
 

Consumidores Especiais: Abraceel 
desenvolve novo modelo de 
representação na CCEE
Intenção é simplificar migração de clientes para 
o mercado livre, com agregação de cargas com 
comercializadoras. CCEE tratará do tema em 
reunião em dezembro
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A migração dos chamados consumidores especiais para o 
mercado livre é considerada há algum tempo a nova 
fronteira da expansão do segmento. Para incentivar esse 
movimento, a Associação Brasileira dos Comercializadores 
de Energia apresentou nesta sexta-feira, 19 de novembro, 
um novo modelo de representação desses agentes na 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. As 
condições de filiação a CCEE são consideradas muito 
pesadas para esse segmento. Além disso, há um 
entendimento de que as regras de filiação são difíceis para 
um segmento que no geral não possui departamentos 
específicos para gestão da energia.

A própria CCEE gostou da ideia e vai tratar o assunto em 
uma reunião com as partes na primeira quinzena de 
dezembro. Entre janeiro de 2009 e julho deste ano, o 
número de consumidores especiais na CCEE cresceu 95%, 
indo de 189 para 369. Enquanto, no mesmo período, os 
consumidores tradicionais cresceram 3%. E a perspectiva é 
que essa discrepância continue nos próximos anos. As 
projeções são de um crescimento de 7% ao mês até o fim 
de 2011 para os chamados especiais e de 0,3% para os 
tradicionais.

Segundo Walter Froés, conselheiro da Abraceel e diretor-
geral da CMU Comercializadora, a pressão sobre a estrutura 
da CCEE seria enorme. Com a proposta, visa-se, ao mesmo 
tempo, facilitar a entrada desses consumidores e desafogar 
a instituição. O executivo disse que a associção está 
trabalhando com a CCEE e a Agência Nacional de Energia 
Elétrica no novo modelo de representação.

Pela proposta, as comercializadores centralizariam as 
demandas dos consumidores (agregação de cargas) e 
aportariam as garantias do mercado representado. Fróes 
afirmou que o desejo da Abraceel é ter esse modelo 
operacional até o final do primeiro trimestre de 2011. Ele 
afirmou que não há aumento de custo para os 
consumidores e traz também uma maior confiabilidade e 
segurança, além de eficiência e agilidade ao mercado."O 
risco de inadimplência é menor", disse o executivo em 
palestra no 2º Encontro Nacional do Mercado Livre, 
realizado, em Praia do Forte (BA), pelo Grupo 
CanalEnergia em parceria com Abraceel, Abrace, Anace, 
Abragel, Abiape e Apine.

Abrace e Abragel pediram, após a apresentação, para se 
juntarem as discussões como partes interessadas. A 
Associação Brasileira de Geração Limpa representa as 
pequenas centrais hidrelétricas e outros geradores 
incentivados, que são as fontes abertas aos consumidores 
especiais, aqueles com carga mínima de 0,5 MW. A 
Associação Brasileira da Energia Eólica também manifstou 
apoio à proposta da associação de comercializadores.

Um dos problemas a serem resolvidos é a questão da 
medição do consumo, pois o sistema recomendado pela 
CCEE é considerado muito caro para esses consumidores. 
Fróes propôs que seja usada a medição das distribuidoras, 
que seriam remuneradas pelo serviço. Luciano Freire, 
conselheiro da CCEE, disse que o problema está na falta de 
conexão desse sistema a CCEE. Outra proposta da Abraceel 
é a da redução do número de  documentos exigidos para o 
registro na câmara, de 12 para seis.
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