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Abstract—This paper proposes an explanation of the energy 

auctions conducted in the generation, transmission and 

distribution sectors, as well as the auctions of the Câmara de 

Comércio de Energia-CCEE. To achieve its goal, this work 

describes the processes of agents and regulators, as well as the 

business model for the bidding process of the objects of auction. 

It also seeks to provide understanding of the main regulatory 

mechanisms and financial alternatives and the flow of 

information within the actions and steps of the model designed 

inside of the Sistema Nacional Interligado-SIN, according to the 

policy and guidelines of the Federal Government of Brazil. 

 
Keywords—auction, ANEEL, BNDES, CCEE, MME, 

generation,transmition, distribution. 

 
I.  INTRODUÇÃO. 

 
Os leilões do setor energético brasileiro, formador do 

Sistema Interligado Nacional – SIN, foram introduzidos pela 
lei 10.848 de 2004. Por leilões púbicos se define aqueles que 
atendem aos dispostos na lei 8.666 de junho de 1993. Através 
destes leilões são realizadas as expansões necessárias do SIN 
atendendo às demandas de crescimento econômico do país. 
Pelos leilões são selecionados os empreendedores mais aptos 
ao atendimento dos projetos garantindo os preços finais dos 
serviços prestados ao menor custo. Através de leilões também 
são recontratados os controladores dos agentes prestadores dos 
serviços públicos de energia. [1] 
 

Por modelo, o negócio de energia elétrica caracterizado 
sobre o SIN é atualmente composto por quatro agentes 
principais: Geradores, Transmissores, Distribuidores e 
Comercializadores. Dentre os agentes também figuram as 
empresas autorizadas na importação e exportação de energia 
elétrica através de empreendimentos de transmissão, e os 
livres consumidores, estes últimos agregados nas ações dos 
agentes Comercializadores. Ainda na composição do negócio 
de energia elétrica, os agentes são diretamente fiscalizados e 
coordenados pelo poder concedente através do Operador 
Nacional do Sistema – ONS e da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica – CCEE. Por sua vez a Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL realiza a regulação e 
fiscalização dos organismos e agentes do SIN, em 
concordância com as políticas e diretrizes do Governo Federal 
nas ações do Ministério de Minas e Energia – MME, Conselho 
Nacional de Política Energética – CNPE e do Comitê de 
Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE. [2] 
 

Os leilões de energia podem então ser divididos conforme 
o setor e possuem características distintas de formação 

 
 
 
adequadas ao modelo de negócio. No SIN existem leilões nas 
áreas de geração, transmissão e distribuição. Estes leilões 
podem ser para a renovação de uma concessão de empresa 
prestadora de serviço público, ou para a realização de 
empreendimentos numa destas áreas. Neste caso, a exemplo 
do final do período de concessão de uma concessionária de 
distribuição em que o poder concedente pela ação da ANEEL, 
não acordou novos termos de renovação da concessão, esta 
empresa concessionária de distribuição irá à leilão público 
buscando um novo controlador ao melhor preço de 
concorrência para o serviço prestado. Para novos 
empreendimentos, também por leilão público será concedida 
uma concessão de exploração por um período definido, pelo 
menor preço de energia ou de receita conforme o tipo de 
leilão, se de geração ou de transmissão, mas diferenciando 
principalmente que o ativo ainda será construído. [1] 
 

Com esta distinção entre empresas operando, que por 
vencimento de concessão são leiloadas novas concessões, ou 
novos empreendimentos que são fruto do planejamento 
técnico realizado pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, 
além das áreas de negócio do setor, os players são definidos 
no modelo de negócio do SIN. 

 
II. PLANEJAMENTO 

 
A EPE fornece o subsídio técnico necessário ao 

planejamento energético brasileiro conforme seu estatuto 
social pelo decreto presidencial 5.184 de agosto de 2004. [7] 
 

Através do relatório de planejamento estratégico do EPE 
do ciclo 2012 até 2015, foram fixados como objetivos 
principais a expansão da geração hidroelétrica, o plano 
decenal de demanda de energia elétrica e o programa de 
expansão da transmissão (Objetivo-1). Como objetivo 
secundário a habilitação dos empreendimentos para os leilões 
de geração e os estudos de suporte aos leilões de transmissão. 
[9] 
 

Os estudos para expansão da geração hidroelétrica passa 
pelo inventário das bacias hidrográficas, da viabilidade 
econômica, técnica e ambiental para os empreendimentos no 
aproveitamento destes recursos naturais, e por consequência é 
realizado a habilitação dos empreendimentos para os leilões. O 
plano decenal de demanda de energia elétrica dá uma previsão 
dos próximos dez anos sobre o patamar energético futuro. Por 
sua vez o Plano de Expansão da Transmissão subsidia o MME 
sobre os leilões que deverão ser preparados. Para tanto são 
gerados os relatórios R1 (Estudos de Viabilidade Técnico 

Econômica  de  alternativas  de  Transmissão), R2 
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(Detalhamento da Alternativa de Referência) e R3 
(Caracterização e Análise Socioambiental) na confecção dos 
editais de licitação da transmissão. [9] 

 

III. LEILÕES DA GERAÇÃO 
 

Os leilões de geração por faculdade podem ser realizados 
diretamente pela ANEEL ou pela CCEE, no Ambiente de 
Contratação Regulada –ACR em Contratos de 
Comercialização de Energia no Ambiente Regulado–CCEAR. 
Segundo a ANEEL [3] estes leilões têm o objetivo de: 
 

 Contratar energia pelo menor preço possível 
(modicidade tarifária);


 Atrair investidores para construção de novas usinas 

com vistas à expansão da geração;


 Reter a geração existente.
 

Segundo o MME [8] os leilões realizados a partir de 2005 
introduziram competição entre os agentes de geração na 
contratação de energia elétrica, atendendo princípios de 
segurança no abastecimento e de modicidade tarifária na 
aquisição pelo menor preço. Os leilões possuem horizonte de 
contratação por Leilões de Ajuste (complementação de carga), 
Leilões A1 (prazo de implantação de 1 ano), Leilões A2 
(prazo de implantação de 2 anos. Exemplo: termoelétricas) e 
Leilões A5 (prazo de implantação de 5 anos. Exemplo: 
hidroelétricas). 
 

Em sintonia com as necessidades e projetos do modelo de 
negócio de geração, o Banco Nacional de Desenvolvimento – 
BNDES [4] possui dois modelos de financiamento para estes 
empreendimentos: 
 

 Atrair Geração de Vapor e de Energia Renovável – 
destinado às hidroelétricas (inclusive PCH), eólica, 
solar, biomassa, etc. Valor mínimo de financiamento 
de R$20 milhões com custo financeiro pela Taxa de 
Juros de Longo Prazo – TJLP (abril-junho/2016 7,5%), 
somado a taxas de juros anuais de 1,5% e de risco 
financeiro de 1% até 4,18%. Os prazos de amortização 
de 16 até 20 anos pelo Sistema de Amortização 
Constante – SAC.


 Geração de Energia Elétrica Não Renovável – 

destinado às termoelétricas (inclusive nuclear), e 
cogeração a gás ou a óleo. Valor mínimo de 
financiamento de R$20 milhões com custo financeiro 
pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP (abril-
junho/2016 7,5%), somado a taxas de juros anuais de 
1,5% e de risco financeiro de 1% até 4,18%. Os prazos 
de amortização de 16 até 20 anos pelo Sistema de 
Amortização Constante – SAC. Obs.: para o ambiente 
regulado possui desconto de até 50% da TJLP.

 
Observação: financiamentos limitados a 70% do valor do 

empreendimento. 

 

IV. LEILÕES DA TRANSMISSÃO 
 

Os editais de licitações publicados pela ANEEL podem ser 
atendidos por empresas com concessões de transmissão ou por 

outras que formarão uma sociedade de propósito específico, e 
ainda o atendimento poderá ser também por consórcio. O juízo 
de habilitação se dará após o leilão pelas comprovações de 
documentos e garantias especificadas no edital. [1] 
 

Através da regulamentação disposta no submódulo 9.8 da 
ANEEL [3] é realizado o cálculo limite da Receita Anual 
Permitida – RAP dos leilões de energia elétrica. Este valor 
limite da RAP é decomposto em três partes: 
 

 Entrada de dados – basicamente a formação de capital 
que será utilizada no projeto e seus custos.


 Fluxo de caixa do projeto – as modalidades de capital e 

suas épocas de uso, conforme seus custos de 
manutenção, encargos e impostos.


 Estimativa da RAP – obtida pelas simulações 

numéricas dos modelos de capital e de fluxo de caixa 
trazidos a Valor Presente Líquido – VPL.

 
Da mesma forma que no modelo de negócio de geração o 

BNDES financia a construção de linhas de transmissão e 
subestações.[4] O valor mínimo de financiamento é de R$20 
milhões com custo financeiro pela Taxa de Juros de Longo 
Prazo – TJLP (abril-junho/2016 7,5%), somado a taxas de 
juros anuais de 1,5% e de risco financeiro de 2,87%. Os 
prazos de amortização de até 14 anos pelo Sistema de 
Amortização Constante – SAC e limitados a 70% do valor do 
empreendimento. 

 

V. LEILÕES DA DISTRIBUIÇÃO 
 

A Distribuição é um serviço público caracterizado no Art. 
175 da constituição.[5] Desta forma a sua prestação é 
realizado diretamente pelo poder público ou por regime de 
concessão ou permissão, mediante processo licitatório 
obedecendo a Lei 8.666/93. [10] 
 

Desta forma a concessão ou permissão se deu por ações de 
privatizações ou por venda com anuência da ANEEL de uma 
concessão já existente em curso. Ainda pelo art. 22 da Lei 
9.074, as concessões de distribuição de energia elétrica 
alcançadas pelo art. 42 da Lei 8.987, de 1995, poderão ser 
prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de 
racionalidade operacional e econômica. [10] 
 

Da mesma forma que no modelo de negócio de geração e 
transmissão, o BNDES [4] financia projetos de expansões e 
modernizações da infraestrutura de distribuição. O valor 
mínimo de financiamento é de R$20 milhões com custo 
financeiro pela Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP 
(junho/2016 7,5%), somado a taxas de juros anuais de 1,5% e 
de risco financeiro de 1% a 4,18%. Os prazos de amortização 
de até 6 anos pelo Sistema de Amortização Constante – SAC e 
limitados a 80% do valor do empreendimento para Micro e 
Pequenas Empresas– MPME e de 50% para demais empresas. 
Para valores menores o BNDES habilita financiamentos do 
tipo automático. 
 

Diferente do que ocorre com os leilões da geração e da 
transmissão, os empreendimentos de distribuição, na sua 
maioria sem leilões, têm caráter de maior ocorrência e 
pulverização principalmente pelos agentes Livres 
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Consumidores, que podem buscar financiamento direto com o 
BNDES para seus interesses de crescimento, mas neste caso 
com garantias próprias de solvência dos financiamentos. [4] 
 

Na distribuição os leilões são comuns para compra de 
energia no mercado de energia. Segundo a CCEE, pelos 
leilões as concessionárias, permissionárias e autorizadas de 
serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) garantem o atendimento à 
totalidade de seu mercado no Ambiente de Contratação 
Regulada (ACR). [6] 
 

Para tanto a CCEE possui vários tipos de leilões conforme 
as características do bloco de energia ofertado e época: 
 

 Leilão de Venda – realizado em 2002 pelo antigo 
MAE.


 Leilão de Fontes Alternativas – foi realizado para 

atender o crescimento do mercado regulado e composto 
por fontes renováveis de pequeno porte.


 Leilão de Excedentes – realizado pelo MAE em 2003 

com objetivo de liberar o excedente energético das 
concessionárias e autorizadas de geração mediante 
liberação contratual inicial.


 Leilão Estruturante – realizados para promover 

empreendimento estratégicos em sintonia com CNPE.


 Leilão de Energia de Reserva – realizados para 
promover a segurança operativa do SIN a partir de 
fontes projetadas exclusivamente para esta finalidade.


 Leilão de Energia Nova – leilões de energia de 

empreendimentos de geração que ainda serão 
construídos do tipo A-3 e A-5.


 Leilão de Energia Existente – leilões de energia das 

usinas que já estão em operação e amortizadas.


 Leilão de Compra – realizados entre os anos de 2003 e 
2004 pela liberação do montante de 25% da energia ao 
ano, atrelada a contratos de 2002.


 Leilão de Ajuste – realizado para adequar a contratação 

de energia pelas distribuidoras em diferenças entre as 
previsões e o seu mercado.

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O mecanismo dos leilões é amplamente utilizado no setor 
público para garantir transparência, objetivos, amplitude, 
competitividade e qualidade. Em se tratando da administração 
pública, leilões devem seguir os princípios da Legalidade, 
Impessoalidade, Finalidade, Moralidade e da Publicidade. 
Neste contexto os leilões possuem finalidade e natureza 
diversa conforme o objeto e o modelo de negócio. 
 

Pela leitura deste trabalho fica evidente que os 
empreendimentos nos setores de energia possuem regulação 
extensa e densa. Também que os leilões propostos no modelo 
de serviços públicos regulados, possuem forma definida por 
leis, normas e procedimentos, cabendo as etapas anteriores aos 

leilões as definições das melhores opções de especificações do 
objeto que será leiloado. Na prática, é possível constatar certa 
dificuldade da escolha da solução técnica ótima, na maioria 
dos casos observa-se a execução da solução suficiente. 
 

Os interessados, neste universo modelado nos padrões 
brasileiros de custos e competências para o atendimento aos 
requisitos técnicos e econômicos do objeto leiloado, realizam 
as alterações de escopo e ajustes financeiros e de margens com 
seu consórcio de fornecimento durante o curso dos leilões, no 
objetivo de conquistar o lote e manter a viabilidade. Pela 
caracterização e especificação do objeto de forma a seguir um 
processo sem retorno, aliado a um guerra de preços para 
conquistar o lote, os leilões privilegiam soluções com 
qualidade no máximo aceitável e menos inovadoras. 
 

O setor de energia brasileiro com forte ação governamental 
requer transparência pública e mecanismos de regulamentação 
forte. Esses mesmos mecanismos que permitem a gestão 
eficiente da coisa pública, tornam inviáveis os mecanismos de 
uma verdadeira concorrência técnica e econômica. Aplicar 
tecnologias e soluções mais adequadas possibilitam explorar 
horizontes desconhecidos e obter vantagens sobre as soluções 
iniciais. Neste sentido, o modelo licitatório apresenta uma 
dicotomia, pois a tecnologia muitas vezes é de domínio 
privado num ambiente competitivo e fechado para garantir 
vantagens comerciais, porém os licitantes devem prever nos 
editais o melhor uso das tecnologias que ainda desconhecem, 
para que estes mesmos editais privilegiem uma solução ótima. 
 

Repensar algumas práticas burocráticas e tornar atividades 
e serviços públicos em privados, além de trabalhar em 
consultas públicas nas fases anteriores aos leilões (não tem 
resultados abrangentes pois conhecimento é estratégico) 
poderão contribuir para contratações melhores de serviços e 
empreendimentos. 
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