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RESUMO 

Otimização de portfólio é uma técnica largamente utilizada para seleção de investimentos na 

área econômico-financeira. No Setor Elétrico Brasileiro o modelo de portfólios deve além de 

considerar diferentes tipos de contratos utilizados no mercado livre, mas também diferentes 

tipos de mercados: o mercado livre, o mercado cativo e o mercado de curto prazo. 

Normalmente, a questão é saber qual a proporção de energia deve ser comercializada em 

cada mercado, com o intuito de maximizar o retorno e minimizar o risco. Este artigo aborda 

um problema do ponto de vista de um gerador de energia, onde o seu objetivo é maximizar 

seu lucro, servir suas obrigações de entrega de carga e minimizar o seu risco associado à 

ocorrência de Preço de Liquidação das Diferenças - PLD mínimo. Considera-se que o 

gerador possui contratos flexíveis e contratos inflexíveis de venda de energia. Contratos 

inflexíveis possuem obrigações de entrega de carga fixa e contratos flexíveis permitem, ao 

detentor da flexibilidade, entregar ou receber uma quantidade de carga variável. E neste 

caso, o detentor da flexibilidade pode ser o comprador ou o gerador. 

PALAVRAS CHAVE: Mercado de eletricidade, portfólio de contratos, risco e retorno, 
contratos flexíveis. 
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ABSTRACT 

Portfolio optimization is a technique widely used to selec investments in economic and 

financial zones. In the Brazilian Electric Market the portfolio models must consider not only 

different types of contracts used in the free market, but also different types of markets: the 

free market, the captive market and the spot market. Normally, the question is knowing which 

proportion of energy should be sold in each market, in order to maximize the return and 

minimize the risk. This article deals with a problem from the point of view of a power 

generator, where their objective is to maximize its profit, to serve their obligations regarding 

the delivery of energy and minimizing the risk associated with the occurrence of Spot Price – 

minimum (Spot Price). It is considered that the generator has flexible contracts and inflexible 

contracts to sell the energy. Inflexible contracts have delivery obligations of fixed energy and 

flexible contracts allow, the holder of the flexibility, to deliver or to receive an amount of 

variable energy. In this case, the holder of flexibility may be the purchaser or the generator. 

KEYWORDS: Electricity market, contracts portfolios, risk and return, flexible contracts. 

1. INTRODUÇÃO 

A base da teoria moderna de portfólio, também conhecida como método de média-variância, 

que tem Markovitz (1952) como um dos seus fundadores, é que os investidores podem 

reduzir seus riscos através da diversificação de portfólios. Markovitz (1952), com o trabalho 

Portfolio Selection determinou a fronteira eficiente de ativos de risco. De acordo com sua 

teoria, os investidores podem determinar todas as carteiras eficientes, no sentido de um 

ótimo de Pareto envolvendo risco e retorno, e formar a fronteira eficiente. A fronteira 

eficiente pode ser descrita como o melhor conjunto possível de carteiras. Isto é, todas as 

carteiras têm o mínimo nível de risco para dado nível de retorno. Os investidores se 

concentrariam na seleção de uma melhor carteira na fronteira eficiente e ignorariam as 

demais consideradas inferiores.  

Neste artigo a Teoria Moderna de Portfólio é utilizada para auxiliar na escolha de um 

portfólio ótimo de uma empresa de geração de energia elétrica. O problema é convertido em 

um modelo computacional, que utiliza pacotes computacionais comerciais. Uma previsão do 

Preço de Liquidação das Diferenças – PLD também é efetuada neste artigo e utilizamos a 

metodologia de latisse binomial para efetuar esta previsão.  

Esta metodologia é baseada no trabalho de Cox et al., (1979). Desenvolvido originalmente 

para precificar ativos, ele envolve a construção de uma latisse binomial para representar o 

comportamento dos parâmetros aleatórios do contrato. No caso do mercado de energia 

elétrica brasileiro, o principal parâmetro aleatório é o PLD. 
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2. MÉTODOS 

Com o processo de reestruturação do setor elétrico, a negociação de energia é realizada, 

particularmente, por meio de contratos bilaterais de energia elétrica. Porém, exige-se em 

contrapartida uma maior atenção com o gerenciamento do risco contratual. No Brasil, este 

risco é agravado pelo fato de não haver propriamente um mercado spot, mas apenas um 

mercado de curto prazo para liquidação das diferenças entre oferta e demanda, e cujo PLD 

apresenta grande volatilidade.  

Gunn (2008) implementou um modelo de latisse binomial para precificar contratos inflexíveis 

de energia (termo e opção), estimando o Valor Presente Líquido esperado e a Valor ao 

Risco Condicional.  

 Takahashi (2008) realiza a precificação de contratos flexíveis de energia (termo e opção) 

desenvolve um modelo de programação dinâmica estocástica – PDE – para precificação de 

contratos flexíveis de energia elétrica, com destaque para os dois tipos usados com maior 

freqüência: contrato a termo flexível e contrato de opção flexível.  

Além disso, a abordagem proposta busca a eficiência nos contratos, dentro de um contexto 

de programação multiobjetivo, onde o comprador do contrato tem o propósito de, 

simultaneamente: 

Maximizar o benefício esperado. 

Minimizar o risco associado à ocorrência do PLD mínimo. 

Então, observa-se que o benefício esperado equivale à maximização da receita esperada 

com a revenda de energia no mercado spot. Porém há outro aspecto a considerar, pois no 

futuro o preço realizado no mercado spot pode ser menor do que seu valor esperado, o que 

traduz uma exposição ao risco. Assim, inspirado no VaR4

Já, o vendedor do contrato tem o propósito de, simultaneamente:  

, o risco associado ao PLD mínimo 

indica o pior valor que pode ser alcançado com a revenda do contrato no mercado spot. 

Portanto, este risco deve ser minimizado, o que pode ser entendido como ajustar a carga de 

energia de modo que o volume negociado no spot seja baixo quando a probabilidade de 

preço mínimo for elevada. 

Minimizar o custo. 

Maximizar o custo de oportunidade de adquirir a energia ao PLD mínimo. 

                                                           
4 Value at risk – VAR – é uma metodologia de avaliação de risco conforme mencionado por Caruso et al., 
(2006). 
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Logo, o vendedor do contrato procura minimizar o custo de recomprar a energia no mercado 

spot quando o PLD estiver elevado. O custo de oportunidade de adquirir a energia ao PLD 

mínimo deve ser maximizado, o que pode ser entendido como ajustar a carga de modo que 

o volume negociado no spot seja alto quando a probabilidade de preço mínimo for elevada.  

Concluindo, no trabalho de Takahashi (2008), o emprego de PDE possibilita considerar 

explicitamente a volatilidade do PLD. A abordagem com PMO permite tratar 

simultaneamente os critérios rentabilidade (custo) e risco. A precificação dos contratos 

flexíveis leva em consideração os tributos e encargos incidentes sobre a energia elétrica. 

Já, um levantamento atualizado dos principais tributos e encargos do setor elétrico brasileiro 

pode ser encontrado em Gunn (2008), que utiliza um modelo de latisse binomial para 

estimar o impacto do ESS5

2.1. Portfólio de contratos flexíveis 

 em contrato a termo e opção inflexível.  

As medidas de risco discutidas anteriormente, agora são utilizadas no âmbito de um portfólio 

de contratos flexíveis. E agora o foco desloca-se da questão de estimar o valor do contrato 

para avaliar o desempenho dos contratos já firmado e, simultaneamente, promover ajustes 

da flexibilidade para maximizar sua receita incremental, como será mostrado a seguir. 

2.2. Contrato flexível 

Um contrato flexível de energia, ilustrado pela Figura 1, permite que sua carga seja ajustada 

entre seus limites inferior e superior, assegurando a entrega plena do volume contratado de 

energia. Isto é:  

 

(1) 

com 
   

(2) 

 

                                                           
5 Encargo de serviços do sistema –ESS – representa o custo incorrido para manter a confiabilidade e a 
estabilidade do sistema para o atendimento do consumo em cada submercado (ANEEL, 1998). 
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Figura 1 - Contrato a termo 

2.3. Receita do portfólio 

A receita esperada total, advinda de um portfólio de contratos flexíveis, é definida como 

 
(3) 

Ela é formada por duas parcelas. A primeira delas é a receita garantida, que depende 

exclusivamente dos valores dos contratos negociado que formam o portfólio e cujo valor é 

 

(4) 

A segunda delas é a receita incremental decorrida da energia negociada ao PLD, cujo valor 

esperado é  

 

(5) 

onde a carga negociada ao PLD é calculada como: 

 

(6) 

2.4. Risco do portfólio 

O risco do portfólio é dado pelo valor esperado da receita condicionada ao PLD mínimo. 

 

 

(7) 

 

2.5 Flexibilidade exercida pelo gerador 

O gerador deve ajustar a flexibilidade dos seus contratos considerando dois objetivos 

conflitantes: maximização da receita esperada e minimização da exposição ao PLD mínimo. 

Assim, para ele vale a seguinte lógica de otimização: 

• Maximização da receita incremental esperada: 

o PLD alto: reduzir a carga dos contratos flexíveis; 

o PLD baixo: aumentar a carga dos contratos flexíveis; 

• Minimização da exposição ao PLD mínimo: 
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o Probabilidade alta de PLD mínimo: aumentar a carga dos contratos flexíveis; 

o Probabilidade baixa de PLD mínimo: reduzir a carga dos contratos flexíveis; 

2.5.1 Maximização da receita incremental esperada 

Na formulação que segue o gerador ajusta a flexibilidade para obter a máxima 

receita. 

 
(8) 

 

(9) 

 

(10) 

 

(11) 

 
(12) 

2.5.2 Minimização da exposição ao PLD mínimo 

Nesta formulação o gerador ajusta a flexibilidade para obter a mínima exposição ao PLD 

mínimo. 

 

 
(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 

 
(17) 

2.6. Flexibilidade exercida pelo consumidor 

O consumidor ajusta a flexibilidade dos seus contratos atendo-se apenas ao comportamento 

do PLD, usando a seguinte lógica de otimização:  

PLD alto: aumentar a carga dos contratos flexíveis; 

PLD baixo: reduzir a carga dos contratos flexíveis; 
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2.6.1 Minimização do custo incremental esperado 

Agora o gerador não ajusta a flexibilidade, porém ele espera que o consumidor faça o ajuste 

para obter a mínimo custo. 

 
(18) 

 

(19) 

 

(20) 

 

(21) 

 
(22) 

2.7. Flexibilidade exercida por ambos 

Finalmente o gerador ajusta sua flexibilidade para maximizar a receita incremental, mas 

espera que o consumidor também o faça para minimizar o custo incremental. 

 

 
(23) 

 

(24) 

 

(25) 

 

(26) 

 

(27) 

 

(28) 

 
(29) 

3. RESULTADOS 

Este estudo considera que no ano de 2011 uma empresa de geração vendeu 10 contratos a 

termo flexíveis no submercado Sudeste, com duração de 12 meses cada, conforme mostra 
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a Tabela 1. Alguns contratos permitem que o comprador tenha a flexibilidade e outros 

contratos permitem que o vendedor utilize a flexibilidade. 

Tabela 1: Portfólio de contratos a termo flexíveis 

Compradora Demanda 

média (MWh) 

Flex. mínima 

(%) 

Flex. máxima 

(%) 

Flexibilidade 

Empresa A 40 10 10 Vendedor 

Empresa B 100 10 10 Comprador 

Empresa C 80 15 15 Comprador 

Empresa D 110 5 5 Comprador 

Empresa E 120 10 10 Vendedor 

Empresa F 60 5 5 Vendedor 

Empresa G 140 10 10 Comprador 

Empresa H 90 5 5 Vendedor 

Empresa I 150 15 15 Comprador 

Empresa J 50 5 5 Vendedor 

 

A Tabela 2 apresenta o PLD médio previsto para cada mês do ano de 2011 para o 

Submercado Sudeste e a probabilidade de ocorrência de preço mínimo. O preço mínimo 

considerado foi de R$ 15,47 MWh, conforme regras da CCEE. O PLD previsto para o ano de 

2011 e a probabilidade de ocorrência de PLD mínimo foi estimado a partir de 2000 séries 

sintéticas do CMO produzidas pelos modelos Newave ou Decomp, usando histórico de 

afluências passadas. No modelo computacional estes dados não são inseridos pelo usuário, 

isto é, eles já estão computados no modelo. 

Tabela 2: PLD previsto para 2011 e probabilidade de PLD mínimo 

PLD(R$/MWh) PR [Pmin] 

129.4 0,3445 

130,32 0,4120 

135,52 0,3375 

159,55 0,2490 

150,59 0,2245 

158,23 0,1315 

162,64 0,1040 

157,54 0,1325 

165,50 0,1225 

160,61 0,1620 

146,93 0,1885 

150,92 0,1960 
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Se a energia assegurada da empresa de geração em cada mês de 2011 fosse de 1500 MW, 
utilizando o modelo computacional para otimizar o portfólio, chegaríamos nos seguintes 
resultados: a carga alocada em cada mês nos contratos A à E apresentam-se na Tabela 3; a 
carga alocada nos contratos F à J apresentam-se na Tabela 4 e a carga e a receita 
incremental (mercado de curto prazo) da empresa de geração neste período apresentam-se 
na Tabela 5. 

Tabela 3: Carga alocada nos contratos de A à E 

Mês Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E 

Jan 44 90 68 104,5 132 

Fev 44 90 68 104,5 132 

Mar 44 90 68 104,5 132 

Abr 36 110 92 115,5 108 

Mai 44 90 68 104,5 132 

Jun 36 110 92 115,5 108 

Jul 36 110 92 115,5 108 

Ago 36 110 92 115,5 108 

Set 36 110 92 115,5 108 

Out 36 110 92 115,5 108 

Nov 44 90 68 104,5 132 

Dez 44 90 68 104,5 132 

 

Tabela 4: Carga alocada nos contratos de F à J 

Mês Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J 

Jan 63 126 94,5 127,5 52,5 

Fev 63 126 94,5 127,5 52,5 

Mar 63 126 94,5 127,5 52,5 

Abr 57 154 85,5 172,5 47,5 

Mai 63 126 94,5 172,5 52,5 

Jun 57 154 85,5 172,5 47,5 

Jul 57 154 85,5 172,5 47,5 

Ago 57 154 85,5 172,5 47,5 

Set 57 154 85,5 172,5 47,5 

Out 57 154 85,5 172,5 47,5 

Nov 63 126 94,5 127,5 52,5 

Dez 63 126 94,5 127,5 52,5 

 

Tabela 5: Carga e receita incremental 

Mês Carga (spot) Receita Receita ao risco 
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(R$/MWh) (R$/MWh) 

Jan 481 62164,44 7441,07 

Fev 481 62683,92 7441,07 

Mar 481 65185,12 7441,07 

Abr 379 60469,45 5863,13 

Mai 481 72433,79 7441,07 

Jun 379 59969,17 5863,13 

Jul 379 62640,56 5863,13 

Ago 379 59745,56 5863,13 

Set 379 62724,50 5863,13 

Out 379 60871,19 5863,13 

Nov 481 70673,33 7441,07 

Dez 481 72592,52 7441,07 

 

A receita incremental esperada refere-se à receita que a empresa de geração teria com a 

liquidação na CCEE caso o PLD se comportasse conforme os dados da Tabela 2. E a 

receita ao risco refere-se à receita esperada com a liquidação na CCEE caso o PLD fosse o 

mínimo em todos os meses. 

4. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados, percebe-se que nos contratos onde a flexibilidade é do vendedor, o 

modelo entrega mais energia ao comprador quando o PLD está baixo e menos energia 

quando o PLD está alto, pois o modelo visa maximizar a receita incremental esperada. O 

inverso ocorre nos contratos onde a flexibilidade é do comprador, pois o modelo prevê a 

lógica comportamental do comprador, que também tentaria maximizar sua receita.  

Deste modo, o modelo proposto demonstrou-se uma ferramenta eficaz para a alocação de 

carga em cada contrato visando a maximização da receita do gerador. 
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