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Liberalização total do mercado
• A CCEE está preparada para a migração do grupo A
– Flexibilização dos requisitos do SMF pode reduzir eventuais barreiras e
simplifica a migração
– Implantação do comercializador varejista simplifica as operações no
mercado para consumidores menores
– Plataforma de integração pode agilizar e simplificar as operações do
mercado diante de um aumento do volume de transações

• A liberalização do grupo B exige evolução do modelo de
comercialização
– Investimento em tecnologia smart grid
– Mercado deve ser organizado
– Geração distribuída é um vetor
• Mesma proposta da CCEE para a geração pode valer para a carga

Modelo de operação na CCEE com a liberalização total
• Comercialização no varejo é representada na contabilização da CCEE
por intermédio de comercializadores, que atuam como agregadores
das pequenas cargas e dos excedentes de microgeração.
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Tratamento da medição
•

A CCEE não manterá cadastro individualizado de cada consumidor, assim como
de suas relações contratuais com o comercializador. Relação entre
comercializador e consumidor é registrada junto à distribuidora local.

•

A distribuidora passa a atuar como agente de medição e de agregação de dados,
informando à CCEE somente o total de consumo e geração em sua área de
concessão relacionada a cada comercializador.

•

A coleta e agregação dos dados de medição seria realizada pela distribuidora,
não sendo necessária a adequação do SMF.

•

O serviço de coleta, agregação e registro na CCEE realizado pela distribuidora
deve ser remunerado. Para tanto, a ANEEL deve estabelecer regulação específica.

•

Utilizando sua estrutura, a distribuidora poderia oferecer serviços adicionais para
os comercializadores, como acompanhamento do consumo/geração ou mesmo
serviço de faturamento dos consumidores.
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