum que as operações de compra ou venda sejam realizadas por um contrato padrão 

em um balcão brasileiro de energia, através do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia 
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(BBCE), e que sejam feitas em contratos com condições comerciais com as contrapartes que 

previamente acordaram em disponibilizar crédito entre elas. Sendo assim, a BBCE não é um 

agente centralizador, assim cada contraparte é responsável pelas consequências do crédito 

disponibilizado e pela gestão de risco da exposição a ser gerada. Risco este, ainda sem 

centralização e divulgação de informação, bastante elevado de contrapartes que podem negociar 

livremente sem que haja uma entidade controlando nível de exposição. 

Ainda que este risco sempre tenha sido realçado nas literaturas anteriores, não houve 

trabalhos direcionados para a mitigação prática do risco de default. Apesar de termos literaturas 

embasadas no gerenciamento de risco na comercialização de energia, este risco não foi 

particularmente direcionado ao risco de default de uma contraparte, mas do portfólio. MAYO, 

R. (2009) comenta sobre o risco de preço da energia elétrica e aborda a utilização de derivativos 

para a mitigação ou proteção ao preço, comparando com outros mercados internacionais. 

MACHADO, L. (2015) comenta em sua dissertação diversos riscos de forma aprofundada, 

inclusive o de default de contrapartes, mas direciona para a pesquisa ao risco de precificação 

da energia elétrica. Diversas outras dissertações comentaram sobre como a teoria de portfólio 

de Markowitz pode ser aplicada a um portfólio de energia elétrica, mas também não abordando 

como o risco de default de uma contraparte pode anular todo o ganho obtido de operações bem-

sucedidas, mesmo em um portfólio otimizado. Por último, FONSECA (2016) com foco no risco 

de default de contraparte precifica o risco de default através da metodologia de Credit Value 

Adjustment, calculando um valor adicional ao preço negociado referente ao risco de default.  

O mercado de energia elétrica ainda está em evolução. Este nível de maturidade é 

realçado pela falta de um sistema de centralização ou controle da exposição das contrapartes, 

como defendido em mercados de derivativos no mundo como um todo. Esse sistema é 

desenvolvido com intermediação de instituições, como uma clearing house, mas também por 

instituições financeiras como o próprio banco central. Como na revisão de estudos financeiros, 

por BERNANKE (1990), feito em cima da performance majoritariamente de mercado futuro 

na crise 1987 nos Estados Unidos, o sistema de clearing resulta em benefícios para o mercado, 

mesmo que não seja uma melhoria livre de todos os problemas, desde que tenha participação  

de instituições financeiras, como seguradoras, bancos e o próprio Banco Central. Na falta de 

uma clearing, ou central counterpart (“CPP”) comentada em PIRRONG (2009), uma 

contraparte central, faz com que o risco de contraparte fique distribuído em todas as 

contrapartes sem controle ou ferramentas de mitigação, possibilitando o surgimento de 
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prejuízos generalizados. Analisando estudos acerca do risco de contraparte em mercados com 

ou sem contraparte central, há maiores benefícios para o mercado com a clearing, evitando 

problemas financeiros generalizados ao mercado. PIRRONG (2009) afirma que a centralização 

de informação torna possível que seja identificado problemas sistêmicos que não poderiam 

quando visualizado apenas bilateralmente entre as contrapartes. 

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo sugerir a marcação a mercado da exposição 

criada com uma contraparte de forma a mitigar o impacto financeiro em um possível default. 

Também, simula-se como um portfólio bem gerenciado pode ter o ganho anulado por um 

default. Além disso, será indicado como uma nova operação de compra ou venda pode ser 

realizada diminuindo a própria exposição com a contraparte. Assim, reduz-se a sensibilidade 

da exposição frente a uma oscilação do preço da energia elétrica, sendo possível evitar que o 

default de uma contraparte tome proporções indesejadas, mesmo com a ausência de uma 

clearing. 
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1.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

O risco de contraparte é maior conforme pior for a sua capacidade financeira. A causa 

de um default não necessariamente vem do mesmo mercado. Por exemplo, o caso do Lehman 

and Bear Stearns que inadimpliu obrigações no credit default swaps foi decorrente de perdas 

em outros investimentos, como no mercado de hipotecas. Outro caso como da REFCO, que 

teve um caso de fraude que levou a queda da maior corretora independente de commodities dos 

Estados Unidos. Dessa forma, o risco de contraparte não está vinculado estritamente ao próprio 

contrato negociado, mas sim pela causa que força uma contraparte a inadimplir. Em um 

mercado com volatilidade alta e com ausência de centralização da informação das exposições, 

aborda-se estudo da volatilidade do preço da energia elétrica com endereçamento a mitigação 

do risco de contraparte em um mercado sem clearing. 

 

 

1.1 ESTUDOS COM ANÁLISE DE VOLATILIDADE NOS DIFERENTES 

MERCADOS DE ENERGIA ELÉTRICA  

 

 

 

Devido à desregulamentação da eletricidade, o mercado de comercialização de energia 

aumentou consideravelmente nos últimos vinte anos. Neste período, os preços da eletricidade 

mostraram-se muito voláteis, portanto, na tentativa de gerenciar o risco e lidar com a 

volatilidade dos preços da eletricidade, as empresas aumentam seu foco na gestão de risco. Uma 

parte importante da gestão de risco é o uso de instrumentos financeiros para proteger a 

exposição ao risco de uma empresa. Portanto, fontes que expliquem o comportamento da 

commodity e que abordem o gerenciamento de risco foram pesquisadas. 

GEMAN, H. (2005) possui uma explicação de instrumentos de mercado, como 

explicação de funcionamento em mercado europeu e americano da energia elétrica. É 

fundamental para essa tese que não só os instrumentos mais utilizados no mercado de energia 

elétrica sejam abordados, como também a situação do mercado brasileiro. Além disso, 

comparar o comportamento dessa commodity nos mais diversos mercados e buscar explicar as 
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razões para as distinções – principalmente pela heterogeneidade da composição da matriz de 

geração de cada mercado. 

NYGARD, HOLM (2011) realizaram um estudo empírico de estratégias de hedge no 

NordPool utilizando futuros de contratos de energia elétrica. Aqui, é abordada um estudo em 

cima do próprio ativo físico de energia elétrica, mesmo sem o interesse de ficar para suprimento 

ou transporte. 

Na mesma linha que a fonte anterior, com utilização de instrumentos financeiros para 

uma otimização financeira no mercado de energia elétrica (BESSEMBINDER, LEMMON, 

2002). Analisaram as posições ideais de produtores e varejistas para ganhar insights sobre o 

risco de ideal, mostrando que as posições ideais dependem propriedades estatísticas de demanda 

de energia e preços spot, incluindo previsão demanda e medidas de demanda e assimetria de 

preços.  

 

 

 

1.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DE RISCO DE CONTRAPARTE 

 

 

 

Mesmo com medidas de mitigação do risco, o mercado de derivativos vem sofrendo 

episódios de créditos e que o mercado de derivativo atualmente é um dos maiores do mundo 

em termos de volume financeiro. Um outro ponto é que o mercado de derivativo é 

extremamente alavancado. Situações de default, podem consumir todo o risco de capital. 

GIBSON, MURAWSKI (2006) comparam três abordagens na mitigação de risco de liquidez e 

default no mercado de derivativos. As abordagens seriam pela análise de um capital mínimo 

para operações, conhecida como margem inicial, outra seria a margem variável, que seria a 

marcação a mercado da posição até o período de suprimento, e por fim uma contraparte central. 

Contudo, algumas soluções para risco de contraparte podem gerar outro tipo de risco, que seria 

o caso da margem, que gera risco de liquidez. Logo, aumentam o hedge ratio. Isso porque a 

margem aumenta o custo do contrato e pode reduzir a capacidade de hedge de um operador da 

sua própria posição. Ainda, uma contraparte central reduziria o a perda em casos de falência de 

uma contraparte, mas não consideravelmente. Também, confrontando os contratos seria uma 
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outra forma de reduzir exposição futura e consequentemente a perda potencial em caso de 

default.  

 

 

1.3 AUSÊNCIA DE UMA CONTRAPARTE CENTRAL EM UMA REDE DE 

CONTRAPARTES 

 

 

 

ROSENTHAL (2012) compara o efeito de um mercado com contraparte central e um 

mercado sem, analisando toda a rede de operadores no mercado. O modelo sugere que uma 

contraparte central reduz a volatilidade pós-default, demonstrando quão suscetíveis sucessivas 

falências podem ocorrer sem antecipação ou monitoramento das exposições. O modelo 

utilizado em dois períodos considera várias contrapartes com mesmo nível de capital e aversão 

a risco. Bem como todos os contratos são marcados a mercado, em que qualquer fluxo de caixa 

que exceder o capital restante resultaria em falência, default. Analisando o impacto de uma 

contraparte pequena ir à falência, o impacto não é tão grande impactando a volatilidade do ativo 

subjacente negociado. Contudo, quando há falência de uma contraparte de muito grande ou 

financeira, outras contrapartes podem sofrer falência decorrente por não ser capaz de solver 

posições. Isso ocorre porque as contrapartes atuam em operações predatórias na busca por fluxo 

de caixa positivo nas negociações bilaterais. Ainda, em busca de redefinição de portfólio, em 

situação de rehedging há também aumento de volatilidade do ativo subjacente. 

 

 

1.4 MERCADO COM UMA CONTRAPARTE CENTRAL 

 

 

 

Diversas fontes podem ser consultadas com intuito de acompanhar o processo de 

evolução de contrapartes centrais. BAER, FRANCE e MOSER (1995) comentam os benefícios 

públicos e privados com uma centralização de informação no mercado de derivativos. Na 

perspectiva privada, reduziria os custos de pagamentos contratuais, de obrigações colaterais, de 

monitoramento dinâmico das contrapartes. Do ponto de visto público, permite que seja 

identifica perdas que possam comprometer todo o mercado, levando a um problema sistêmico. 
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Já PIRRONG (2009) aborda a criação de uma contraparte central no gerenciamento de risco de 

contraparte. O default da parte perdedora ocorre quando não há capacidade de cobrir o resultado 

financeiro obtido pelos contratos. E, a inadimplência de uma poderá acarretar um efeito dominó 

que seria evitado caso houvesse um controle de todas as negociações e não bilateralmente. 

PIRRONG (2009) traz uma crítica a necessidade imposta no mercado de derivativos dos 

Estados Unidos e Europa de criar uma contraparte central em todo e qualquer mercado, baseado 

na ideia de que essa informação traria redução de risco operacional com confirmação das 

operações, como principalmente, permitir a medição das exposições dos operadores, permitindo 

intervenção em situações de risco sistêmico. As razões para tal crítica é de que (a) uma 

contraparte central não tem o mesmo nível de informação que o próprio operador, quando 

utiliza as informações financeiras como fonte inicial das empresas, podendo estar sujeita a 

situações de fraude ou de outros risco como comentado acima e também (b) a criação de uma 

contraparte central pode ser um fato que contribui para o aumento das exposições pelos 

operadores, visto que as perdas serão compartilhadas. Enquanto há esse contraponto, a razão 

para a sugestão da criação da contraparte central poderia ser substituída por um banco de dados 

consolidando a informação, permitindo a transparência regulatória, mas contrabalanceando a 

razão de que a criação da contraparte central é a principal solução para mitigação de risco de 

contraparte. Outro ponto, sob a perspectiva de um único operador, pode ser que o custo de um 

default, mesmo que compartilhado por uma contraparte central, pode ser maior do que se fosse 

calculado bilateralmente. Independentemente, a consolidação da informação para controle de 

exposição e netting dos contratos continuam como visão para um mercado mais protegido. 
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2. METODOLOGIA E ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

 

2.1 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

 

A estrutura do trabalho considerou a necessidade de abordar tópicos necessário para o 

conhecimento do mercado de energia elétrica brasileiro. Na primeira parte, há a formação do 

preço de energia, bem como algumas particularidades que podem ser abordadas em cláusulas 

comerciais na compra ou venda de energia. Também nessa parte, diferentes perfis de 

comercializadoras ou papeis que possam exercer que afetam o modus operandi das operações. 

Também uma análise da volatilidade dos preços de energia com um, dois e três meses de 

antecedência para o suprimento, com intuito de fornecer entendimento de como a volatilidade 

se comporta e servindo de base assim para o último ponto dessa etapa que é o nível de hedge 

segundo volatilidades entre forward e spot. 

A segunda parte aborda o risco na comercialização com foco em alguns pontos 

específicos como em condições comerciais que podem ser negociadas, mas também a relação 

de um limite de Value at Risk (VaR) do portfólio frente a exposição de contrapartes devido a 

ausência de um controle de exposição por uma entidade centralizadora.  

Por fim, o netting dos contratos frente a marcação de mercado é exemplificado, 

demonstrando perfis de contrapartes com balanços energéticos ideais conforme a exposição de 

contrapartes. E, por último, simulado em um banco de dados de uma comercializadora adaptado 

como a variação do PLD, como isso afetaria a exposição de contrapartes e como tem valor para 

uma entidade. 

 

 

2.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

 

O banco de dados foi obtido em uma comercializadora com algumas edições ao ponto 

de não divulgar informações sensíveis e manter a racionalidade aqui proposta. A base contém 

operações realizadas entre o período de agosto de 2020 até fevereiro de 2022. Ao todo foram 
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2875 operações, de compra ou venda, com mais de 100 contrapartes. Cada operação envolve 

um único período de suprimento de um mês, e o notional total negociado foi de 2,87 bilhões de 

reais e 11,78 milhões de MWh. 

Para a simulação da exposição das contrapartes, um corte de volume já negociado 

precisou ser feito, visto que pequenos valores apresentaram pouca mudança. Dessa forma foram 

consideradas as contrapartes com Notional de contrato negociados acima de R$8 milhões 

reduzindo para 46 contrapartes analisadas, como será demonstrado no item ao final do trabalho. 

Podemos verificar na tabela a seguir, que apenas duas contrapartes tiveram operação únicas 

com Notional acima do valor acima, quando 44 das contrapartes a serem estudadas tiverem 

duas ou mais operações para acumularem valores acima dos R$8 milhões. 

 

    Notional por Operação 
TOTAL 

    > MR$ 8 < MR$ 8 

Notional Total 
da Contraparte 

> MR$8 2 44 46 

 < MR$8 0 62 62 

TOTAL 2 106 108 

TABELA 1: Análise de relação entre notional total por contrapartes com Notional de 

cada operação. 

 

Ainda, não houve correlação relevante entre a marcação a mercado de cada contraparte 

com o valor de preço de contrato por MWh ou por notional de operação. Assim, não há indícios 

iniciais que indiquem que o MtM esteja relacionado a outros fatores que não seja a diferença 

do preço de mercado com o preço de contrato, bem como com o volume. 

 

  MtM 

NOTIONAL DE CONTRATO 0,21732 

PREÇO DE MWh POR 
CONTRATO 

0,02708 

TABELA 2: Correlação entre a marcação a mercado, preço por MWh e notional de 

contrato. 

 

Por fim, abaixo segue análise da frequência de cada operação por notional de contrato. 

E descrição das variáveis envolvidas na análise do banco de dados. 
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GRÁFICO 1: Frequência do notional de contrato por mês de suprimento. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

FIGURA 1: criada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO

Contraparte Foram 108 contrapartes analisadas entre o período de 2020 e 2022.

Período de Suprimento
O período de suprimento abordou o período entre Julho de 2020 e 

Dezembro de 2025.

Tipo de Operação
Quando já existem as duas pontas, uma compra e uma venda, é um Back 

to Back. Quando não, direcional.

Posição da Operação Contratos de Compra ou Venda de Energia.

Volume Volume negociado, tanto em MWhora como em Mwmédio.

Valor do Contrato
Valor base por MWhora negociado. Produtos com mais de 12 meses, 

normalmente têm reajuste.
Valor do Contrato 

Reajustado
Valor por MWhora reajustado conforme a data base negociada.

Data base de Reajuste Data base negociada como referência de reajuste.

Indice de Reajuste Indice de reajuste negociado.

Data de Fechamento da 

Operação
-

Notional do Contrato Valor total reajustado do contrato.

Flexibilidade
Percentual que poderá o comprador aumentar ou diminuir o volume 

contrato.

Sazonalidade
Percentual do volume negociado que poderá o comprador de energia 

alocar nos meses de maior necessidade.

Modulação
Percentual do volume negociado que poderá o comprador de energia 

alocar nos horários de maior de necessidade.

Submercado
Poderá o contrato ser realizado nos submercados: Sudeste e Centro 

Oeste, Sul, Nordeste e Norte. 

Produto
O produto varia conferme sua fonte: convencional e diferentes níveis de 

incentivada.

Forward Curva de Mercado

Marcação a Mercado Valor de Reposição do Contrato frente a Curva de Mercado.
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3. FORMAÇÃO DE PREÇO NO MERCADO BRASILEIRO DE ENERGIA 

ELÉTRICA E SUA COMERCIALIZAÇÃO 

 

Segundo a CCEE, responsável pelo cálculo do Preço de Liquidação das Diferenças 

(PLD), este é calculado diariamente para cada hora do dia seguinte, considerando a aplicação 

dos limites máximos (horário e estrutural) e mínimo vigentes para cada período de apuração e 

para cada submercado. Este cálculo é realizado por modelos computacionais (Newave, Decomp 

e Dessem) e tem como base o Custo Marginal de Operação (CMO). 

Os modelos comentados irão considerar quanto de água possuímos nos reservatórios 

e tentar utilizar ao máximo, levando em consideração alguns pontos: 

 

- Necessidade futura de geração elétrica; 

- Sazonalidade e incerteza da previsão pluviométrica; 

- Custo de combustível para termoelétricas; 

- Restrições de transmissão e geração; 

- Demanda e temperatura, que afeta a perda de energia elétrica; 

- Programação de manutenção das usinas existentes; 

- Custo futuro de expansão do setor. 

 

A importância do nível de água nos reservatórios para a precificação da energia elétrica 

no Brasil é fruto da nossa matriz que prepondera a geração hidráulica.  
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FIGURA 2: Obtida do site do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) no dia 

12 de fevereiro de 2022. 

 

Ainda, o sistema brasileiro é interligado de Norte a Sul, tendo limites de transmissão 

que podem impactar diferenças de preços entre os submercados, e a geração e demanda se 

concentram no submercado Sudeste/Centro-Oeste. Abaixo segue demonstrativo do Sistema 

Interligado Nacional: 
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FIGURA 3: Balanço de geração de energia elétrica do SIN em MW obtida no site da 

ONS. 

 

O PLD, ou SPOT, será a média ponderada do preço horário de energia, que irá ser 

determinado ao longo dos dias do período de suprimento e, apenas após o período, que será 

determinado qual o preço oficial. Devendo os compradores e vendedoras registrarem as 

operações até o 6º dia útil. Antes deste período, não há registro na CCEE, apenas contratos 

referentes ao que foi contratado, sem nenhuma entidade supervisionar os volumes e exposições 

de cada agente. Portanto, há um risco de contraparte ocasionado pela falta de controle das 

exposições e medidas de mitigação de risco. 

Dessa forma, os consumidores comprarão energia conforme sua previsão de demanda, 

podendo se expor quando tiverem perspectiva de preços mais baixos, ou até comprarem mais 

do que a demanda, para ter “estoque” para o período e, em caso de sobra, vender a energia 
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futuramente mais cara. Os geradores venderão energia conforme previsão de que o PLD irá 

ceder. Caso entenda que o PLD dos meses seguintes possa subir, é interessante aguardar e 

vender mais caro. Enquanto o consumidor tem a sua produção como objetivo final e a energia 

elétrica sendo um custo operacional, o gerador sendo um investidor de capital intensivo que 

normalmente visa taxas de retorno mais seguras, existe o comercializador que opera no mercado 

com um viés diferente. 

 

 

3.1 COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 

O comercializador surgiu para dar liquidez ao mercado. Em suma, o comercializador 

entrega um serviço customizado ao consumidor, quando gerador não consegue atingir 

diretamente os consumidores, principalmente os menores. Contudo, atualmente o 

comercializador não necessariamente precisa ter uma base de cliente, podendo apenas operar 

como uma trading, sem necessariamente ter interesse na carteira de consumidores.  

 

 

3.2 CONTRATAÇÃO DE ENERGIA PARA CONSUMIDORES 

 

 

 

O comercializador ao adquirir um cliente está se comprometendo a entregar um 

volume a um preço de energia. Como ele não gera energia, precisará adquirir no mercado a 

energia. Assim, deverá o comercializador planejar quanto que deverá comprar, segundo sua 

carteira, como em que momento irá fazer a compra. Como há oscilação no preço de energia 

elétrica, mitiga-se o risco comprando a energia no momento da cotação de venda ao 

consumidor. Mas essa estratégia será definida de acordo com a previsão de preço e aversão a 

risco do comercializador.  

Uma outra forma seria adquirir a energia antecipadamente. No mercado, é comum que 

geradores ofereçam Power Purchase Agreements (PPA), contratos de energia normalmente em 

um longo prazo de 8 a 15 anos, considerando a expansão da base de clientes. Esses contratos 
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são importantes para o financiamento do gerador vendedor, mas também para o comercializador 

que adquire energia com preços médios baixos. Contratos de longo prazo dessa forma, ficam 

sujeito a oscilação de preço conforme crescimento da demanda e PIB, planejamento de 

expansão da geração feita pelo governo, aspectos macroeconômicos e inserção de novas 

tecnologias e barateamento da energia. 

 

 

3.3 PORTFÓLIO DE UMA TRADING DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

Deixando um pouco de lado a visão do consumidor de energia, poderá um 

comercializador, um gerador ou consumidor atuar como uma trading. Dessa forma, a 

volatilidade da energia será o principal ponto observado, bem como a previsão dos modelos de 

precificação do PLD.  

É importante entender que a volatilidade cresce conforme se aproxima o período de 

suprimento. Isso, quando o reservatório está em situação de contenção por excesso de demanda 

ou por falta de chuva, que são fatores de difícil previsão. Ao final deste capítulo, 

demonstraremos como a oscilação aumenta conforme se aproxima o período de suprimento, em 

regra. 

Assim, podemos dividir a estratégia em três pontos: mercado de curto prazo (MCP), 

mercado de liquidez até 3 meses e mercado de médio e longo prazo. No MCP, quando se 

negocia o produto que já está no período de suprimento, deve acompanhar a precificação horária 

e a demanda diária, para que estimar a direção do preço médio se será de alta ou de baixa. 

Assim, aumento de temperatura que não estava prevista, ou de demanda, ou queda na previsão 

de chuva, ou manutenção extraordinária de uma usina, podem levar os preços horários a preços 

mais elevados. Ainda, é necessário analisar o mercado, se há excesso de demanda, podendo 

haver “ágio” no preço da energia. Normalmente sendo negociado no Spread sendo o PLD com 

um valor adicionar positivo ou negativo. 

No mercado de liquidez, que geralmente ocorre até o terceiro mês, é onde as previsões 

climáticas, controle de reservatório e relação da geração e da demanda têm mais impacto e que 

possuem volatilidade alta. Além de mudanças no sistema que podem afetar o preço 

repentinamente. Já o mercado de médio e longo prazo, estão ligados a movimentos macros de 
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clima, como el niño e la niña, como análise de gestão do reservatório, previsão de crescimento 

da economia ao longo do ano. Normalmente, o portfólio se limita a 2 anos para frente, onde a 

volatilidade ainda tem impacto conforme previsões. Acima disso, pouco impacto terá e mais 

risco de portfólio será consumido pelo montante contratado. Abaixo segue um exemplo de um 

portfólio de um comercializador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: criada pelo autor 

 

Dessa forma, interpreta-se que entendimento do comercializador é que o preço deve 

cair até junho, visto que está em posição vendida, mas que acredita que o segundo semestre 

suba. No ano de 2023 e 2024, há posição vendida também. Não entrando no mérito, mas um 

ponto que chama atenção é que a posição comprada é menor em volume e possui menor 

volatilidade, normalmente, do que as vendas do primeiro semestre. É possível que as operações 

compradas no segundo semestre se comportem como um hedge momentâneo. Lembrando que 

o nível de reservatório, preço de combustível, custo futuro de expansão, afeta todos os meses e 

anos, é natural que haja correlação positiva entre todos os produtos, em regra. Mas também há 

cenários em que alguns períodos de suprimento são mais afetados que outros, assim, é sempre 

importante ter cenários já previstos para identificar com rapidez para aumentar ou diminuir uma 

posição, visando ganho financeiro absorver risco além do planejado. 
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3.4 VOLATILIDADE DO PREÇO DE ENERGIA PRÓXIMO AO 

SUPRIMENTO 

 

 

A base de dados foi obtida através da BBCE. O período selecionado foi de novembro 

de 2017 até Dezembro de 2020. Esse período foi escolhido porque antes da data inicial, não 

havia negociação suficiente de suprimentos na BBCE com antecipação dos produtos do período 

de seu suprimento. Ou seja, as operações que aconteciam eram geralmente já em cima do 

mercado físico. E o período final foi para não contemplar o período da pandemia mundial, em 

que a carga de consumo energético sofreu uma queda. O preço SPOT, também chamado de 

PLD – Preço de Liquidação das Diferenças, foi obtido da CCEE. Abaixo segue o PLD bem 

como os preços negociados com um, dois e três meses de antecedência. 

 

 

 

 

FIGURA 5: criada pelo autor 
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3.5 HEDGE NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

De acordo com EDERINGTON (1979), há três teorias para hedge. A Teoria Clássica 

ou Tradicional que assume que o derivativo e o ativo físico correspondente possuem correlação 

perfeita. Isso seria que para cada variância ocorrida no ativo físico, também aconteceria no 

mercado derivado. Assim, para cada volume comprado, a mesma proporção vendida 

representaria um hedge perfeito. Contudo, isso foi observado que não é uma assunção coerente, 

pois há diferenças nos mercados, por mais que haja certo nível de correlação. 

Outra teoria seria a Hipótese de Working. que enfatiza a maximização do retorno e, 

quando há expectativa de que o mercado suba, o direcionando seria para não aplicar o hedge. 

Bem, há suas razões lógicas, contudo, no mercado de energia que o movimento do mercado é 

completamente incerto, seria mais forma de especulação. 

Por fim, a teoria de portfólio e de hedge, que considera as correlações entre os 

mercados, bem como proporção ou ponto ótimo de hedge. Johnson e Stein argumentaram que 

há um nível ótimo de proteção maximizaria o retorno sem acrescentar risco ao portfólio. É 

interessante dividir que a grande divisão entre as teorias é que a volatilidade de um ativo não é 

igual a volatilidade do seu instrumento derivativo, logo, é necessário medir um ponto ótimo de 

proporção para um hedge ótimo.  

Essa visão corrobora com o que comentamos anteriormente sobre como posições 

contrárias em suprimentos distintos de energia poderiam funcionar como uma certa operação 

de mitigação de risco de portfólio. Além disso, com a introdução do derivativo de energia no 

Brasil, será possível com análise de sua volatilidade praticar naturalmente hedge para geradores 

e consumidores. 
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3.6 EFETIVIDADE, PONTO ÓTIMO E RESULTADO OBTIDO 

 

 

 

Nesta seção, demonstramos um modelo que calcula uma taxa de hedge ótima diferente da taxa 

de hedge na teoria de hedge tradicional. A taxa de hedge ideal é usada como uma ferramenta 

para minimizar a variação de uma posição específica. Neste estudo, desconsideramos os 

pagamentos de juros e outros custos incorridos por meio do hedge que podem afetar o valor do 

hedge. Abaixo segue a fórmula de hedge ótimo que será posteriormente demonstrada: 

    

          𝑉𝑎𝑟(𝑅) = 𝑋𝑠2𝜎𝑠2 + 𝑋𝑓2𝜎𝑓2 + 2𝑋𝑠𝑋𝑓𝜎𝑠𝑓                  (1) 

 

Considerando que “b” seria a proporção de hedge, então b seria igual a razão negativa entre as 

quantidades no mercado físico (Xs) e a no mercado forward (Xf). Assim, temos: 

 

            𝑉𝑎𝑟(𝑅) = 𝑋𝑠2(𝜎𝑠2 + 𝑏𝜎𝑓2 −  2𝑏𝜎𝑠𝑓)                         (2) 

 

E, considerando a minimização do risco: 

 

                       
𝜕𝑉𝑎𝑟(𝑅)

𝜕𝑏
= 𝑋𝑠2(2𝑏𝜎𝑓2 −  2𝜎𝑠𝑓)                         (3) 

 

 

Chegamos a fórmula de proporção ótima “b*”: 

 

 

                                      𝑏 ∗=
𝜎𝑠𝑓

𝜎𝑓²
                                              (4) 
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3.7 EFETIVIDADE DE HEDGE 

 

 

A efetividade é a medida de redução relativa de variância das posições protegidas e 

desprotegidas (representadas por U). Abaixo segue fórmula da efetividade: 

 

 

                                    𝑒 = 1 −
𝑉𝑎𝑟(𝑅∗)

𝑉𝑎𝑟 (𝑈)
                                        (5) 

 

 

 

 

 

Onde “R*”, seria a variância do portfólio no nível ótimo de hedge calculado através de “b*”. 

E, substituindo nas fórmulas a seguir, temos: 

 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅 ∗) = 𝑋𝑠2 (𝜎𝑠2 +
𝜎𝑠𝑓

𝜎𝑓2 − 2
𝜎𝑠𝑓

𝜎𝑓2) = 𝑋𝑠²(𝜎𝑠2 −
𝜎𝑠𝑓

𝜎𝑓2)         (6) 

 

 

Temos que: 

 

 

                                            𝑒 =
𝜎𝑠𝑓²

𝜎𝑠2𝜎𝑓2
                                     (7) 
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3.8  INSTRUMENTOS FINANCEIROS NO MERCADO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NO BRASIL 

 

 

No Brasil, há três instrumentos de energia elétrica que são negociados. Inicialmente, o ativo 

físico, comumente chamado de spot, vem sendo transacionado bilateralmente ou através da 

plataforma do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia, que serve como canal de 

encontro entre compradores e vendedores, sem intermediação, custódia ou centralização das 

operações. Segundo a Associação Brasileira de Consumidores de Energia Elétrica, em 2018 

foram transacionados mais de cinco vezes o volume de energia consumida no mesmo ano. 

Assim, percebe-se que a liquidez da commodity é fruto de comercialização do ativo físico, mas 

também com viés financeiro como hedge e especulação. 

O mercado spot negocia o valor do PLD, comentado anteriormente, naquele período de 

suprimento. Abaixo, segue imagem da plataforma atualmente utilizada para negociação. 

 

 

 

FIGURA 6: fotografia realizada da página da BBCE. 

 

 

Em 2020, foi criado o derivativo de energia elétrica também pela BBCE. Apesar de ser chamado 

de derivativo de energia elétrica, este instrumento se aproxima de um contrato a termo com 

vantagens contábeis e tributárias, quando comparada ao mercado spot. Contudo, não possui 

avanços em termos de margem inicial, chamada de margem ou controle variável de fluxo 

financeiro como em um futuro. Assim, além do mercado físico, é possível transacionar o 
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“derivativo BBCE”. Algumas razões podem ser comentadas para termos dois instrumentos, 

como acontece em outros mercados de energia elétrica. Segundo o Balcão Brasileiro de 

Comercialização de Energia, há eficiência fiscal, contábil e operacional com este instrumento. 

Por outro lado, o ano de 2021 que teve uma histórica crise hídrica, e possivelmente dificultou 

a sua difusão, não foi de bons números para o instrumento, que ainda carece de liquidez. 

Por fim, é comum termos além dos dois instrumentos comentados, e do SWAP no item anterior, 

contratos de opção de compra e venda de energia elétrica. Podendo inclusive ter opções 

COLLAR quando o interesse é limitar perda e ganho do ativo. Este instrumento, entretanto, é 

feito bilateralmente sem nenhuma empresa difundindo ainda o seu uso. 

 

 

 

FIGURA 7: Obtida diretamente pelo autor de uma cotação real com uma instituição financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

4. RISCOS NO MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA  

 

 

 

Os riscos envolvidos no mercado de energia são diversos e, considerando que este trabalho 

considera a perspectiva de um comercializador, será discutido a seguir os riscos segundo 

diversos autores e teses anteriores mas com um direcionamento ao risco que vem despertando 

maior desconforto no setor que é o Risco de Contraparte.  

Considerando alguns autores, como GUIDO, DUARTE, (2003), há cinco grupos de riscos: de 

Liquidez ou Volume, Operação, Regulação, Crédito e de Mercado.  A seguir comentaremos 

alguns riscos mais detalhados. 

 

• Risco de Liquidez: Este podendo ser financeiro como comentado por alguns autores quando 

há um descompasso no fluxo de caixa gera incapacidade momentânea de quitar seus 

compromissos. Mas também a de liquidez de contrapartes interessadas em negociar um 

suprimento de energia, seja de compra ou de venda, que faça com que seja necessário pagar um 

prêmio por isto. Este último estaria mais relacionado com o Risco de Mercado; 

• Risco Regulatório: O preço de energia é determinado por modelos que podem sofrer 

mudanças, bem como pode ser afetado por atos normativos que reflitam no preço de energia, 

causando incerteza. Este representa um dos riscos mais difíceis de ser calculado que vem sendo 

um problema do Setor Elétrico Brasileiro;  

• Risco Operacional: Este seria o risco de uma empresa em gerenciar sua atividade esperada, 

podendo impactar a geração, a transmissão, a distribuição, a comercialização ou qualquer 

atividade relacionada ao setor; 

• Risco de Mercado: São decorrentes dos movimentos macroeconômicos como de taxas de 

juros, de câmbio, índices, ações e títulos, commodities ou qualquer outro tipo de ativo que possa 

afetar o preço do ativo. Os níveis de exposição ao mercado devem estar dentro de limites 

prudentes; 

• Risco de Crédito: Aqui está o principal risco para este trabalho, que vem sendo comentando 

como a incerteza relacionada aos retornos esperados em decorrência da inadimplência da 

contraparte em suprir suas obrigações contratuais. Contudo, como no setor ainda não há um 

agente centralizador para gerenciador o risco de default entre as empresas de uma forma 
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sistemática, o risco de contraparte vem sendo o principal ponto de risco a ser gerenciado na 

comercialização de energia elétrica. 

 

 

4.1 RISCO DAS REGRAS COMERCIAIS NOS CONTRATOS DE ENERGIA 

 

 

Os contratos de energia devem ter além do volume, preço e período de suprimento previstos, 

algumas condições comerciais definidas. Essas condições afetam o valor daquele contrato, ou 

seja, impactam o preço. Portanto, a seguir comentaremos alguns itens e como qual impacto que 

isso poderia levar se não fosse gerenciado. 

 

 

4.2 SAZONALIZAÇÃO, FLEXIBILIDADE E MODULAÇÃO 

 

 

A sazonalização é um percentual do volume negociado que poderá o comprador de energia 

alocar nos meses de maior necessidade, reduzindo nos meses de menor necessidade. Como 

alguns meses, historicamente, podem ser mais caros que outros, por razões de nível de 

reservatório, consumo de energia, temperatura e outras razões, a sazonalização deve ser 

considerada na proposta de venda. É importante restringir que a sazonalização seja feita 

conforme histórico do consumo. Assim, o vendedor poderá avaliar o setor do comprador ou 

própria curva histórica de consumo, para mensurar o impacto no volume e preço de energia. 

Já a modulação seria o percentual do volume negociado que poderá o comprador de energia 

alocar nos horários de maior de necessidade. Assim como na sazonalização, deverá observar o 

vendedor para que tipo de contraparte está sendo proposta a venda, devendo precificar o 

impacto no preço. 

Por fim, a flexibilidade é o percentual que poderá o comprador aumentar ou diminuir o volume 

contrato. Aqui, também deverá ser observado o comportamento de consumo do comprador nos 

últimos anos. Mas o impacto no preço seria a incerteza do volume que ficaria descoberto o 

vendedor, ou com excesso de exposição naquele suprimento. Nesse caso, deverá o vendedor 

estimar qual o acréscimo de risco gerado no portfólio pela incerteza do volume vendido. 
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Importante comentar que há informações disponíveis em ferramentas no mercado sobre o 

histórico de consumo de clientes. Normalmente, o próprio contrato obriga também que, até uma 

certa data, o cliente deva entregar informações tempestivas mitigando o risco do vendedor. 

Mas, deverá sim o vendedor sempre se atentar aos detalhes comerciais para que não haja 

surpresa de volume ou preço da energia elétrica. 

 

 

4.3  ÍNDICES DE REAJUSTE E PREVISÃO DE GARANTIA 

 

 

Em regra, os contratos de energia elétrica possuem indexação de reajuste quando o período de 

suprimento ocorre no ano subsequente. Contudo, o comercializador é livre para negociar 

conforme queira, devendo utilizar os mesmos índices de reajuste nas compras e vendas, para 

que não ocorra defasagem de reajuste.  

Acerca de garantia financeira, as vendas de energia podem ser feitas com alguma garantia como 

fiança bancária. Caso haja a previsão de garantia, deverá o comprador observar o custo desta 

garantia, que ocorrerá no futuro, para mensurar valor real do contrato. Bem como o vendedor 

deverá se atentar ao preço de venda, visto que um contrato sem garantia deve ter um custo 

atrelado ao risco maior do que um garantido. 

É comum também no mercado haver a previsão de uma garantia chamada registro contra 

pagamento. Em tese, não é uma forma de garantia, mas uma previsão contratual de que aquele 

volume de energia será de fato transferido, após constatação do pagamento em data combinada. 

Essa previsão evita que o vendedor entregue uma energia sem receber o notional daquele 

contrato de venda. Tendo um impacto financeiro sem precedente caso não seja um mero atraso. 

 

 

4.4 PREVISÃO DE CROSS-DEFAULT ENTRE CONTRATOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 

 

Nos contratos, é comum uma cláusula chamada de Cross-Default. Esse acordo significa que 

caso uma das partes fique inadimplente em relação a algum suprimento, não será obrigado a 

parte adimplente a continuar cumprindo o contrato.  
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Essa simples previsão, permite um avanço no gerenciamento de exposição de contrapartes, pois 

o default poderá ser evitado caso haja outros contratos de suprimentos mais distantes, com 

menor volatilidade, com aquela contraparte. Muitas vezes, esses contratos podem servir como 

negociação em momentos de crise da parte inadimplente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

5. GERENCIAMENTO DE RISCO DE PORTFÓLIO E PRINCIPAIS 

RISCOS ENVOLVIDOS NO MERCADO DE ENERGIA ELE´TRICA 

 

 

5.1 VALUE AT RISK 

 

 

 

O mercado de energia elétrica é conhecido por sua volatilidade em todos os mercados. E 

considerando a peculiaridade no Brasil de não haver limite para alavancagem, é importante ter 

um limitador financeiro de perda. Assim o Value at Risk vem sendo a ferramenta mais utilizada, 

deixando os investidores mais seguros sobre a administração do portfólio e mitigação de perdas. 

A ferramenta mais utilizada no mercado vem sendo o Value at Risk. O VaR, como é conhecido, 

significa um percentual “X” de certeza que a perda não excederá o valor do VaR, naquele 

período “N” considerado, segundo os cenários estudados. Considerando X como 95% e N como 

um ano, e um VaR de dez milhões de reais, significa que aquele portfólio em 95% dos cenários 

irá ter uma perda máxima de dez milhões de reais em um ano.  

JORION (1998), define o VAR como um método de mensuração de risco que utiliza técnicas 

estatísticas padrões. Este mede a maior perda esperada ao longo de um determinado intervalo 

de tempo, sob condições normais de mercado e dentro de um determinado nível de confiança. 

Para HULL (2016), o VaR é uma ferramenta gerencial simples que determina que quando o 

valor aumenta normalmente o risco aumenta, e quando o valor diminui normalmente o risco 

diminui. 

Os cenários considerados no mercado de energia são os mesmos para o modelo de precificação 

de energia, no NEWAVE, que consideram dois mil cenários de preços de energia elétrica em 

diversos períodos de suprimentos. A correlação entre os preços nos diversos períodos, como 

mês atual, subsequente, e assim por diante, são medidas nos dados históricos.  

Assim, percebe-se que as oscilações dos preços, bem como suas correlações, estão sendo 

consideradas nos dados históricos. Estes preços ao longo do tempo tiveram precificados o risco 

regulatório, operacional e de mercado. Já o risco de liquidez de mercado, pode ser mitigado por 

análise de Stress Testing. Assim, é possível considerar situações extremas para o portfólio, 

dando ao investidor segurança de que em situações de maior oscilação, menor liquidez de 

mercado, ou qualquer situação anômala, também se tenha um valor máximo de perda naqueles 
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95% do cenário. Em HULL (2016), comenta-se que após a crise de crédito de 2007, foi 

comentado que a utilização de um Stressed Var que era baseado em uma simulação de como as 

variáveis utilizadas se comportaram durante períodos de mercado fora da curva. Assim, é 

comum no mercado brasileiro de comercialização de energia, utilizar o Stressed VaR como uma 

forma de gerenciar o risco em situações de crise hídrica como foi em 2021. 

Segundo HULL (2016), o VaR é uma ferramenta gerencial simples que determina que quando 

o valor aumenta normalmente o risco aumenta, e quando o valor diminui normalmente o risco 

diminui. Abaixo segue exemplo da representação do VaR em duas situações distintas. Percebe-

se que o gráfico da direita possui um risco menor que o da direita, podendo ser uma redução de 

ativos no ano de 2022 ou introdução de ativos com correlação negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8: Imagem obtida pelo autor 

 

Na figura acima, é possível observar rapidamente o aumento ou redução do risco. As cores 

ajudam a diferenciar quando o VaR atinge valores de alerta, que cada organização poderá criar 

situações, procedimentos ou medidas para o correto gerenciamento de risco daquela entidade. 

 

 

5.2 VALUE AT RISK DE CRÉDITO 

 

 

O VaR por ter sido bastante utilizado acabou permitindo várias adaptações ao longo do tempo. 

Uma delas foi o VaR de crédito. Segundo HULL (2016), o VaR de crédito tem o entendimento 
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análogo ao modo como VaR é entendido. Ou seja, um VaR de crédito com nível de confiança 

de 95% e horizonte de um ano é a perda de crédito que temos 95% de confiança que não será 

excedida em 1 ano.   

Ainda, outra adaptação comentada em HULL (2016) é o CreditMetrics. Neste caso, estima-se 

a distribuição de probabilidade do default de crédito com simulação aleatória de Monte Carlo 

das mudanças das classificações de crédito de todas as contrapartes.  

Contudo, no mercado de energia, os comercializadores acabam negociando e criando um 

portfólio sem que haja uma entidade controladora de exposição. Assim, por mais que as 

entidades tenham classificação de crédito com baixa taxa de inadimplência de entidades 

renomadas como Fitch, Standard & Poor’s ou Moody’s, é possível que a tempestividade dessa 

classificação não seja mais viável. Ou seja, poderá em um único mês, um comercializador 

assumir posições de risco elevadas e comprometer a segurança financeira daquela contraparte. 

Como esta exposição é desconhecida, o VaR de crédito pode ser uma ferramenta de alerta para 

risco de crédito de uma contraparte. 

 

 

  

5.3 AVALIAÇÃO DO EXPECTED SHORTALL 

 

 

O Expected Shortfall é uma métrica de risco similar ao Value at Risk. Criada para aprimorar a 

análise do risco nos cenários de exceção ou perdas, α, o ES pondera o risco mensurado nos 

cenários críticos. Também, o ES é chamado de Conditional Value at Risk por ter melhorias na 

análise da cauda de distribuição das perdas como observamos na figura a seguir. 
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FIGURA 9: Obtida em YAMAI, YOSHIBA (2002) 

 

 

Assim é possível que o ES retorne valores bem diferentes do Var. Isso impactaria a falta de 

percepção do risco real em que um portfólio de exposições de compras e vendas de energia 

elétrica estaria sujeito. Como observado por YAMAI, YOSHIBA, et al (2002), em distribuições 

de perda com caudas longas, o desvio padrão relativo ao ES é maior que aquele avaliado pelo 

VaR, enquanto ao analisar distribuições aproximadamente normais, os desvios padrões 

relativos são similares. 

Na contramão da opinião acima, temos que em situações de realização de back-testing, que é o 

que impede ainda uma extinção do uso de VaR ao invés do ES por entidades reguladoras do 

mercado, é mais difícil realizá-lo. Isso porque maioria dos métodos de back-testing necessitam 

de informações da distribuição de retornos de cada dia, ou pelo menos da distribuição das 

caudas além daquele do Value at Risk. Por fim, seria ideal avaliar a substituição do VaR pelo 

ES e avaliar a assertividade para um portfólio apenas com ativos de energia. 
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6. RISCO DE CONTRAPARTE NO MERCADO DE ENERGIA NO BRASIL 

 

 

Ao longo do trabalho, informações sobre o mercado de energia elétrica bem como do risco que 

um comercializador está sujeito ao realizar operações financeiras de compras e vendas foi 

pontuado com o interesse de alcançar o principal risco que hoje atinge os gestores de portfólio, 

o risco de default das contrapartes. 

O risco de contraparte aqui comentado está além do que seria o risco de inadimplência 

momentâneo de pagamento por uma compra de energia. Mas pela não entrega de uma energia 

contratada também. Obrigando a entidade adimplente a buscar no mercado o contrato 

inadimplido por um valor de mercado maior do que fora comprado, ou menor do que fora 

vendido. 

A principal causa sobre a situação de risco de crédito na comercialização de energia está na 

falta de uma entidade centralizadora. Assim, pode uma contraparte comprar e vender energia 

de várias empresas sem que haja uma entidade controlando as exposições. Assim, a depender 

do preço da energia no período do registro daquela energia contratada, que ocorrerá no período 

de suprimento, no futuro, esta contraparte que realizou diversos contratos poderá não os honrar. 

Então, mesmo que seja analisado o crédito de uma contraparte, que no momento da análise 

estivesse financeiramente saudável, como foi possível que ela assumisse obrigações de entrega 

e de compra de energia ilimitadamente, a análise financeira por si só não é capaz de observar o 

real nível de exposição daquele agente. Assim, é possível utilizar o Mark to Market a fim de 

mensurar as exposições com cada contraparte. 

 

 

6.1 MARCAÇÃO A MERCADO DE CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 

Segundo o Corporate Finance Institute, o termo Mark to Market (MtM), ou marcação a 

mercado, refere-se a um método pelo qual os valores justos das contas sujeitas a oscilações 

periódicas podem ser mensurados, como ativos e passivos. Isso é feito tendo em mente as 

condições de mercado prevalecentes. 
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Como comentado, a compra de energia, passivo a ser pago, e a venda de energia, ativo a ser 

recebido, serão marcados às suas respectivas cotações no mercado. Isso porque a energia é um 

bem fungível que pode ser comprado ou vendido de outra contraparte nas mesmas 

características. 

Poderá então a entidade fazer uma lista com todos os valores a receber ou a pagar, com cada 

contraparte, consolidando todas as compras e vendas de energia. Ou seja, se foi comprado um 

volume de energia para o ano de 2023 a duzentos reais o megawatt por hora (unidade de medida 

base) e vendido para a mesa contraparte em outro momento o mesmo volume para o mesmo 

período, 2023, por duzentos e cinquenta reais, poderá fazer um consolidado do valor a pagar ou 

receber, caso ocorra um default. Se em janeiro de 2023 a cotação de mercado de energia para 

esse ano seja de trezentos reais, a reposição do contrato de compra seria a diferença de trezentos 

para duzentos reais, sendo uma compra mais cara, ou seja, pagaria-se um contrato de trezentos 

para repor o de duzentos. Também, teria que repor a venda por trezentos reais, e a diferença 

seria sobre a venda de duzentos e cinquenta. Caso o volume tenha sido de dez megawatts por 

hora, e considerando o ano tem 8.760 horas, a reposição da compra custaria R$8.760.000 de 

custo e a venda geraria R$4.380.000 de receita. Gerando um prejuízo de R$4.380.000 devido 

ao default da contraparte que não honrou com os contratos. 

 

 

6.2 RELAÇÃO MARK TO MARKET E VAR DE PORTFÓLIO 

 

 

Comentamos anteriormente que as exposições das empresas irão variar conforme a 

curva de preços daquele suprimento negociado que originou a exposição. Bem como 

comentamos que o VaR foi determinado com um valor máximo de exposição. É ideal que haja 

alguma sintonia do que se está disposta a perder, seja pela exposição de portfólio ou pela 

exposição de contraparte.  

Para um Value at Risk de 95% limitado a vinte milhões de reais de perda, é ideal que 

não haja exposição de contrapartes que supere esse valor. Então uma avaliação de crédito da 

contraparte deve levar em consideração quanto de marcação a mercado estar-se-ia disposto a 

ter com aquela contraparte, e não quanto de Notional a ser vendido como em uma operação 

comercial tradicional.  



43 

 

 

A razão disso é que se o registro da energia vendida é feito apenas após o pagamento, 

caso a contraparte não cumpra o pagamento, não há registro. Contudo, essa exposição que foi 

comprometida para vender, será necessário achar outro vendedor no mercado, que terá um custo 

ou ganho a depender da marcação a mercado. Se comprado a um preço abaixo do mercado hoje, 

ou se vendido a um preço acima do mercado atual, haverá prejuízo substituindo este contrato 

de compra por outro mais caro ou substituindo o contrato de venda por outro mais barato. 

É comum no mercado ter exposições muito superiores ao limite do VaR, 

principalmente com contrapartes mais sólidas, mas o objetivo não é identificar o valor ideal, 

mas saber que há uma ferramenta que diminui a volatilidade dessa exposição de contraparte 

marcada a mercado, que será mostrada a seguir. E da mesma forma que há cenários para 

estratégia de operação, há cenários para previsões das exposições das contrapartes. 
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7. ANÁLISE EMPÍRICA DE MITIGAÇÃO DE RISCO DE DEFAULT DE 

UMA CONTRAPARTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

 

 

 

A exposição ao risco inicia com as operações de compras e vendas. Para isso, minuta 

contratual pré-estabelecida, estratégia consolidada com a equipe técnica e análise prévia das 

análises financeiras das contrapartes.  

A estratégia como já falamos funciona conforme análise dos cenários futuros. Como 

funciona em qualquer ativo financeiro, os cenários irão determinar qual a melhor estratégia e, 

unindo com informações de mercado e regulatório, será iniciada a busca por operações. 

Importante salientar que o ativo é negociado em um suprimento futuro, portanto, mesmo que 

se compre e depois realize a venda aquele mesmo suprimento, reduz-se a exposição bem como 

o risco de portfólio. Mas o risco de contraparte ainda continua, pois não temos certeza se a 

contraparte irá “entregar” (registro na CCEE) o que vendeu e pagar o que comprou.  

A análise financeira prévia é importante para saber quão disposto a empresa estará em 

negociar com aquela contraparte. Se é um grande consumidor, uma instituição financeira de 

grande porte, com demonstrações positivas, é normal que seja prioridade sobre outra entidade 

com dificuldade financeira ou que não tenha estrutura robusta. Importante comentar que, como 

não há controle de exposição de operações de contratos de energia, uma comercializadora que 

tem patrimônio líquido superior a outra, não significa maior respaldo, pois caso negocie 

múltiplos ainda maiores, assumirá riscos proporcionalmente maiores. Assim, uma análise 

prévia que envolva análise subjetiva e técnica da empresa é necessário. Mas não suficiente. 

 

 

7.1 NETTING EM CONTRATOS DE ENERGIA 

 

 

Se há dois anos, foi feita uma operação de venda com a Contraparte A, um 

comercializador que comprou energia para um consumidor. Ao longo do tempo foi realizada 

operação de compra que não deixou mais exposição no portfólio. Abaixo segue operação que 

analisaremos. 
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Em um segundo momento, foi realizada uma compra para mitigar exposição do 

portfólio. 

 

 

 

O lucro pela operação foi a diferença de Notional dos contratos, resultando em um 

lucro bruto de 2,19 milhões de reais. E, um ano após essas operações, temos os seguintes valores 

de mercado: 

 

 

 

 

 

Considerando que esses valores são já contabilizados o reajuste de preço, tanto na 

operação anterior como na cotação a mercado, teremos a seguinte exposição de MtM: 

 

 

Essa exposição representa que caso a Contraparte A decida dar default, haveria uma 

perda de 3,06 milhões de reais. Pois precisaria vender o ano mais próximo, mais volátil, a um 

preço menor, de 115 reais, quando aquele contrato com a Contraparte A era de 180 reais. 

Um ponto importante é que o MtM das operações com suprimento em 2023 e 2024 

tem posições positivas. Se houvesse apenas o contrato de suprimento em 2022, o MtM seria 5,7 
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milhões de reais, bem maior. Logo, ter outros contratos com suprimento posterior com a mesma 

contraparte pode ter um efeito inverso no MtM. Como a volatilidade da energia em suprimentos 

mais longos são mais estáveis, limitar prazos mais curtos para uma contraparte pode não ser 

uma boa opção se há controle de risco de contraparte. 

A sensibilidade da variação é alta porque com a Contraparte A tem-se apenas contratos 

de venda. Para gerenciar esse default, teria sido conveniente realizar operações de Compra de 

algum suprimento já vendido. Por exemplo, após operação de venda da Contraparte A, se em 

algum momento foi definido uma estratégia para comprar energia de suprimento no segundo 

semestre de 2022, a um preço de mercado não relacionado com a primeira venda (já que é um 

momento posterior) teríamos feito um cross-default naquele suprimento e veremos qual a 

consequência. 

 

 

Assim, uma outra operação sem relação com venda inicial foi feita e como envolveu a 

mesma contraparte A, teremos uma mudança no MtM. Importante salientar que ela foi feita no 

mesmo volume. Como mostraremos abaixo, para o mesmo instante que calculamos o MtM 

anterior. No caso, estamos comparando o MtM da contraparte A com apenas as vendas 

realizadas e agora um outro cenário se caso houvesse sido comprado também a operação do 

segundo semestre. 

 

 

 

Percebe-se que o MtM reduziu o prejuízo de default de 3,06 milhões de reais do 

cenário inicial, apenas com vendas, para 0,7 milhões de reais com uma operação adicional com 

a mesma contraparte. E, caso a mesma operação de compra tivesse sido realizada com um 

volume maior de 20MWm, teríamos a seguinte situação: 
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Neste caso, a marcação a mercado nos mostra que se contraparte A decidisse não 

honrar os contratos, haveria ganho, pois a reposição dos contratos a valor de mercado resultaria 

em um valor positivo de 1,56 milhões de reais. Mas na prática, o default ocorreria caso a 

contraparte reduzisse o seu prejuízo e não aumentasse. 

É aparente a melhora e como isso reduziu seguindo os cenários propostos. Mas para 

concepções tradicionais de gerenciamento de crédito, realizar uma operação a mais com a 

mesma contraparte necessitaria de mais crédito, mais liberdade operacional. Mas com a 

marcação de mercado, mostramos como essa concepção pode deixar a empresa mais vulnerável 

caso ela não pudesse operar ainda mais. 

Dessa forma, uma comercializadora que vem realizando operações, vem acumulando 

cada vez mais operações de suprimentos futuros com diversas contrapartes. E, a cada nova 

estratégia, seria ideal acompanhar o banco de dados de MtM para saber quais contrapartes 

teriam preferência, em termos de cross-default, para realizar aquela compra ou venda. Ter um 

banco de dados que, ao decidir comprar ou vender energia para um período, seria ideal 

identificar incialmente as melhores contrapartes para reduzir a sensibilidade de variação da 

marcação a mercado.  
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GRÁFICO 2: criado pelo autor 

 

 

 

GRÁFICO 3: criado pelo autor 

 

 

 

Em alguns casos, quando a situação de uma contraparte piora, ou há indícios de 

problema financeiro ou operacional, ou ainda quando o MtM supera o limite definido para cada 

contraparte, é possível que seja transacionada operações apenas para redução de risco de 

contraparte. Sem necessariamente ter um lucro. Por exemplo, caso duas contrapartes tenham 
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exposições contrárias em algum período de suprimento, poderá ser feita uma compra e venda 

para mitigar as exposições em ambas. O que abordamos já é feito nas melhores 

comercializadoras do setor de comercialização e moderniza como pode ser mitigado o risco de 

default decorrente da falta de uma entidade centralizadora que mitigue a exposição das 

empresas que operam contratos de energia elétrica. 

 

 

7.2 SIMULAÇÃO EM UMA SITUAÇÃO DE VOLATILIDADE DO PREÇO DE 

MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

 

 

A partir dos dados dos contratos de energia negociado, foi realizado o netting bem 

como a marcação a mercado das contrapartes frente a um preço de mercado oscilando entre 25, 

50 e 100%. Como o preço de mercado é a referência para substituir um contrato não cumprido, 

a volatilidade do preço impacta o MtM de cada contraparte, desde que ela tenha contratos 

negociados e que não esteja perfeitamente de encontro (uma compra e uma venda no mesmo 

preço e volume no mesmo período de suprimento). 

O preço do cenário base utilizado foi a forward do início de fevereiro e houve variação 

positiva de 25, 50 e 100% para comparar o que acontece com o MtM. Como estamos 

verificando a sensibilidade do MtM, se os cenários fossem variações negativas dos preços, não 

alteraria o resultado visto que a variação do MtM seria no sentido contrário. 
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FIGURA 10. Curva de preços dos cenários utilizados para monitoramento de MtM 

SUPRIMENTO BASE 25% 50% 100%
fev/2022 66,84R$    78,64R$    94,37R$    125,82R$  

mar/2022 65,88R$    77,50R$    93,00R$    124,00R$  

abr/2022 75,44R$    88,75R$    106,50R$  142,00R$  

mai/2022 88,19R$    103,75R$  124,50R$  166,00R$  

jun/2022 104,13R$  122,50R$  147,00R$  196,00R$  

jul/2022 138,13R$  162,50R$  195,00R$  260,00R$  

ago/2022 185,94R$  218,75R$  262,50R$  350,00R$  

set/2022 185,94R$  218,75R$  262,50R$  350,00R$  

out/2022 185,94R$  218,75R$  262,50R$  350,00R$  

nov/2022 189,13R$  222,50R$  267,00R$  356,00R$  

dez/2022 189,13R$  222,50R$  267,00R$  356,00R$  

Anual 2023 233,75R$  275,00R$  330,00R$  440,00R$  

Anual 2024 221,00R$  260,00R$  312,00R$  416,00R$  

Anual 2025 196,80R$  231,53R$  277,84R$  370,45R$  

Anual 2026 192,85R$  226,89R$  272,26R$  363,02R$  
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 GRÁFICO 3: Monitoramento de MtM de contrapartes em quatro cenários de preços. 
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Percebe-se nos cenários acima, que o valor dos contratos já negociados com essas 

contrapartes sofre variações decorrente do preço de valor de mercado e segundo o histórico da 

negociação. Isso porque os volumes negociados não estão em situações perfeitas de netting.  

Uma análise preliminar seria que as contrapartes com menor variação de MtM seriam 

aquelas com volumes de compras e vendas similares, diminuindo oscilação, como também 

contrapartes com pouco volume negociado. Em contrapartida, as maiores oscilações vêm de 

volume majoritariamente de venda, ou de compra. 

A seguir o perfil das contrapartes que tiveram maior oscilação de MtM como também 

daquelas que não tiveram grande variação. Nas contrapartes com pouca variação, serão 

apresentadas aquelas que tinham volume relevante negociado, com o intuito de não ter variação 

decorrente da falta de contratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Melhores e piores contrapartes em variação de MtM 
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FIGURA 12: Perfis de balanços energéticos das contrapartes com menor variação de 

MtM  

 

FIGURA 13: Perfis de balanços energéticos das contrapartes com maior variação de 

MtM 
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CONCLUSÃO 

 

 

O mercado de comercialização vem a cada ano demandando mais controle das 

exposições das empresas. A dificuldade de medir a capacidade financeira de uma empresa acaba 

buscando fatores subjetivos no gerenciamento de crédito, seja por proximidade dos operadores, 

por conversas paralelas entre o mercado ou quaisquer sinais de dificuldade apresentada. Mas é 

necessário ter controle efetivo para que a operação no mercado de energia seja viável e 

controlável. Dessa forma, o trabalho entrega uma ferramenta que não é utilizada por todos os 

agentes, ainda, e que entrega um resultado exato, possibilitando gerenciamento do risco de 

contraparte. Demonstra-se que um default de uma contraparte não é apenas uma medida de 

probabilidade de ocorrência como em outras pesquisas, mas que pode ter o impacto mitigado 

ou até anulado com a contínua atenção à variação de MtM de uma contraparte, bem como 

direcionar novas operações nas contrapartes que já tenham posições opostas naqueles períodos 

de suprimento. O netting dos contratos podem ser utilizados na própria tomada de decisão de 

operações no mercado, devendo cada agente montar o próprio banco de dados das operações e 

facilitar o acesso ao ponto de entregar celeridade ao processo de redução do risco de contraparte 

com novas operações direcionadas para reduzir a volatilidade da marcação a mercado das 

contrapartes, até o momento em que haja uma centralização das informações através de uma 

clearing ou apenas de uma entidade informativa. 
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