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RESUMO

O presente trabalho avalia se a adoção da modalidade de Mercado Livre de Energia no Ceará

trouxe  maior  concorrência  ao  setor,  tornando o  mercado de  energia,  mais  competitivo,  e

ocasionando  a  redução  do  preço.  Para  analisar  esta  questão,  utilizou-se  o  índice  de

Herfindahl- Hirschman(HHI) para mensurar a concentração e o índice de Lerner para medir o

poder de mercado, durante o período de 2010 a 2018, onde se concluiu que, de fato, houve

uma redução da concentração no mercado livre de energia do Ceará, com o surgimento de

diversas empresas que passaram a negociar no MLE-CE(Mercado Livre de Energia do Ceará),

sem que haja, no entanto, cota de mercado de qualquer dessas empresas, que pudesse sugerir

o exercício do poder de mercado. Também, verificou-se, que houve uma maior estabilidade

dos preços, neste mercado, durante o período estudado.

Palavras-chave: Energia Elétrica, Poder de Mercado, Concentração, Índice de Lerner, Índice 

de Herfindahl- Hirschman
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ABSTRACT

The present study evaluates if the adoption of the Free Market of Energy modality in Ceará

brought more competition to the sector, making the energy market more competitive, and

causing the price reduction. To analyze this question, the Herfindahl-Hirschman index (HHI)

was used to measure the concentration and the Lerner index to measure market power, during

the period from 2010 to 2018, where it was concluded that, in fact, there was a reduction of

the  concentration  in  the  free  energy  market  of  Ceará,  with  the  appearance  of  several

companies that started to negotiate in the MLE-CE (Free Market of Energy of Ceará), without

there is, however, market share of any of these companies, that could suggest the exercise of

market power. It was also found that there was greater price stability in this market during the

period studied.

Keywords: Electric Power, Market Power, Concentration, Lerner Index, Herfindahl-

Hirschman Index
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1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica é um componente que afeta a competitividade das empresas,

sobretudo nos setores onde o uso de energia elétrica é intensivo, afetando ainda a vida diária

do consumidor, exercendo assim também influência a nível micro e macroeconômico,

O mercado de energia elétrica tem experimentado algumas mudanças, colocando

em xeque  as  formas  tradicionais  de  organização  deste  mercado.  Até  à  década  de  90,  o

mercado  de  energia  elétrica  era  verticalmente  integrado,  no  qual  se  interligava  todas  as

atividades desde a produção até a comercialização. Após esta época, houve uma liberalização

e desintegração vertical do setor elétrico, que visava trazer qualidade ao serviço prestado e

competitividade  aos  preços  através  da  entrada  de  múltiplos  agentes,  dando  origem  ao

surgimento do mercado livre de energia. 

Desta forma, faz-se necessário estudos que verifiquem em que situação encontra-

se, hoje, esse o MLE. Afinal, temos uma permanência de preços elevados? Como se comporta

este mercado em relação a concentração e ao exercício do poder de mercado?

Neste trabalho,  foi  investigado,  se  os  agentes  que atuam no mercado livre de

energia do Ceará, usam o poder de mercado para influenciar os preços. Utilizamos para isso,

dados colhidos das notas fiscais eletrônicas (NFE), relativos as operações de venda de energia

no mercado livre do estado do Ceará. Devido à ausência de dados de NFE anteriores a 2010

(que marca o início da implantação do projeto de nota fiscal eletrônica no Ceará), o período

deste trabalho vai, portanto, de 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2018.

A contribuição  deste  trabalho  para  a  literatura  já  existente,  será  apresentar  os

resultados da análise da evolução dos preços da energia,  bem como o volume de energia

transacionado do mercado livre de energia do estado do Ceará, bem como, apurar, se houve

no período, o exercício do poder de mercado ou de concentração. 

Para  isso,  foram  utilizados os  índices  de  Herfindahl-Hirschman  para  medir  a

concentração que um fornecedor tem no mercado. Quanto maior for o índice de concentração,

maior é a probabilidade dos participantes exercerem poder de mercado. Este método é tradicional

e usado há décadas para a medição do poder de mercado.  De acordo com Hellmer  e Warell

(2009).
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Foi utilizado o Índice de Lerner corresponde à relação existente entre a diferença do

preço de mercado e o custo marginal de um produtor para o preço de mercado, ou seja, o índice de

Lerner é igual ao inverso da elasticidade da curva de procura residual voltada para o produtor

(Shukla e Thampy, 2011)

Apesar de prático e utilizado em estudos de poder de mercado o índice de Lerner

apresenta algumas limitações na  sua  implementação prática,  pois  a  ausência  de  dados  é  uma

dificuldade para o cálculo dos custos marginais 

Wolak (2000) utilizou um modelo onde não é necessário usar o custo marginal para

medir o poder de mercado na Califórnia durante o período de 1998 a 2000. 

Sabe-se que a razão entre o lucro marginal e o preço é inversamente proporcional à

elasticidade da procura Tirole (1988). Utilizou a condição de primeira ordem de um produtor que

maximiza o lucro de forma unilateral para provar que o índice de Lerner é igual ao inverso da

elasticidade da curva da procura.  Desta forma, mostra-se que o poder de Mercado depende da

elasticidade da procura. E na verdade, Church e Ware (2000), afirmam que o determinante mais

importante do poder de mercado de uma empresa é a elasticidade da procura. 

Esta  dissertação  está  organizada  em  cinco  capítulos. No  segundo  capítulo  é

descrito o mercado livre de energia, bem como a sua liberalização, a descrição dos ambientes

existentes no Brasil, a saber: o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de

Contratação  Livre  (ACL),  além  de  um  detalhamento  sobre  os  agentes  participantes  do

mercado livre de energia, segundo o CCEE(Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). 

O terceiro capítulo faz um detalhamento de como foram extraídos os dados das

notas fiscais eletrônicas de maneira a se obter a base de dados adotada no presente estudo. No

quarto  capítulo  são  apresentados  os  dados  e  a  metodologia  onde  se  descreve  os  índices

escolhidos  para  mensurar  a  concentração  e  poder  de  mercado  e  discute-se  os  resultados

obtidos. Por último, no capítulo cinco, são apresentadas as considerações finais.
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2 O MERCADO LIVRE DE ENERGIA

Reduzir os custos da energia elétrica no processo de produção, pode ser um fator

preponderante para alcançar resultados econômicos satisfatórios. Muitas empresas possuem a

energia elétrica entres seus principais custos de produção e por isso torna-se  primordial  o

desenvolvimento deste setor em qualquer país.

O Brasil possui características únicas na sua matriz energética, com um parque de

hidrelétricas  majoritário  e  uma  necessidade  permanente  de  crescimento  da  oferta  para

atendimento a novas demandas. Um marco importante ocorreu em 1995, com a promulgação

da Lei no 9.074, lei de estímulo à participação da iniciativa privada no setor de geração de

energia elétrica, marco inicial da competição na comercialização de energia elétrica, dando

surgimento ao conceito de Consumidor Livre. Em 1996, surgiu outro importante marco, a

implantação do Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB).

Iniciaram, portanto,  as  contratações  de  energia  por  meio de contratos  de livre

comercialização, a partir daí, as transações de energia elétrica passaram a ser realizadas em

dois ambientes: Ambiente de Contratação Regulada (ACR) - ambiente de contratos regulados

no qual as concessionárias de distribuição adquirem a energia elétrica de que necessitam por

meio de leilões regulados, também conhecido como “mercado cativo” - e no Ambiente de

Contratação Livre  (ACL) -  ambiente  de contratos  livremente  negociados  entre  geradores,

comercializadores,  consumidores  livres  e  especiais,  conhecido  também  como  “mercado

livre”.

Diante da importância da energia elétrica como insumo a indústria e da necessidade de

estudar o comportamento do mercado, torna-se imprescindível compreender a dinâmica de

funcionamento do mercado livre de energia. A opção pelo ACL traz dois grandes benefícios

ao sistema Elétrico, o de desonerar o ACR do ônus de ser o responsável único e exclusivo

pela expansão da oferta, e o de permitir a sustentabilidade e a expansão do mercado livre com

o aumento da oferta, fator importante para sua preservação e para redução de preços.

Para atingir os objetivos de garantir a segurança de suprimento de energia elétrica e

promover a modicidade tarifária, foram adotados dois princípios básicos: estabelecimento de

competição nos segmentos de geração e comercialização para consumidores livres, com o
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objetivo  de  estimular  o  aumento  da  eficiência  e  redução  dos  preços;  estabelecimento  de

monopólios  regulados  nas  atividades  de  transmissão,  distribuição  e  comercialização  para

consumidores cativos.

As linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica podem ser utilizadas

por qualquer dos agentes, com a devida remuneração ao proprietário por meio da tarifa do uso

(TUST - Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão  / TUSD – Tarifas de Uso do Sistema de

Distribuição).

Todos os agentes passaram a ter acesso livre à rede, mediante pagamento da tarifa

de uso do sistema de distribuição e transmissão, o que permitiu viabilizar a comercialização

de energia elétrica ao mercado livre.

2.1 Ambientes de Contratação

Os principais objetivos do modelo setorial são promover a modicidade tarifária e a

segurança de suprimento. Como esses objetivos são conflitantes, o modelo busca atingi-los

por meio da segmentação do mercado de demanda e de oferta.

Para  garantir  a  expansão  da  oferta  e  garantir  o  atendimento  ao  consumo  de

energia,  o  governo  instituiu  a  contratação  obrigatória,  antecipada  e  integral  da  carga  de

energia projetada dos distribuidores e segmentou o mercado de demanda em dois ambientes: o

Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL).

2.1.1 O Ambiente de Contratação Livre

Neste  ambiente,  podem  participar  todos  os  geradores  não  cotistas,

comercializadores e consumidores livres, com total liberdade para negociarem seus contratos

de compra e venda de energia, incluindo prazos, volumes, preços e multas rescisórias. No

Brasil,  a  opção  de  migração  para  um  ambiente  de  contratação  livre  é  facultativa  ao

consumidor, desde que este possua as características mínimas de demanda contratada e nível

de tensão. Dessa forma, o encorajamento para a migração ao ACL é de cunho financeiro,

ocorrendo sempre que verificada a possibilidade de economia no insumo energético para o

consumidor.
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No entanto, a forma de contratação de energia elétrica por parte dos consumidores

livres não exige contratos de longo prazo, muito menos a exigência de contratar o aumento de

carga com energia proveniente de novos empreendimentos.

2.2 Agentes de Contratação do Setor Elétrico

Para  entender  como  funcionam  os  ambientes  de  contratação,  é  importante

identificar  quem são  os  agentes  que  atuam no  mercado  e  como  eles  se  relacionam.  Os

principais agentes do setor elétrico são os apresentados abaixo, segundo a CCEE:

2.2.1 Geração de Energia

Na  atividade  de  geração,  todos  os  agentes  podem  vender  energia  tanto  no

Ambiente de Contratação Regulada (ACR) como no Ambiente de Contratação Livre (ACL).

Os agentes da categoria Geração são organizados por classes:

•  Concessionário  de  Serviço  Público  de  Geração:  agente  titular  de  concessão  para

exploração de ativo de geração a título de serviço público, outorgada pelo poder concedente.

•  Produtor  Independente  de  Energia  Elétrica:  agente  individual,  ou  participante  de

consórcio,  que  recebe  concessão,  permissão  ou  autorização  do  Poder  Concedente  para

produzir energia destinada à comercialização por sua conta e risco.

•  Autoprodutor:  agente  com concessão,  permissão  ou  autorização  para  produzir  energia

destinada a seu uso exclusivo, podendo comercializar eventual excedente de energia desde

que autorizado pela ANEEL.

2.2.2  Comercialização de Energia

Fazem  parte  da  categoria  de  Comercialização os  agentes  importadores,

exportadores  e comercializadores  de energia  elétrica,  além dos consumidores  livres  e  dos

consumidores especiais, segundo as definições a seguir:

•  Comercializador: agente  que  compra  energia  por  meio  de  contratos  bilaterais

celebrados  no  Ambiente  de  Contratação  Livre  (ACL),  podendo  vender  energia  a  outros
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comercializadores, a geradores e aos consumidores livres e especiais, no próprio ACL, ou aos

distribuidores por meio dos leilões de ajuste no Ambiente de Contratação Regulado (ACR).

• Consumidor Livre: consumidor que tem demanda mínima de 3 MW pode escolher

seu  fornecedor  de  energia  elétrica  (gerador  e/ou  comercializador)  por  meio  de  livre

negociação.

• Consumidor Especial: consumidor com demanda entre 500 kW e 3MW, que tem o

direito de adquirir energia de qualquer fornecedor, desde que a energia adquirida seja oriunda

de fontes incentivadas especiais (eólica, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), biomassa ou

solar).

•  Importador: agente  que  detém  autorização  do  poder  concedente  para  realizar
importação de energia elétrica para abastecimento do mercado nacional.

•  Exportador:  agente  que  detém  autorização  do  poder  concedente  para  realizar
exportação de energia elétrica para abastecimento de países vizinhos.

2.2.3  Distribuição de Energia

Os  agentes  da  categoria  distribuição são  as  empresas  concessionárias

distribuidoras de energia elétrica,  que realizam o atendimento da demanda de energia aos

consumidores com tarifas e condições de fornecimento reguladas pela ANEEL.

Pela regulamentação vigente, todos os distribuidores têm participação obrigatória

no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), celebrando contratos de energia com preços

resultantes de leilões.

2.3 A Evolução dos Consumidores Livres

Apesar  de  a  liberação  para  se  tornar  consumidor  livre  ter  sido  atendida,  os

condicionantes fixados na Lei 9.074/95, em janeiro de 2001, não havia incentivos a migração

para o mercado livre,  fato apontado pelo Comitê de Revitalização do Setor Elétrico,  que

recomendou estudos com a finalidade de promover estímulos à existência de consumidores

livres. Uma recomendação deste comitê foi o realinhamento tarifário, iniciado entre os anos

de  2002  e  2003,  com  o  objetivo  de  eliminar  o  subsídio  cruzado  na  componente

“fio”(TUST/TUSD), existente entre classes tarifárias, até o final de 2007. Segundo o comitê,

a origem desta distorção tarifária está no fato de que ao longo da história do setor elétrico no
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Brasil,  foram  criados  diversos  descontos  concedidos  sem  respaldo  técnico  e  legal,

principalmente a partir da década de 70, quando teve início uma rápida expansão da indústria

brasileira, incentivada, entre outras coisas, pela oferta de energia elétrica barata e abundante.



21

3 BASE DE DADOS

Para este trabalho utilizamos uma base de dados que foi obtida através de um

processo  interno  da  SEFAZ-CE,  que  promove  a  mineração  de  dados  para  as  operações

interestaduais de venda de energia elétrica para o consumidor interno, que se enquadre no

perfil  de  consumidor  livre  do  mercado  livre  de  energia  do  Ceará  (MLE-CE),  segundo

definição da CCEE(Câmara de Comercialização de Energia Elétrica). 

A SEFAZ-CE  minera  todas  as  notas  fiscais  eletrônicas  de  venda  de  energia

(NFEs)  por  critérios  específicos  estabelecidos  pela  CEMAS(Célula  de  Gestão  Fiscal  dos

Macrossegmentos  Econômicos),  a  saber:  CFOP (Código Fiscal  de Operação e Prestação),

NCM(Nomenclatura  Comum  do  Mercosul),  gerando  assim,  uma  série  temporal  que  foi

deflacionada utilizando-se como índice o IPCA. Os dados de IPCA foram obtidos por fontes

públicas  no site  do Instituto  Brasileiro  de Geografia  e  Estatística (IBGE). Foi  definido  o

período de amostra dos dados entre 2010 a 2018, pois o MLE-CE, só passou a ter valores

confiáveis para análise a partir de 2010 (ano em que a NFE passou a funcionar plenamente,

após sua implantação no estado do Ceará em 2009) 

Foram considerados  apenas  os  registros  de  notas  fiscais  (NFE)  com valor  de

ICMS superior a R$ 0,00 (zero reais), ou seja, apenas operações com destaque de ICMS;

Além disso, apenas os registros de NFE com CFOP de energia elétrica nos intervalos de:

(5.250 a 5.258 e 6.250 a 6.258) bem como, com o NCM/SH de energia elétrica (2716.00.00);

Foram desconsiderados os registros de NFE onde o Código da UF da Nota Fiscal seja igual a

23 (Ceará); Também foram desconsiderados os registros de NFEs onde a UF do Emitente da

Nota Fiscal seja igual a CE (Ceará); Por fim, foram  desconsiderados os registros de NFE

destinadas  a  contribuintes  com  atividades  de  Geração,  Transmissão  ou  Distribuição  de

Energia Elétrica.

A partir daí, foi gerado um banco de dados relativo as notas fiscais das operações

de venda de energia no mercado livre. Estes dados foram consolidados por mês, quadrimestre

e por ano, gerando a lista de tabelas que subsidiou este trabalho. Abaixo, vemos a tabela 1 que

dispõe dos dados anuais de volume, vendas e preço médio da energia no mercado livre de

energia.
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Tabela 1-Total de volume, vendas e preço médio de energia no MLE-CE.

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4 METODOLOGIA E RESULTADOS

Alguns  gráficos  anualizados,  como  o  Gráfico  1  e  o  Gráfico  2,  demonstram  um

crescimento expressivo, tanto do volume, quanto das vendas transacionadas no mercado livre

de  energia  do  estado  do Ceará  (MLE-CE),  contudo,  há  um período  de  estagnação  neste

movimento  de  crescimento,  entre  os  anos  de  2013  até  2015. Os  gráficos  nos  sugerem

portanto, que alguma intervenção tenha ocorrido neste mercado durante o período. De fato, a

edição, pelo governo federal, a Medida Provisória 579 que tornou-se lei no início de 2013,

influenciou  o  mercado  de  energia.  O  texto  da  MP propunha  adiantar  a  renovação  das

concessões para geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia que venceriam, na maior

parte, em 2015. Em contrapartida, as empresas tiveram de aceitar redução de tarifas, de 20%,

em média, desestimulando o setor elétrico como um todo.

Gráfico 1-Total de volume de energia transacionado anual no MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados relativo a Tabela 1.
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Gráfico 2-Total de energia transacionado anual no MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados relativo a Tabela 1.

Percebe-se, também, a partir do Gráfico 3, abaixo, que, durante o período de 2010

a 2018 (que já possui seus valores deflacionados pelo IPCA) que, apesar do crescimento do

mercado  de  livre  de  energia  no  estado  do  Ceará,  os  preços  médios  permaneceram

relativamente estáveis durante o período. A exceção, a ser observada seria, apenas, nos dois

primeiros anos do período em estudo, nos mostrando uma volatilidade maior e nos sugerindo

que o baixo volume de energia negociado no período (Gráfico 1), indicasse, para esta época,

um mercado bastante incipiente.
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Gráfico 3 – Preço médio anual da energia transacionada no MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados relativo a Tabela 1.

Os gráficos 4 e 5 que estratificam os dados anuais, segmentando-os por agentes

participantes do mercado livre de energia no Ceará, e indicam uma tendência a pulverização

deste mercado, sobretudo a partir de 2016, tendo em vista que nenhuma empresa detêm mais

do que 27% das cotas do volume de vendas(R$) anual. Pode-se observar, que, segundo o

gráfico 5,  a empresa que detinha maior fatia de cotas de mercado, 36,68%, em 2011, foi

perdendo participação neste mercado ao ponto de se encontrar em 2018 com apenas 3,17% do

mercado. Esta empresa em particular, trata-se da maior geradora de energia hidroelétrica do

nordeste e que já vendia energia no mercado cativo para a distribuidora local no Ceará (Enel). 
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Gráfico 4 – Cotas de mercado (Market Share) das vendas de energia (R$)(em Milhões) transacionadas

anualmente no MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por outro lado,  podemos destacar,  também,  que uma comercializadora (subsidiaria da

Enel)  passa  a  se  destacar,  detendo  em  2018  uma  cota  de  mercado  (Market  Share),  bastante

significativo, de 23,52% do mercado livre. Um crescimento impressionante, tendo em vista que em

2015 essa mesma empresa detinha, apenas, 5,13% do mercado. É razoável sugerir que esta empresa,

tenha vantagem competitiva, sobretudo, por conhecer bem o mercado, ter economia de escopo, ou

mesmo, por ter uma aproximação maior com a clientela, pelo fato de pertencer ao mesmo grupo da

distribuidora local do mercado cativo. Este movimento é confirmado também nos gráficos 6 e 7 que

mostram o volume de energia transacionada anualmente e suas cotas de participação no mercado livre

de energia.
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Gráfico 5 – Cotas de mercado (Market Share)(%) das vendas transacionadas anuais do MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor.

 

Gráfico 6 – Cotas de mercado (Market Share) do volume de energia transacionado anual do MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Foi em 2015, que o governo retirou os subsídios concedidos ao setor elétrico, três

anos antes, pela então presidente Dilma Rousseff, provocando uma disparada no preço da

conta  de  luz  no  mercado  regulado.  Simultaneamente,  a  formação  de  reservatórios  era

suficiente  e  não  houve  problemas  na  geração  de  energia,  o  que  tornou  o  mercado  livre

atrativo. Este movimento de crescimento pode ser percebido nos gráficos 4 e 6, onde um salto

tanto no volume transacionado quanto nas vendas (R$) é percebido entre os anos de 2015 e

2016.

Gráfico 7 – Cotas de mercado (%) do volume de energia transacionado anual do MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 8 – Evolução do preço médio anual dos mercados ACR(Mercado Cativo) x ACL(Mercado

Livre) do estado do Ceará.

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Outra comparação relevante é quando confrontamos de preços do mercado ACR

com os do ACL, no período em estudo (Gráfico 8), pois, fica evidente a vantagem competitiva

da compra de energia no mercado livre, exceto, no período próximo ao ano de 2013, onde, o

excesso de intervenção governamental  no setor  trouxe distorções  no preço da energia,  ao

ponto do mercado cativo apresentar valores mais baixos que o mercado livre.
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4.1 O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI ou IHH)

Índices de concentração são métodos práticos para medir a concentração que a

empresa possui no mercado. Quanto maior o índice, maior é a probabilidade dos participantes

exercerem  o  poder  de  mercado.  De  acordo  com  Hellmer  e  Warell  (2009),  o  índice  de

Herfindahl-  Hirschman  (HHI)  pode  traduzir  a  potencialidade  para  a  prática  de  poder  de

mercado ou de uma posição dominante. A posição dominante no mercado ocorre quando a

empresa possui capacidade econômica suficiente para precaver-se da concorrência, de modo a

assumir um comportamento independente de todos os agentes do mercado. 

Para estimar a posição dominante,  a  Comissão Europeia e o Departamento de

Justiça dos EUA utilizam uma quota de mercado de 50%, baseando-se no HHI como uma

avaliação  inicial  do  nível  de  competitividade  ou  de  uma potencial  posição  dominante  no

mercado. Além disso, existem limites arbitrários quando da análise da concentração, ou seja,

quando o HHI é superior a 2500, considera-se que o mercado é demasiadamente concentrado

(Melnik  et  al.,  2008).  Todavia,  segundo  Vassilopoulos  (2003)  a  Comissão  Federal  de

Regulamentação de Energia (FERC/EUA), refere que se a percentagem da maior quota de

mercado exceder 20%, indicará o potencial de exercer o poder de mercado. 

Carvalho e Aguiar (2005) afirmam que o HHI representa a relação entre o número

de empresas existentes e a distribuição das mesmas no mercado, ou seja, quando os valores do

HHI se aproximam de 1 significa que existem poucas empresas na indústria ou que o mercado

se encontra distribuído de forma desequilibrada. Por sua vez, quando os valores do HHI se

aproximam de 0 significa que existem inúmeras  empresas.  Dessa forma,  o HHI pode ser

calculado pela soma das quotas de mercado ao quadrado de cada empresa concorrente num

determinado mercado (Shapiro, 2010). 

O índice  (HHI)  corresponde ao  somatório  dos  quadrados das  participações  de

mercado de cada empresa, em determinado setor ou indústria. É dado pela equação 1, onde Si

representa a quota de mercado e n é o número total de empresas que operam no mercado. O

HHI encontra-se entre 0 e 1, sendo 0 quando existe um mercado em concorrência perfeita, 1

quando  existe  um  mercado  de  monopólio  puro  e  valores  intermédios  quando  existem
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situações de oligopólio. Caso as percentagens sejam usadas como números inteiros, o índice

pode elevar-se a 10000 (100²) (Church e Ware, 2000) 

(0 ≤ HHI ≤ 10.000)

(Equação 1)

Um dos  métodos  de  análise  dos  valores  do  HHI  é  fornecido  pelo  Conselho

Administrativo de Defesa Econômica - CADE, onde, se os valores do índice flutuarem entre 0

e  0,15,  o  mercado  se  apresenta  desconcentrado,  por  isso,  não  há  preocupação  quanto  à

concorrência; se os valores encontrados estiverem no intervalo de 0,15 e 0,25, o mercado é

considerado  moderadamente  concentrado,  e  passa  a  existir  a  preocupação  quanto  a

concorrência; no caso dos valores calculados para o HHI superarem 0,25, teremos então um

mercado altamente concentrado, e, assim, a preocupação com a concorrência deve ser muito

maior.  Opcionalmente,  o HHI pode ser analisado sob a forma percentual considerando as

faixas  entre  0  e  1500,  para  o  mercado  desconcentrado;  1500  e  2500,  para  o  mercado

moderadamente concentrado e maior do que 2500, para um mercado altamente concentrado,

conforme a tabela 2 abaixo. 

Tabela 2 – Relação do índice Herfindahl- Hirschman(HHI) com a concentração de mercado

Índices Concentração de Mercado

HHI < 1500 Não Concentrado

1500 <= HHI <= 2500 Concentração Moderada

HHI > 2500 Alta Concentração

Elaboração Própria (2019). Dados do CADE.
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4.2 Análise do índice de Herfindahl- Hirschman(HHI)

O Gráfico 9 que trata da evolução do índice HHI, anualmente, nos mostra que,

apenas, nos anos de 2010 houve a formação de um mercado com alta concentração (HHI >

2500) no mercado livre de energia do Ceará. Contudo, perceber-se que em 2010, o mercado

ainda era bastante embrionário,  por haver um número limitado de empresas participantes,

apenas 9, e ainda com um número de negócios transacionados muito baixo, 54. 

No ano de 2013 podemos sugerir que o excesso de intervenção governamental

talvez tenha trazido a instabilidade no setor ao ponto de neste ano o índice de Herfindahl-

Hirschman (HHI) apresentar o seu maior valor, 1826, excluindo o ano de 2010.

Gráfico 9 – Evolução do HHI anual relativo ao volume, número de empresas, número de negócios de

energia transacionados no MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Podemos observar também que segundo os gráficos 9 e 10, a partir do ano de

2016  o  HHI  anual  se  mostrou  em  baixa  concentração,  tendo  em  vista  o  processo  de

pulverização do número de empresas deste mercado, durante o período.
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No entanto, pode-se notar pelo gráfico 10, abaixo, que maior parte do período, o

HHI se  mostrou  bastante  estável  dentro  da faixa  entre  1500 e 2500,  designada como de

concentração moderada, segundo CADE.

Verifica-se também, que, afora o HHI registrado entre 2010 e 2011, apenas no

período  entre  os  anos  de  2015  a  2017,  houve  um decréscimo  substancial  no  índice  de

Herfindahl-Hirschman  (HHI),  estabilizando  o  índice  entre  os  anos  de  2017  e  2018  com

valores abaixo de 1500 (não concentrado).

Gráfico 10 – Evolução do HHI anual relativo ao volume de energia transacionado no MLE

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Gráfico 11 – Gráfico de evolução do HHI quadrimestral relativo ao volume de energia transacionado

no MLE.

Fonte: Elaborado pelo autor

Pelo Gráfico 11, podemos observar que os dados de evolução do índice de HHI

confirmaram nossas impressões iniciais de quando analisávamos o comportamento das cotas

de  mercado,  de  aumento  competitividade  com  aumento  no  número  de  empresas  que

participam do MLE-CE, possibilitando a redução da concentração ao longo do tempo.
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4.3 Índice de Lerner e o poder de mercado

Índice de Lerner corresponde à relação existente entre a diferença do preço de

mercado e o custo marginal de um produtor para o preço de mercado, ou seja, o índice de

Lerner é igual ao inverso da elasticidade da curva de procura residual voltada para o produtor

(Sandsmark e Tennbakk, 2010). 

De acordo com a Autoridade da Concorrência (2013), o índice de Lerner pode ser

encarado como a relação entre a margem de lucro unitária de cada empresa e o respetivo

preço  (margem de  lucro  percentual),  a  qual  é  igual  ao  inverso  da  elasticidade  preço  da

procura.  O  índice  de  Lerner  é  dado  através  da  seguinte  fórmula  (Equação  2),  onde  P

corresponde ao preço de venda do bem (energia) e o Cmg, corresponde ao custo marginal de

produção da empresa. 

Para a realização do cálculo do índice de Lerner (Equação 8), é necessário saber

os custos marginais (Cmg) de produção, o que neste caso não foi possível, uma vez que os

dados não estão disponíveis de forma livre. Mas, sabe-se, contudo, que o índice de Lerner

pode ser obtido sem calcular o custo marginal,  seguindo a abordagem de Wolak (2000) e

procedendo a estimação através da elasticidade da procura residual, a fórmula do índice de

Lerner com base na elasticidade da procura residual (ε) é descrita abaixo na  Equação 2.

(Equação 2)

Uma vez que o cálculo do índice de Lerner é com base na elasticidade da procura

residual, e esta, é calculada pela razão das variações de quantidade e de preços, começa-se por

explicar  como se vai proceder  ao cálculo das variações de volume e de preços.  Primeiro

calcula-se a variação do volume de energia transacionado (ΔVT), para cada mês, de cada ano,

através da seguinte Equação: 



36

(Equação 3)

Depois, a variação de preços por mês, calculou-se a partir dos preços (P) por mês

do ano. Para efetuar este cálculo utilizou-se a seguinte fórmula: 

(Equação 4)

Por último, para o cálculo da elasticidade (ε), procedeu-se ao cálculo da razão

entre o volume de energia transacionado e os preços para cada mês do ano. Neste indicador

utilizou-se o módulo, uma vez que alguns valores da produção são negativos, isto acontece

devido à produção ser maior do que a necessidade de consumo. Para calcular a elasticidade,

utilizou-se a fórmula que se apresenta a seguir. 

(Equação 5)
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4.4 Analise do Índice de Lerner

Tabela 3 – Elasticidades e Índice de Lerner no MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 12 – Gráfico de evolução anual do preço, volume e índice de Lerner no MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os resultados obtidos para a análise do índice de Lerner, não foram bons, pois, foi

constatada a ocorrência em alguns meses de elasticidade positiva, tratando a energia como

bens elásticos  (com Elasticidade maior  que 1),  o  que  neste  caso,  não  faz sentido,  pois  a

energia é bem inelástico, assim, nestes casos, o índice de Lerner, destes casos, foi considerado

igual a “0” (índice de Lerner (Aj)). De uma forma qualitativa, podemos afirmar que a energia

elétrica é um bem de baixa elasticidade, pois, não tem um bem substituto direto e é um bem

essencial.

Várias questões podem então ser sugeridas a respeito dos resultados: Uma delas,

diz respeito as diversas intervenções do governo federal no mercado de energia durante o

período estudado (2010 a 2018), trazendo instabilidade aos preços. 

Além  disso,  é  importante  ressaltar  que  quando  a  demanda  é  inelástica  os

consumidores continuam sensíveis à variação de preço, porém em menor grau, e a variação

percentual  na  quantidade  é  menor  que  a  variação  percentual  no  preço.  Ou  seja,  os

consumidores  se  comportam  relativamente  insensíveis  a  variações  no  preço,  gerando

distorções.

Segundo Abba Lerner, o índice de Lerner deve varia entre 0 e 1, sendo zero em

concorrência  perfeita.  Em concorrência  perfeita,  a  elasticidade  da  procura  da  empresa  é

infinita, portanto, em equilíbrio, o preço é igual ao custo marginal. 

Podemos observar pelo Gráfico 13 que o índice de Lerner tem seu valor máximo

em 0,289, não nos sugerindo a ocorrência do poder de mercado.

Segundo Helman (2006) existem vários fatores que tornam o poder de mercado

mais vulnerável no mercado de eletricidade, um deles é a própria natureza da energia elétrica,

uma vez que há impossibilidade de armazenamento da eletricidade, a baixa elasticidade-preço

procura, o equilíbrio entre a oferta e a procura que leva os preços de mercado a se tornarem

potencialmente voláteis.

Outros  fatores  como os  preços  dos  combustíveis,  os  próprios  participantes  no

mercado, a utilização das fontes de energia renováveis utilizadas para a geração de energia,

também podem influenciar os preços de mercado (Lagarto, et al. 2012). 
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Gráfico 13 – Gráfico de evolução quadrimestral da elasticidade e Índice de Lerner no MLE-CE.

Fonte: Elaborado pelo autor

Contudo,  o  gráfico  14  nos  sugere  que  algo  inerente  a  própria  energia  esta

distorcendo os  valores  do índice  de  Lerner,  inclusive  alguns  estudos como o  de  Helman

(2006) sugerem isso e indicam que por vezes a tentativa de medir o poder de mercado através

do Índice de Lerner se mostra impreciso devido as características da energia, sobretudo o fato

de ser ela um produto inelástico.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta dissertação foi investigado se há concentração no mercado livre de energia

do Ceará,  e  se  os  agentes  deste  mercado,  exercem poder  de mercado nos  preços,  para o

período de 1 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2018 através da análise dos índices de

Herfindahl-Hirschman (HHI) e do índice de Lerner. 

Identificou-se  que,  neste  mercado  (MLE-CE)  em  estudo,  o  HHI  nos  sugere

pouca concentração no MLE-CE, o que já era percebido, mesmo nos gráficos de cotas de

mercado, através da observação de um processo de pulverização da participação das empresas

tanto em relação ao volume de energia transacionado como em relação a participação nas

vendas (R$) deste mercado. Também, observou-se que, houve uma grande estabilidade nos

preços para este mercado, com os preços perfazendo uma média de R$ 163,19 (Gráfico 3),

durante o período estudado (2010-2018),

Contudo, ainda há, alguma preocupação em relação a concentração no MLE-CE,

pois,  foi  constatado  um crescimento  vigoroso  de  uma  comercializadora  que  pertence  ao

mesmo grupo da distribuidora local de energia e que ao final de 2018 já detinha 24,37% do

volume de energia transacionado no MLE (Gráfico 7), sendo o maior cota do mercado. Isto,

traz um alerta em relação a parâmetros definidos pela (FERC/EUA), que indica potencial de

exercício do poder de mercado, quando a percentagem da maior quota de mercado excede

20%. Além disso, podemos inferir que, por se tratarem de empresas coligadas ou controladas,

provavelmente,  esta  ocorrendo  algum  tipo  de  vantagem  informacional  que  pode  se

transformar  em vantagem econômica,  ao  menos  temporariamente,  afinal,  a  distribuidora,

facilmente,  teria  acesso  as  informações  dos  potenciais  consumidores  do  mercado  cativo

(ACR) que estariam aptos a se enquadrar como novos clientes do mercado livre de energia,

em função do atingimento de requisitos mínimos de consumo de energia, por exemplo. Assim

estes clientes poderiam ser contactados com alguma proposta comercial, antecipado-se aos

seus concorrentes, que não detêm este tipo de informação. 

A vantagem  informacional  poderia,  portanto,  ser  evitada,  caso  houvesse  uma

regulamentação mais restrita, impedindo que empresas coligadas e controladas participassem

como distribuidora e agente do mercado livre,  no mesmo estado (UF),  ao mesmo tempo.

Como já ocorre em relação a geradora e a distribuidora local que não podem ser do mesmo

grupo de empresas coligadas e controladas, conforme art 4º, §7º da lei nº 10.848/2004 (Dispõe

sobre a comercialização de energia elétrica).
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Em relação ao índice de Lerner, contudo, não houve resultados satisfatórios, pois,

embora o gráfico anual (Gráfico 12) aponte para um comportamento que nos sugerisse um

baixo poder de mercado, houve a necessidade de procedermos com muitas considerações em

ocorrências  de  valores  positivos  para  a  elasticidade.  Definiu-se,  naquele  momento,  que  a

elasticidade deveria ser “0” em vez de valores positivos. Analisando, apenas o Gráfico 12,

podemos concluir,  erroneamente,  que,  apenas,  o excesso de intervenção do governo tenha

trazido as distorções ao índice de Lerner.

Contudo, ao abordar o gráfico mensal do índice (Gráfico 13), percebe-se que há a

ocorrência  de  maneira  esporádica  e  generalizada  de  valores  maiores  que  1  no  índice  de

Lerner,  inclusive  em períodos  que  não  houve  intervenção  governamental,  o  que  nos  faz

descartar uma conclusão baseada apenas no Gráfico 12, o que seria um equívoco.

Assim, tendo em vista, que sua flutuação no Gráfico 13 deve-se dar-se, segundo

Abba Lerner, entre 0 e 1, concluímos que o gráfico foi influenciado por fatores inerentes a

própria natureza da energia, trazendo assim, as distorções verificadas.

Em suma, pode-se dizer que, através da análise do índice de HHI, para o período

de 2010 a 2018, não há concentração de mercado, e que os preços se comportaram de maneira

estável. Contudo, em relação ao índice de Lerner, podemos concluir que não há elementos que

fundamentem  um  resultado  conclusivo,  e  atribuímos  isso  a  excesso  de  intervenção

governamental, bem como, o próprio comportamento dos preços da energia elétrica, por se

tratar de um bem inelástico, produzindo distorções de preço.
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ANEXO A – TABELA MENSAL ELASTICIDADE E ÍNDICE DE LERNER

Tabela 4 – Tabela mensal da elasticidade e Índice de Lerner no MLE-CE.
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Fonte: Elaboração própria


