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Expansão da Oferta no Modelo Atual 

➢ No modelo atual a expansão da geração tem ocorrido quase que
exclusivamente através de contratação por meio de leilões regulados, sendo
que, desde 2004, foram contratados mais de 32 GWm de energia em
diversas categorias de leilões destinados à expansão: LEN, LFA e LER.

➢ Esse resultado se deve à percepção, por parte dos investidores, de
adequada relação entre risco e retorno, principalmente devido aos
contratos de longo prazo protegidos da inflação e com ampla base de
pagadores.

➢ Nesse modelo, a financiabilidade também tem sido bastante satisfatória.

➢ A crescente liberalização do mercado dificulta que as empresas
distribuidoras possam continuar a exercer o papel de âncoras da expansão
da oferta, contratando energia nos LEN e LFA.

➢ A transição do modelo atual de expansão para outro que vier a ser proposto
deve (i) respeitar os contratos firmados e (ii) trazer a menor perturbação
possível ao mercado.



Expansão da Oferta no Modelo de Separação de Lastro e Energia (1)
(Considerações Preliminares)

➢ O modelo de separação de lastro e energia vem sendo considerado uma
opção mais compatível com um ambiente de mercado liberalizado.

➢ Uma possível forma de implementação desse modelo é resumida abaixo:

− A contratação de lastro será feita de forma competitiva através de uma
"Conta Lastro" que terá seus custos rateados por todos os consumidores
(cativos e livres) na proporção de seus consumos;

− A contratação / comercialização de energia será realizada de diferentes
formas onde, além dos vendedores procurarem aumentar suas margens e
os compradores procurarem diminuir seus custos, deverá haver uma
preocupação de todos os agentes envolvidos com a redução dos riscos de
exposição aos preços do mercado de curto prazo;

− É importante enfatizar que o estabelecimento de condições que permitam
uma adequada previsibilidade de receita na comercialização de energia,
inclusive através de contratos de maior prazo, será essencial para viabilizar
a expansão da oferta nesse modelo;



− Considerando que a receita requerida para viabilizar um empreendimento
é diferente em função do seu TIPO: "fonte" (hídrica, eólica, etc) e "idade"
(novo ou existente), bem como que a receita esperada proveniente da
comercialização de energia pode não compensar a diferença da receita
requerida, será necessário atribuir valores diferentes ao lastro em função
do TIPO de empreendimento;

(*) vale observar que no MCP a energia tem um mesmo valor unitário em R$/MWh
independentemente do TIPO de empreendimento pelo qual é produzida.

− A contratação de um TIPO de empreendimento com lastro mais caro terá
que ser justificada pela sua necessidade para expansão (empreendimento
novo) e/ou pelo seu benefício para o sistema (segurança energética,
atendimento de ponta, dentre outros).

➢ Um modelo com contratação coletiva de lastro, como acima descrito, fará
com que todos os consumidores participem do sobrecusto de expansão
(aquisição de lastro novo) e do sobrecusto de benefícios (aquisição de lastro
para segurança energética, etc), além de permitir a criação de um mercado
mais homogêneo onde será comercializada a energia.

*

Expansão da Oferta no Modelo de Separação de Lastro e Energia (2)
(Considerações Preliminares)



➢ A contratação da expansão deve ser implementada dentro do novo modelo,
sendo que a transição dos contratos existentes para o novo modelo pode
ocorrer de forma gradual, na medida que cada contrato for sendo finalizado,
ou de forma mais rápida, mantendo todos os diretos e obrigações de cada
contrato ao adequá-lo ao novo modelo.

Expansão da Oferta no Modelo de Separação de Lastro e Energia (3)
(Considerações Preliminares)


