
 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  22   |   APRIL  2015 
 

18 

 

Evaluation of the 
spot price spread of 
conventional energy 
at the Brazilian free 
market: 
methodology and 
practical application 
 

Avaliação do ágio no preço 
da energia convencional no 
mercado brasileiro de 
contratos de curto prazo: 
metodologia e aplicação 

Gustavo Sozzi
1
 

Dorel Soares Ramos
1
 

1
Universidade de São Paulo – Escola Politécnica 

gustavo.sozzi@usp.br 

Abstract: The Brazilian wholesale energy market price for 
bilateral contracts is formed by de sum of the so-called PLD 
(Market Clearing Price, which is released weekly by the 
Commercial Chamber) and a spread value, resulting from 
the negotiation between the market agents. In some cases, 
the spread represent more than 100% of the energy total 
cost. This paper presents an overview, focusing the Brazilian 
Energy Market, so as to highlight points that affect the 
spread value at the spot market and, as a consequence, the 
strategy of the market agents. Additionally, this paper 
shows the correlation between energy demand and energy 
offer and energy spread negotiated at the short term 
market, attempting to understand the real impact of each 
variable and to find the right explanation for the large 
variations observed. A mathematical model of simple and 
multiple linear regression has been suggested to forecast 
the spread value. In order to accomplish this purpose, this 
research work used (i) a historical data of effectively trading 
situations  at the short term market, comprising the period 
between January 2011 and July 2014, as well as (ii) 
information released by the Commercial Chamber (CCEE) 
and the System Operator (ONS).  

Keywords: Spread, energy trading, wholesales market, spot 
price, free market price, forecasted energy price, energy 
trading strategy. 

Resumo: No mercado brasileiro de eletricidade, o preço da 
energia convencional, pago pelos agentes que necessitam 
adquirir lastro de energia para cumprir suas obrigações 
tanto de venda como de consumo é formado pela soma do 
valor do PLD (Preço de Liquidação das Diferenças divulgado 
pela CCEE semanalmente) ao valor do ágio negociado 
bilateralmente no mercado de curto prazo. Em alguns 
momentos o valor do ágio chega a representar mais de 
100% do custo total da energia. Este trabalho faz uma breve 
análise do mercado brasileiro de energia elétrica 
destacando os pontos que têm influência direta na 
formação do ágio da energia convencional e como isso afeta 
a decisão de contratação dos agentes. Além disso, o 
trabalho busca encontrar correlações entre dados 
divulgados, como carga e oferta de energia, com o ágio 
negociado no mercado de curto prazo, procurando entender 
o real impacto de cada um desses fatores e explicar as 
grandes variações já observadas ao longo do histórico 
coletado e analisado. Sugere-se também um modelo de 
regressão linear simples e múltipla para a projeção de 
valores do ágio. Para tanto foram utilizadas informações 
provenientes de um banco de dados de cotações de 
negócios efetivamente realizados no curto prazo desde 
janeiro de 2011 até julho de 2014, bem como informações 
retiradas da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica) e ONS (Operador Nacional do Sistema). 

Palavras-Chave: Energia elétrica, ágio, comercialização de 
energia, mercado livre, gestão, preço de curto prazo, preço 
no mercado livre, previsão de preço da energia, estratégia 
de negociação. 

1 Introdução 
 

O ambiente de contratação livre de energia elétrica 
representa a possibilidade de livre concorrência de 
mercado, dando aos seus agentes a possibilidade de 
negociação de preço, prazo, flexibilidades, entre outras 
condições. Este modelo teve início com a reestruturação do 
setor elétrico e as profundas mudanças legais ocorridas a 
partir da lei 9.648/98 [1]. Antes da reforma, segundo Mayo 
[2], praticamente todos os segmentos do setor elétrico 
brasileiro eram de propriedade pública.  
 
Desde então, o mercado livre, consolidado de fato no ano 
de 2004 pelas leis nº 10.847 [3] e 10.848 [4], de 15 de março 
de 2004 e pelo decreto nº 5.163 [5], de 30 de julho de 2004, 
nos citados Diplomas Legais definido como ACL – Ambiente 
de Contratação Livre, vem sendo consolidado e cada vez 
mais indústrias de grande porte e investidores em projetos 
de geração de energia se sentem atraídos pelas 
características do ACL, buscando alocar, no Mercado Livre, 
pelo menos parte de seus direitos de comercialização, com 
o intuito de aumentar sua taxa de retorno. Segundo o 
Infomercado [7] de fevereiro de 2014, o número de 
comercializadores também aumentou significativamente 
nos últimos anos, fato que trouxe maior liquidez às 
operações de compra e venda com produtos que atendem 
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de forma mais adequada à demanda dos consumidores e à 
oferta dos geradores.  
 
A participação em um mercado cujos contratos são 
estruturados em ambiente competitivo expõe seus 
participantes à volatilidade de preços, tornando essencial a 
efetivação de estudos sobre riscos envolvidos, custos e 
oportunidades. Um instrumento eficaz para mitigar tal risco 
é a contratação no longo prazo, adotada de forma muito 
frequente por agentes de perfil conservador (avessos ao 
risco). Essa mesma necessidade também foi observada em 
outros mercados de energia além do brasileiro, como 
descrito em REDL et al[8] que trata da relação entre a curva 
de preços futuros de energia e seu impacto nas relações 
bilaterais entre os agentes do mercado europeu. 
 
Os consumidores que contratam energia no mercado livre, 
bem como os geradores, podem optar por contratos de 
diferentes durações. Para se definirem o melhor momento e 
a melhor opção de contratação, é preciso analisar de forma 
detalhada a projeção de preços, a qual está intimamente 
ligada ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD)

1
, à oferta 

e demanda de energia elétrica e à projeção do ágio da 
energia no mercado de curto prazo, visto que o preço dos 
contratos são a expectativa do mercado em relação ao valor 
dessas componentes no período futuro avaliado. 
 
Segundo ASSAF NETO [9], ágio, em termos financeiros, é a 
diferença positiva entre o preço negociado de um título em 
relação ao seu valor nominal, ou valor de face. Quando essa 
diferença é negativa, usa-se o termo deságio. Assim numa 
negociação em que foi pago por um título um valor superior 
ao seu valor nominal, diz-se que houve o pagamento de ágio 
na operação. Caso o valor pago corresponda a um valor 
inferior ao seu valor nominal, tratar-se-á de um deságio. 
 
No mercado livre brasileiro de energia, o valor do Nominal é 
o PLD, enquanto o ágio ou deságio representam um 
montante a ser acrescido ou decrescido desse parâmetro 
em função de uma negociação. 
 
Não é possível obter a informação exata da proporção do 
volume de energia negociado no longo prazo e no curto 
prazo, porém, com base na experiência em comercialização, 
nota-se que a grande maioria dos consumidores, bem como 
geradores, possui ajustes mensais de lastro (positivo ou 
negativo) a serem realizados no mercado de curto prazo. 
Alguns dos agentes optam por estratégias de maior 
exposição ao preço de curto prazo, que, conforme base de 
dados entre janeiro de 2011 e julho de 2014 [11], (mostra 
que o ágio chega a representar, em alguns momentos, mais 
de 50% do valor negociado pela energia (lastro) no mercado 
de curto prazo, sendo um volume financeiro considerável. 
Posto isso, fica evidente que um estudo mais detalhado 
sobre a formação do ágio da energia no mercado de curto 

                                                           

1
PLD, apurado pela CCEE, por submercado, conforme determina o 

inciso V do art. 2º do Decreto nº 5.177/2004, semanalmente e por 
patamar de carga, de acordo com o disposto no art. 57 do Decreto 
nº 5.163/2004. 

 

prazo pode contribuir com embasamento técnico para a 
tomada de decisão dos agentes compradores e vendedores. 
 
Sendo assim, este artigo tem como objetivo subsidiar os 
agentes com mais informações para a tomada de decisão na 
contratação de energia. 

2 Ambientes de contratação de energia 
 
A contratação de energia no Brasil está dividida em dois 
ambientes, que funcionam simultaneamente, chamados de 
Mercado Cativo ou Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). 
 
Hoje, os participantes que negociam energia nesses 
mercados são os agentes de geração, comercialização, 
distribuição e consumo. Existem regras e parâmetros que 
regulam a atuação de cada classe em ambos os mercados, 
ficando a critério dos agentes (exceto distribuidores) que 
atendem aos requisitos estipulados pelo órgão regulador a 
decisão sobre o âmbito da atuação, regulada ou livre. O 
comercializador atua, em geral, apenas no âmbito do 
mercado livre, podendo vender energia para o ambiente 
regulado apenas em alguns leilões específicos. 
 
Para o tema desenvolvido neste artigo, o mercado de maior 
interesse é o mercado livre, posto que neste mercado as 
negociações são feitas de forma bilateral entre os agentes, 
em sua maioria a preço fixo ou atrelado ao PLD acrescido de 
um ágio. Na Figura 1 apresenta-se a distribuição dos agentes 
participantes do mercado de dezembro de 2013 a dezembro 
de 2014. 

 

Figura 1: Evolução agentes CCEE (Infomercado 
Dezembro/14 – CCEE 2014). 

3 Formação do ágio da energia convencional 
 
Atualmente a grande maioria das negociações feitas no 
mercado de curto prazo (mês corrente) é realizada com 
base no PLD do mês de fornecimento acrescido de um ágio. 
Dessa forma, o preço final para o consumidor, bem como a 
remuneração recebida pelo vendedor, é a soma do PLD ao 
ágio negociado bilateralmente entre as contrapartes.  
A explicação da existência de um ágio no mercado de curto 
prazo está nas regras estabelecidas pela CCEE, com base na 
lei 10.848 de março de 2004 [4] e no decreto 5.163/2004 
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[5], que obriga todos os agentes que atuam no ACL
2
 a 

possuir uma média de exposição na câmara nos últimos 
doze meses maior ou igual a zero, ou seja, o agente deverá 
ter comprado ou gerado mais energia do que consumiu ou 
vendeu, ficando sujeito a penalidades em caso de 
descumprimento.  
 
Esse mecanismo exige que o agente compre energia 
bilateralmente em vez de comprar da CCEE, por meio do 
mecanismo de liquidação financeira. Na apuração das 
penalidades por insuficiência de lastro para a venda de 
energia e insuficiência de cobertura de consumo, caso a 
somatória da exposição do agente nos últimos doze meses 
seja negativa, a penalidade será valorada pela multiplicação 
de tal exposição dividida por doze, vezes o maior valor entre 
o PLD médio do mês de apuração da penalidade e o VR 
(Valor de Referência definido pelo decreto 5.163 de 30 de 
julho de 2004 [5]) divulgado anualmente pela CCEE via 
Despacho. 

 
Dessa forma, as usinas, por não estarem contratadas, 
podem vender sua garantia física (lastro) na CCEE, ao valor 
do PLD do seu submercado de geração, todavia obtêm um 
retorno financeiro maior ao comercializarem sua energia 
bilateralmente pelo valor do PLD acrescido de um ágio.  
 
Nota-se que, diferente dos modelos utilizados para a 
formação do Custo Marginal de Operação (CMO) e, 
consequentemente, do PLD, a precificação do ágio está 
diretamente ligada à oferta de energia no curto prazo frente 
à demanda por essa energia. 

 
Observa-se a ocorrência de deságio no mercado de curto 
prazo, devido a fatores como a insegurança dos agentes da 
CCEE quanto ao recebimento dos créditos na data correta 
da liquidação financeira, ou simplesmente o prazo de 
recebimento desses créditos frente ao prazo de 
recebimento por meio de negociação bilateral, levando 
alguns agentes a venderem energia com deságio em relação 
ao PLD para receberem os recursos antes.  
 
Até o fim do ano de 2013 a inadimplência do mercado era 
dividida entre os credores do mercado de curto prazo, o que 
se caracterizava como outro fator para a causa de deságios, 
afinal ninguém tinha interesse em ficar credor na CCEE e 
participar de tal rateio.  
 
A partir de 2014 o mecanismo mudou e, por meio de um 
novo livro de regras divulgado pela CCEE em seu site [10], 
possíveis inadimplências são divididas entre todos os 
agentes da Câmara conforme o número de votos que é 
definido pelo montante médio comercializado de cada 
agente.  
 
Os principais fatores que influenciam o equilíbrio entre 
oferta e demanda são (i) a sazonalização da garantia física 

                                                           
2
Para os agentes distribuidores, que atuam exclusivamente no ACR, 

a adequação de lastro é verificada a cada ano civil, no mês de 
Janeiro, aferindo a média do consumo nos últimos doze meses 
(Janeiro a Dezembro do ano anterior) e comparando com a média 
dos contratos no mesmo período. 

do sistema, (ii) a quantidade de energia alocada no mercado 
cativo e no mercado livre do total da geração, (iii) o valor do 
PLD, (iv) a carga do SIN e (v) a inadimplência de agentes na 
CCEE.  

4 Variáveis estudadas 
 
Levando em consideração a importância da precificação do 
ágio para grande parte dos agentes do mercado de energia, 
informações mais detalhadas sobre seu comportamento 
com indicações de mecanismos de formação e valores 
representativos é algo de grande valia. 
 
Adotando como premissa que o valor do ágio da energia 
convencional é fruto de um equilíbrio entre a oferta e a 
demanda de energia no mercado de curto prazo, buscou-se 
desenvolver uma base de dados do histórico das variáveis 
que têm influenciado o equilíbrio de mercado que 
caracteriza o valor da variável resultante o ágio. 

4.1 Base de dados: ágio 

 
Foi feito um levantamento de cotações (negócios 
efetivados) de energia convencional no mercado de curto 
prazo (spot mês corrente) de grandes comercializadoras, 
geradores e consumidores, criando assim um banco de 
dados para sustentar a pesquisa de comportamento do ágio 
no mercado de curto prazo. 
 
Para a formação do banco de dados foram levantadas 
cotações de preço de energia convencional desde janeiro de 
2011 até Julho de 2014 [11]. 
 
O banco de dados conta com mais de 800 cotações, que 
foram efetivadas em negócios nesse período, fornecendo 
assim uma amostragem representativa para qualquer tipo 
de análise. 
 
Com essas informações foi possível chegar ao valor médio 
da energia negociada no mercado spot do referido mês com 
grande precisão. Levantando o valor do PLD médio 
divulgado no site da CCEE do mês em questão foi possível 
encontrar o valor do ágio médio mensal negociado no 
mercado de curto prazo (equação 1). 
 
       Ágio médio = Preço médio negociado - PLD médio       (1) 
 
No ano de 2013 surgiram balcões eletrônicos  de negociação 
de energia, ainda com pequena quantidade de negócios e 
uma liquidez reduzida. Os principais balcões são a Brazilian 
Intercontinental Exchange (BRIX) e a o Balcão Brasileiro de 
Comercialização de Energia (BBCE) que têm divulgado em 
seu website índices mensais com os valores negociados do 
ágio da energia convencional.  
 
Caso esses Balcões eletrônicos se firmem como plataformas 
seguras e confiáveis, poder-se-ão utilizar seus índices para 
análises futuras. 
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4.2 Oferta de energia no mercado livre 

 
A maior parte do lastro de energia negociado no mercado 
livre e cativo é oriundo de usinas com garantia física 
determinada pela ANEEL, ou seja, cada usina possui um 
valor de garantia física e assim o direito de vender o 
correspondente montante de energia. Desta forma o preço 
da energia é impactado pela garantia física disponível e não 
pela geração de fato ocorrida no período de estudo. 
 
Com o intuito de criar um estudo baseado em oferta e 
demanda é primordial estudar a quantidade de energia ou 
garantia física disponível no mercado livre, pois este dado 
caracteriza a oferta disponível impactando diretamente no 
preço da energia. 
 
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 
disponibiliza em seu site, na área de conteúdo exclusivo aos 
agentes, uma planilha com a sazonalização da garantia física 
do sistema para o ano corrente [12]. Esta informação 
consiste no total da energia disponível em cada mês do ano 
corrente, ou seja, a oferta disponível de garantia física nos 
dois mercados (livre e cativo). 
 
Realizou-se também levantamento da Garantia Física 
Sazonalizada do período estudado, no site da CCEE. 
 
Para obter a quantidade de energia disponível no mercado 
livre é necessário subtrair, do total da Garantia Física 
Sazonalizada, a energia vendida ao mercado cativo, ou seja, 
o total de CCEARs. No conteúdo exclusivo do site da CCEE 
[6], é possível encontrar a quantidade de energia 
direcionada ao mercado cativo em cada mês, estando esta 
dividida pelo submercado do comprador e submercado do 
vendedor. Todos os agentes do mercado de energia 
cadastrados na CCEE possuem uma senha para acesso a 
esse conteúdo. 
 
Os dados dos valores dos CCEARs desde janeiro de 2011 até 
julho de 2014 também foram coletados no site da CCEE, 
sendo tratados de tal forma a somar o total de energia 
destinada ao mercado cativo em cada mês e, em seguida, 
transformando este valor para a unidade MWmédio. 
 
Com o total de energia disponível (Garantia Física 
Sazonalizada) em cada mês do estudo e o total de energia 
direcionada ao mercado cativo foi possível obter o total de 
energia disponível no mercado livre, ou seja, a oferta 
mensal denominada “Sobra Sazo” (equação 2).  
 
       𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑧𝑜𝑚 = 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑚 − 𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅𝑠𝑚       (2) 
 
onde m representa o mês. 
 
Realizou-se também o cálculo da Sobra Sazo do sistema 
para todos os meses de análise do estudo [11]. 

4.3 Carga 
 
A carga do Sistema Interligado Nacional representa hoje a 
demanda de energia do país. Esta informação é divulgada 

diariamente pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) no 
relatório “Informativo Preliminar Diário da Operação”  
(IPDO). 
 
Utilizando o histórico de carga divulgado pelo ONS desde 
janeiro de 2011, foi criado um banco de dados com a carga 
mensal do sistema [11].  
 
O foco de interesse e estudo deste trabalho é o mercado 
livre, pelo que foi necessário encontrar a repartição da 
carga, ou seja, da demanda de energia entre os dois 
mercados existentes no Brasil, o mercado cativo e o 
mercado livre. 
 
Conforme gráfico apresentado anteriormente, que é 
publicado mensalmente pela CCEE, é possível encontrar a 
distribuição do consumo entre o ACL e o ACR. 
 
Com esta informação foi possível obter a quantidade de 
energia consumida em todo o histórico estudado pelos 
consumidores do mercado livre [11]. 

5 Correlação das variáveis 
 
A partir do levantamento de dados, foi possível buscar 
correlações entre as variáveis responsáveis pela variação do 
ágio no mercado de curto prazo. 
 
O fator que representa a oferta de energia no mercado é a 
“sobra Sazo” conforme descrito. Por meio de uma análise de 
correlação simples, entre “Sobra Sazo” e valor do ágio da 
energia convencional, notou-se que os parâmetros têm 
relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a 
Sobra Sazo menor o valor do ágio conforme figura 2. 

 

 

Figura 2: Correlação Ágio – Sobra Sazo. 

 
Destaca-se que, neste momento, não foi incluída nenhuma 
dummy, ou seja, os pontos que representam situações 
atípicas com comportamento diferente dos demais, 
comumente chamados de “outliers”, não foram 
desconsiderados ou tratados e serão abordados mais à 
frente. 
 
Segundo FIGUEIRA [13] “outliers” são as observações que 
apresentam um grande afastamento das restantes ou são 
inconsistentes, sendo, na estatística,  uma observação que 
apresenta um grande afastamento das demais da série. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Outlier#cite_note-1
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A existência de “outliers” implica, tipicamente, prejuízos na 
interpretação dos resultados dos testes estatísticos 
aplicados às amostras. Levando em consideração que a 
carga pode ter grandes variações dentro de um mesmo ano, 
bem como de um ano para o outro, é necessário incluir esta 
premissa no modelo. 
 
Assim, subtraindo a carga mensal do mercado livre da 
“Sobra Sazo” mensal,  é possível chegar a um valor de 
energia que está “sobrando” no mercado livre chamada 
aqui de “Sobra Sazo Carga” (equação 3). 
 
       𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑧𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚 = 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑧𝑜𝑚 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚     (3) 
 
onde m representa o mês. 
 
Foi feita a mesma análise de correlação entre o valor do ágio 
da energia convencional e a quantidade de energia 
sobrando no mercado livre conforme figura 3. 
 

 

Figura 3: Correlação Ágio -  Sobra Sazo Carga. 

 

Analogamente foi feita a análise de correlação entre o valor 
do ágio da energia convencional em cada mês do horizonte 
de estudo e o valor do PLD médio mensal divulgado pela 
CCEE [14] conforme figura 4. 

 

Figura 4: Correlação Ágio – PLD. 

 

Nota-se que as três variáveis independentes (Sobra Sazo, 
Sobra Sazo Carga e PLD) possuem correlação inversamente 
proporcional à variável dependente, o ágio. Sendo assim é 
possível fazer avaliação de tendência do valor do ágio com 
base em projeções das variáveis independentes. 

Além de avaliar a correlação das variáveis independentes 
(Sobra Sazo, Sobra Sazo Carga e PLD) em relação ao valor do 
ágio em Reais por MWh (R$/MWh), foi feita a mesma 
análise utilizando o ágio em porcentagem do valor do PLD, 
visto a importância de se avaliar a representatividade do 
ágio no preço final na energia, já que no histórico é possível 
verificar casos onde um ágio de R$ 15,00 / MWh 
representou mais de 50% do preço da energia, e casos onde 
este mesmo valor de ágio representou apenas 2,5% do 
preço final da energia (equação 4). 

 

                      á𝑔𝑖𝑜 % 𝑑𝑜 𝑃𝐿𝐷𝑚 = á𝑔𝑖𝑜𝑚 𝑃𝐿𝐷𝑚⁄                    (4) 

onde m representa o mês. 

 

Para cálculo de coeficiente de correlação entre duas 
variáveis, utilizou-se a fórmula do coeficiente de correlação 
de Pearson, que mede o grau de correlação entre duas 
variáveis de escala métrica possuindo valor entre -1 e 1 (-
100% a +100% de correlação).  

Resultados maiores que 0,7 e menores que -0,7 indicam 
forte correlação entre as variáveis e resultados entre 0,3 e 
0,7 ou -0,3 e -0,7 indicam uma correlação moderada. Neste 
artigo as correlações foram calculadas e os valores 
transformados para porcentagem, podendo assim variar 
entre -100% e +100%. A equação 5 é utilizada para o cálculo 
do coeficiente de Pearson. 

 

 

(5) 

onde x representa o valor de uma das variáveis em 
determinado momento i e a média de todas essas 
variáveis no horizonte de análise, o mesmo sendo aplicado 

para y e . 

As tabelas de 1 a 4 representam um resumo das correlações 
de Pearson entre as variáveis em cada ano do estudo, 
considerando o ágio em R$/MWh e o ágio em porcentagem 
do valor do PLD.  

 

Após a alta expressiva do PLD no final do ano de 2013 e 
início de 2014, as negociações no curto prazo sofreram 
fortes oscilações, chegando a níveis de ágio e deságio nunca 
antes vistos. É possível notar nas tabelas que nesses anos a 
correlação entre as variáveis diminuiu. Desta forma, faz-se 
necessário, para se obter uma maior aderência, o uso de 
ferramentas que tratam os dados de forma adequada, 
conforme tratado a seguir. 
 
A tabela 5 apresenta a correlação de todas as variáveis 
durante todo o período. 
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Tabela 1: Correlação Jan/11 a Dez/11. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD 

 

Tabela 2: Correlação Jan/12 a Dez/12. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD 

Tabela 3: Correlação Jan/13 a Dez/13. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD 

Tabela 4: Correlação Jan/14 a Dez/14. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD 

 

Tabela 5: Correlação Jan/11 a Dez/14. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD. 

 

 
Nota-se que existe maior correlação nas duas análises das 
principais variáveis independentes com o ágio em valores 
reais (R$/MWh), bem como que o PLD é a variável que 
melhor auxilia na projeção de tendência do valor do ágio da 
energia convencional, visto que possui correlação 
inversamente proporcional de 81% com o ágio durante todo 
o período de análise. 

6 Regressão linear simples e múltipla (modelagem) 

 
Por meio de testes de combinações no programa 
matemático de modelagem estatística GRETL, foi possível 
estudar a aderência dos modelos lineares simples e 
múltiplos, pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários 
ou MQO (Ordinary Least Squares Method) utilizando as 
diversas variáveis estudadas (Ágio, Sobra Sazo, Sobra Sazo – 
Carga e PLD). 
 
Na análise de regressão, a variável dependente pode ser 
influenciada por variáveis quantitativas, sendo essas 
facilmente mensuradas por variáveis qualitativas.  
 
Para se “quantificar” variáveis qualitativas, ou seja, incluir 
no modelo fatos extraordinários com grande impacto nos 
dados de saída, é necessário construir variáveis artificiais 
que assumam valor entre 0 e 1, comumente chamadas pela 
literatura de “variáveis dummy”. A inclusão de variáveis 
qualitativas torna a modelagem extremamente flexível, 
capaz de lidar com diversos problemas encontrados, 
principalmente em estudos empíricos.  
 
No caso da modelagem descrita a seguir, a variável dummy 
possui valor igual a 1 em períodos onde houve algum fato 
extraordinário com grande impacto no valor final do ágio e 
valor igual a zero no restante dos dados amostrais. Desta 
forma, a equação final de projeção de ágio possuirá uma 
variável a mais que será chamada de variável dummy. Como 
exemplo de uso de variáveis dummy em projeções 
econômicas, é possível citar períodos onde houve a 
ocorrência de guerras. 
 
Nessa perspectiva, visando maior assertividade e aderência 
do modelo a ser desenvolvido, houve a inclusão de uma 
variável qualitativas (dummy) para que fatos que 
distorceram o comportamento do ágio em determinados 
meses fossem tratados de forma adequada. 
 
Pode-se citar, como exemplo de fato extraordinário que 
influenciou o comportamento do ágio e foi tratado como 
dummy no modelo desenvolvido, a alta inadimplência na 
liquidação financeira da CCEE em alguns meses onde houve 
desligamento de empresas com grandes passivos.  
 
Este fato, até o ano de 2013, induzia os geradores a vender 
toda sua energia bilateralmente, para evitar assim tornar-se 
um credor da CCEE e arcar com possíveis perdas financeiras 
com o rateio da inadimplência entre aqueles agentes que 
possuem valores a receber da Câmara.  
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Este fator causava um aumento da oferta e uma pressão no 
valor do ágio, porém, após alterações nas regras da CCEE, a 
inadimplência passou a ser “rateada” entre todos os 
agentes, conforme seu volume negociado mensalmente. 
 
Atualmente deságios ocorrem principalmente em 
momentos de PLD alto, devido ao custo financeiro de ter o 
dinheiro parado na CCEE até a data da liquidação financeira, 
frente à opção de vendê-la bilateralmente e receber do 
comprador no ato, levando alguns agentes a vender com 
deságio de modo a antecipar aportes financeiros ao caixa. 
 
Outro fato extraordinário ocorreu durante o ano de 2013, e 
se caracterizou pela inclusão de parte do valor a ser pago do 
encargo ESS por meio dos agentes expostos na liquidação 
financeira da CCEE, conforme sua medição horária. Este fato 
fez com que houvesse a criação de dois valores de PLD, 
chamados na época de PLD 1 (PLD para receber créditos da 
CCEE) e PLD2 (Para pagar exposições na CCEE) fazendo com 
que os agentes se sobrecontratassem e exercendo pressão 
extra no valor do ágio. Atualmente esta metodologia foi 
extinta com a inclusão do “CVaR”

3
 [15]  no modelo Newave, 

voltando a uma situação similar à de antes para o modelo.  
 
Sendo assim, do período amostral de 43 meses, foram 
consideradas variáveis dummy ou “outlier” em apenas 
quatro ocasiões, sendo elas Abril e Maio de 2013 e 
Fevereiro e Março de 2014. 
 
Para avaliação da aderência de modelos de regressão, os 
indicadores mais utilizados são R-Quadrado e P-Valor. 
Abaixo descrição destes indicadores. 
 
O coeficiente de determinação, também chamado de R², é 
uma medida de ajustamento de um modelo estatístico 
linear generalizado, como a Regressão Linear, em relação 
aos valores observados. O R² varia entre 0 e 1, indicando, 
em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os 
valores observados. Quanto maior o R², mais explicativo é o 
modelo, e melhor seu ajuste à amostra. Por exemplo, se o 
R² de um modelo é 0,8234, isto significa que 82,34% da 
variável dependente consegue ser explicada pelas variáveis 
de regressão presentes no modelo.  
 
O p-valor, também denominado nível descritivo do teste, é a 
probabilidade de que a estatística do teste (como variável 
aleatória) tenha valor extremo em relação ao valor 
observado.  Em termos gerais, um valor-“p” pequeno 
significa que a probabilidade de obter um valor da 
estatística de teste como o observado é muito improvável, 
levando assim à rejeição da hipótese nula. Desta forma 
quanto menor for o p-valor, menor será a probabilidade de 
rejeição do modelo.  
 

                                                           
3
 Conditioned Value at Risk ou Valor Condicionado a um Dado Risco 

– Metodologia incorporada no modelo NEWAVE e DECOMP para 
cálculo do CMO (Custo Marginal de Operação) com o objetivo de 
reduzir a grande volatilidade nestes modelos por meio do 
tratamento de cenários considerados extremos.  

7 Análise das combinações de modelagens. 
 
No que se segue, apresenta-se uma série de  resultados 
obtidos a partir da aplicação das metodologias de  análise 
baseadas em modelagem linear simples e modelagem linear 
múltipla, com base no teste de significância das variáveis, 
tendo por objetivo verificar qual conjunto de variáveis 
melhor explica o comportamento dos dados de ágio obtidos 
a partir levantamento de cotações de mercado que 
representaram transações efetivamente realizadas.  
 
7.1 Modelagem linear simples 
 
Inicialmente será avaliada a modelagem linear simples 
utilizando o valor do ágio como variável dependente: 
 
Modelo 1: Variável independente = Sobra Sazo 
 
P-Valor: 0,067704 
R-Quadrado: 0,125961 
 
Modelo 2: Variável Independente = Sobra Carga 
 
P-Valor: 0,279299 
R-Quadrado: 0,061783 
 
Modelo 3: Variável Independente = PLD 
 
P-Valor: 6,04e-11 
R-Quadrado: 0,691634 
 
Nota-se que os dois primeiros modelos possuem P-Valor 
alto e R-Quadrado baixo. Desta forma, não se mostraram 
aderentes. Já o último modelo linear onde a variável 
independente é o PLD mostrou-se bastante aderente, com 
P-Valor extremamente baixo e R-Quadrado de 69%.  
 
7.2 Modelagem linear múltipla 
 
Modelagem linear múltipla utilizando o valor do ágio como 
variável dependente: 
 
Modelo 4: Variáveis Independentes = Sobra Sazo e PLD  
 
P-Valor: 6,32e-11 
R-Quadrado: 0,721904 
 
Modelo 5: Variáveis Independentes = Sobra Sazo Carga e 
PLD  
 
P-Valor: 1,19e-10 
R-Quadrado: 0,712615 
 
Modelo 6: Variáveis Independentes = Sobra Sazo Carga, 
Sobra Sazo e PLD  
 
P-Valor: 1,23e-10 
R-Quadrado: 0,739119 
 
Nota-se que o modelo de maior aderência avaliando os 
valores de R-Quadrado e P-Valor é aquele em que todas as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o_linear
http://www.portalaction.com.br/content/2-vari%C3%A1veis-aleat%C3%B3rias
http://www.portalaction.com.br/content/2-vari%C3%A1veis-aleat%C3%B3rias
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variáveis independentes são combinadas (Sobra Sazo Carga, 
Sobra Sazo e PLD). 

8 Modelo de maior convergência 

 
Após realizar as modelagens com as diversas combinações 
de variáveis independentes, foi possível notar que o modelo 
que considerava as variáveis “Sobra Sazo Carga”, “Sobra 
Sazo” e “PLD” é o mais aderente e consequentemente o que 
reproduz de forma mais fiel o comportamento do ágio. 
 
Visto que as variâncias das variáveis independentes 
estudadas não são iguais para todas as observações, ou seja, 
possuem desvios padrões diferentes, verificou-se a precisão 
do modelo de maior aderência, por meio de um teste de 
heteroscedasticidade, ou seja, foi verificada a dispersão dos 
resultados de cada variável em relação a uma reta ou, no 
caso, em relação ao modelo econométrico regredido. Tal 
teste tem o intuito de avaliar a representatividade e 
precisão do modelo, com vistas a obter uma melhor 
previsão do valor do ágio. Os resultados são apresentados a 
seguir. 
 
TESTE DE HETEROSCEDASTICIDADE PARA O MODELO DE 
MAIOR CONVERGÊNCIA (Variáveis Independentes = Sobra 
Sazo Carga e PLD) 
 
Teste de White para a heteroscedasticidade 
MQO, usando as observações 2011:01-2014:07 (T = 43) 
Variável dependente:  
 
R-quadrado não-ajustado = 0,788507 
 
Estatística de teste: 𝑇𝑅2 = 33,905808, 
com p-valor = P(Qui-quadrado(13) > 33,905808) = 0,001244 
 
Conforme observado, os valores de R-quadrado são altos e 
p-valor são baixos, demonstrando que a matriz de dados é 
confiável e que não há grande dispersão entre os 
resultados. 

9 Teste de confiança do modelo de maior convergência 
 
Considerando que o modelo mais adequado para previsão 
do ágio da energia convencional no mercado de curto prazo 
é aquele em que as variáveis independentes são a “Sobra 
Sazo Carga”, “Sobra Sazo” e o “PLD”, foi realizado mais um 
teste, visando entender qual seria a assertividade do 
modelo em prever o ágio realizado desde 2011, ou seja, foi 
feito um “Back Test”. 
 
Para este teste foram simulados os dados de saída do 
modelo para cada mês de análise e plotados em um gráfico 
com os dados reais de ágio observados utilizando a equação 
obtida de regressão linear múltipla do modelo de maior 
convergência, conforme detalhado na equação 6. 
 

á𝑔𝑖𝑜 = 83,8 − 0,00364 ∗ 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑆𝑎𝑧𝑜 + 0,00288
∗  𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 − 0,0457 ∗ 𝑃𝐿𝐷 

                                                 11,1 ∗ 𝐷𝑢𝑚𝑚                           (6) 
 

Nota-se conforme a figura 5 que, considerando um intervalo 
de confiança de 5%, os dados resultantes do modelo estão 
iguais aos dados observados no mercado, ou seja, o modelo 
se mostrou bastante aderente até o momento. 
 

 

Figura 5: Ágio previsto x Ágio Realizado. 

10 Análise e discussão dos resultados 
 
O objetivo deste artigo, focado no ágio do preço da energia 
convencional contratada no mercado de curto prazo, uma 
variável intimamente ligada à oferta e à demanda, foi o de 
aumentar o grau de informação sobre as variáveis que 
influenciam a formação de tal fator visando a identificar a 
forma pela qual os agentes do mercado tomam sua decisão 
de comprar e vender sua energia no mercado de curto 
prazo, ou seja, sugerir uma modelagem que descreva o 
processo de tomada de decisão. 
 
Por estar diretamente ligado à oferta e à demanda, o valor 
do ágio da energia convencional pode sofrer bruscas 
movimentações e alguns dos principais acontecimentos que 
têm impacto direto nisso estão descritos a seguir e são 
baseados em eventos que de fato ocorreram no período de 
estudo considerado neste artigo. 

10.1 Imposto nas negociações de curto prazo 
 
Muito se fala no mercado, em relação aos impostos que 
incidem em uma negociação de energia bilateral e o valor 
mínimo do ágio para ser vantajoso a um gerador vender sua 
energia bilateralmente, ao invés de simplesmente deixar 
ocorrer à liquidação na CCEE, onde não haveria essa 
incidência de imposto.  
 
Hoje a carga tributária adicional nas negociações bilaterais 
está em torno de 7%, fazendo com que muitos geradores de 
grande porte tenham como diretriz vender no mercado de 
curto prazo apenas quando o valor do ágio for superior a 7% 
do valor do PLD. De outra forma, seria mais vantajoso deixar 
para a liquidação da CCEE a energia que poderia ser vendida 
bilateralmente.  
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10.2 Prazo para pagamento em negociações bilaterais e 
liquidação CCEE 

 
O valor que o dinheiro tem no tempo é um fator que deve 
ser considerado em qualquer instituição com fins lucrativos. 
Desta forma, o prazo para receber o pagamento pela venda 
da energia é algo que deve ser levado em conta, 
especialmente em situações de escassez de capital, 
rebatendo em taxas de juros elevadas. 
 
Normalmente as negociações de curto prazo são fechadas e 
pagas no início do mês posterior ao fornecimento, enquanto 
a liquidação da CCEE é feita em torno de 45 dias após o mês 
de fornecimento. Sendo assim, as empresas que liquidam 
energia na CCEE deixam o dinheiro referente a esta venda 
“parado” por algum tempo.  
 
Em face dessa observação, há que se considerar o valor do 
dinheiro no tempo na tomada de decisão de vender 
bilateralmente ou liquidar a energia na CCEE.  
 
Este fator justifica a ocorrência, em alguns casos em que o 
PLD está muito alto, de grandes deságios. Isso ocorre devido 
ao fato de que o vendedor terá um grande volume 
financeiro comprometido na CCEE, enquanto poderia estar 
com o valor aplicado no mercado financeiro ou investido em 
outra atividade da empresa. Eventuais atrasos ou 
especulações de atrasos na liquidação financeira da CCEE 
geram uma redução no valor do ágio da energia 
convencional no curto prazo, devido à insegurança quanto 
ao recebimento dos créditos no prazo correto. 
 
Os dois pontos citados acima, assim como o aumento ou 
redução da carga, a forma como foi feita a sazonalização das 
usinas, o aumento ou redução da geração são variáveis que 
impactam no valor do ágio.  
 
Posto isso, tem-se descritas as variáveis de maior relevância 
na formação do ágio da energia convencional, bem como 
sugestão de inclusão de dummys, estas últimas em 
momentos onde o valor do ágio é afetado por intervenções 
externas. Observando apenas os gráficos de correlação, 
nota-se que existem poucos pontos com comportamento 
muito atípico (quatro pontos em todo o horizonte de 
análise) como os meses de abril e maio de 2013. A simples 
retirada desses “outliers” traz melhorias representativas na 
correlação entre as variáveis conforme tabela 6. 
 

Tabela 6: Correlação Jan/11 a Dez/14 excluindo os meses de abril e 
maio de 2013. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD. 

 

 Com tais ferramentas é possível se desenvolverem modelos 
matemáticos para a projeção do valor do ágio, como por 
exemplo, modelos de redes neurais ou modelos de 
regressão linear simples ou múltipla, utilizando os dados 
deste trabalho para “popular” o universo de ocorrência de 
valores das variáveis independentes, processando-se na 
sequência os modelos de previsão, destacando-se o 
respaldo das análises anteriores que evidenciaram forte 
correlação entre essas variáveis e a variável a ser projetada 
(“Ágio”). 

11 Considerações finais 

A projeção de preços no mercado livre de energia é algo 
fundamental para consumidores que estão no mercado 
cativo e buscam melhores oportunidades de preço no 
mercado livre, assim como para consumidores que já 
participam do mercado livre e buscam o melhor momento 
para realizar sua contratação. Afinal, o custo da energia na 
indústria é um fator que influencia diretamente na 
competitividade do produto no mercado, como no caso da 
indústria de alumínio onde o custo da energia representa 
cerca de 29% do custo de produção [16]. 

Investidores em projetos de geração que calculam seus 
retornos com base em projeções de preço, bem como 
geradores que já operam no mercado livre, também 
entendem como essencial a projeção de preços, além dos 
comercializadores que precisam de projeções com a maior 
precisão possível, buscando mitigar seu risco e aumentar o 
retorno de suas operações. 

Considerando os dados observados no banco de dados do 
período de janeiro de 2011 a julho de 2014, é possível notar 
que o valor do ágio variou aproximadamente entre -4% a 
+128% do valor do PLD. Fica claro que o valor do ágio, tem 
grande representatividade no custo final da energia para o 
consumidor e na receita do gerador, o que sugere 
fortemente que maior importância seja conferida a esta 
variável. 

Informações que auxiliam na projeção do valor do ágio, são 
de grande valia para agentes que operam no curto e no 
longo prazo, visto que, em conjunto com modelos de 
projeção de PLD, a projeção do ágio formaria o valor total 
da energia a ser comercializada, dando maior embasamento 
à tomada de decisão entre negociar a energia no curto ou 
no longo prazo. 

A metodologia empregada neste trabalho permitiu 
reafirmar a relação existente entre o ágio da energia 
convencional e o PLD, a oferta, e a demanda de energia no 
curto prazo.  

Além disso, foi desenvolvida uma modelagem com base em 
regressões lineares que se mostrou aderente e confiável 
para projeções de tendências do ágio. Para tanto, foi 
estruturado um banco de dados em um ambiente de 
sistema de informações tendo sido realizado tratamento 
estatístico adequado dos dados coletados. 
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Adicionalmente, considerando-se os resultados obtidos e a 
possibilidade de sua ampliação, sugere-se, para 
desenvolvimentos de trabalhos futuros, estudos que 
englobem um modelo de precificação do ágio da energia 
convencional, juntamente com estudos de projeção de PLD 
no curto, médio e longo prazo. Tal desenvolvimento traria 
uma ferramenta não só para a análise do ágio da energia no 
curto prazo, mas também uma projeção de preços futuros 
com a inclusão da variável ágio/deságio mais precisa, haja 
vista a representatividade do ágio em relação ao preço final 
da energia em alguns casos. 

Por fim, é possível o desenvolvimento de um modelo para 
precificação futura do ágio da energia Incentivada no 
mercado de curto prazo. Todas as variáveis que têm 
impacto no ágio da energia convencional também impactam 
o ágio da energia incentivada, e os estudos já realizados 
poderiam auxiliar neste desenvolvimento. Além destas 
variáveis, a precificação do ágio da energia incentivada está 
ligada a outros parâmetros como o volume de moagem de 
cana de açúcar, pois o bagaço é utilizado para geração 
térmica e influencia na disponibilidade de energia no curto 
prazo, além do custo da TUSD (Tarifa do Uso do Sistema de 
Distribuição) para os consumidores livres, pois, com base 
neste valor, toma a decisão de comprar energia 
convencional ou incentivada, dessa forma afetando o 
equilíbrio de oferta e demanda no curto prazo. 
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