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Resumo: O trabalho a seguir teve o intuito de demonstrar a importância da comercialização 

de energia elétrica no mercado livre, comparar os custos, demonstrar vantagens e 

desvantagens de energia consumida através do mercado cativo e mercado livre de uma 

empresa no ramo industrial no Oeste do Paraná.  No estudo de caso foram apresentadas 

diversas bibliografias de diferentes autores, sendo alguns deles: Chiavenato (2000), 

Maximiano (2000) e Steiner (1981). A justificativa do trabalho se deu em querer se 

aprofundar sobre o assunto da comercialização de energia elétrica no mercado livre, da 

necessidade de ser aplicado em uma empresa autêntica e que queira conhecer o novo do 

mercado e ainda trazer ao conhecimento do acadêmico, da comunidade e de todos os 

membros da sociedade. A pesquisa foi de forma quantitativa, estudo de caso e pesquisa 

documental, onde se levantou o histórico de consumo de energia elétrica da empresa 

pesquisada, podendo trazer números reais e a diferença entre manter contrato com a energia 

elétrica no mercado cativo ou mercado livre. As principais conclusões são de optar pelo 

mercado livre ou cativo de energia elétrica. Os resultados são significativos na redução de 

custos e geram economia em suas faturas de energia elétrica, mantendo a competitividade da 

empresa no ramo de atuação e consequentemente geram maior resultado.  

Palavras-chave: Energia elétrica, custos, vantagens e desvantagens. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Administrar empresas não é uma tarefa fácil, é necessário ter uma visão geral de 

todas as áreas, sendo elas, finanças, marketing, gestão de pessoas e contabilidade, com isso o 

mercado necessita de profissionais bem capacitados para desempenhar suas funções.  

Atualmente pouco se fala ou até mesmo se comenta sobre mercado livre de energia 

elétrica, esse comércio se refere à contratação livre de energia, onde o próprio consumidor 

pode comprar, negociar suas taxas, prazos e quantidade de volume no mercado livre de 

energia. 
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Conforme descrito no site Interenergia: 
 

O mercado livre de energia foi criado em julho de 1995, com a Lei 9.074. O 

objetivo foi desonerar a máquina pública dos investimentos em 

infraestrutura, por meio da atração do capital privado, estimulando a livre 

concorrência. Com isso, a competitividade das empresas brasileiras 

aumentou, tornando possível a redução dos custos com energia elétrica. Para 

introdução da competição no setor elétrico foi necessária uma reestruturação 

regulatória para suportar a privatização das concessões de uso do bem e do 

serviço público. 

 

Neste mercado existem benefícios e algumas dificuldades de comercializar energia 

elétrica através do mercado livre ao invés do mercado cativo. Por isso a importância em 

pesquisar sobre o assunto, poder realizar este estudo para comparar e apresentar a relevância 

deste tema tão pouco conhecido pelas pessoas. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar quais as vantagens e desvantagens de 

comercializar energia através do mercado livre e posteriormente apresentar o resultado gerado 

por este mercado da empresa no ramo industrial no Oeste do Paraná, demonstrando através da 

análise quantitativa, documental e estudo de caso, os atuais demonstrativos gastos com 

energia elétrica comercializada através do mercado cativo.  

Este artigo tem a finalidade de analisar e apresentar os resultados gerados pelo 

mercado livre de energia, utilizando uma empresa do Oeste do Paraná como referência. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO  

 

Administrar é uma ferramenta de extrema importância para tomada de decisão que 

auxiliam os gestores, para que consigam alcançar o sucesso da organização.  

Segundo Chiavenato (2000, p. 7), “a tarefa da administração é a de interpretar os 

objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio do 

planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados [...]”. 

Administração, nos dias atuais, possui extrema importância para o crescimento e 

sucesso das empresas. O profissional que atua na área da administração, necessariamente 

precisa estar atualizado e integrado com o mercado, as empresas exigem muito conhecimento, 

ainda que os números de administradores formados sejam elevados, a demanda para bons 

profissionais é alta. 
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De acordo com Chiavenato (2000, p. 5), “a administração [...], está sendo 

considerada a principal chave para solução dos mais graves problemas que atualmente 

afligem o mundo moderno”.  

 Para abranger crescimento e desenvolvimento da empresa é necessário ter um plano 

adequado, bem elaborado, pois toda empresa possui metas e objetivos que estão ligados 

diretamente com o lucro, resultados positivos, evitando gastos desnecessários. O 

administrador precisa avaliar as receitas e despesas, para isso existe o compromisso em saber 

administrar. 

Maximiano (2000, p. 26), descreve “a administração é o processo ou atividade 

dinâmica, que consiste em tomar decisões sobre objetivos e recursos”.   

Tomada de decisão dentro da empresa não é tarefa fácil, pois existem diversas 

situações as quais necessitam que o administrador esteja preparado para avaliar o problema ou 

oportunidade, o que pode ocasionar resultados positivos ou negativos para a empresa. 

O autor Chiavenato (2000, p. 5), afirma que: 

 

Em uma época de complexidades, mudanças e incertezas como a que 

atravessamos hoje, a administração tornou-se uma das mais importantes 

áreas da atividade humana. Vivemos em uma civilização na qual o esforço 

cooperativo do homem é a base fundamental da sociedade. 

 

Alguns administradores consideram difíceis as tomadas de decisões em uma 

empresa, pois determinará o futuro dela, porém é necessário, pois as decisões tomadas irão 

levar ao sucesso ou ao fracasso de uma empresa, independente do porte ou natureza do 

empreendimento, pequeno ou grande, serviços, comércio ou indústria. É importante pensar 

que o sucesso da empresa é que ela mantenha suas atividades com excelente desempenho, 

proporcionando o retorno positivo e rentável. 

Para Steiner e Miner (1981, p. 12), “O administrador profissional tem sempre uma 

mente aberta, ciente das limitações, do conhecimento passado e da necessidade de busca de 

novos conhecimentos que possam ajudar-lhe em seu trabalho”.  

O gestor precisa estar preparado para as diversas situações do dia a dia, para que 

consiga desempenhar suas atividades da melhor maneira. Dessa forma, Chiavenato (2000, p. 

6), determina que “a tarefa de administrar se aplica a qualquer tipo ou tamanho de 

organização, seja ela uma grande indústria, uma cadeia de supermercados, uma escola, clube, 

hospital ou uma empresa de consultoria”. 
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2.2 ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS 

 

Toda empresa requer um planejamento financeiro elaborado, pois promove um 

desafio constante dos administradores. Sendo assim, Martins (2010, p. 305), argumenta que 

“a empresa tem controle dos seus custos e despesas quando conhece os que estão sendo 

incorretos, verifica se está dentro do que era esperado, analisa as divergências, e toma 

medidas para correção de tais desvios”.  

Custo fixo, como o próprio nome diz, são os custos que não sofrem alteração, 

independentemente do volume de produção, por mais que tenham oscilações o custo  

permanecerá fixo.  

Ferreira (2010, p. 34), enfatiza que custos fixos “são os custos cujos valores totais 

independem da quantidade produzida, ou seja, não sofrem variações em razão do volume de 

produção”.  

Diferente dos custos fixos, os custos variáveis, alteram conforme a produção, 

sofrendo alterações conforme determinado tempo. Ferreira (2010, p. 35), exemplifica que os 

custos variáveis “são aqueles cujos valores totais variam de acordo com a quantidade 

produzida, proporcionalmente”.  

É importante entender qual o custo para determinado serviço ou produto na empresa, 

por isso o gestor precisa estar atento à precificação para não gerar resultados negativos à 

empresa, separar os custos é uma forma eficaz de controlar seus gastos. 

Segundo Ferreira (2010, p. 2), “para a fabricação de um determinado produto, o 

departamento de produção precisa efetuar diversos gastos: matérias-primas, embalagens, mão-

de-obra direta e indireta, energia elétrica, depreciação, manutenção, aluguel e seguro”.  

 

2.3 INVESTIMENTO 

 

Nos dias atuais existe uma grande precisão em investir. É importante que o gestor 

saiba identificar suas necessidades, saber realizar no tempo certo o investimento, utilizar o 

capital que não está sendo aproveitado para realizar investimentos, gerando receita e lucros. 

Ferreira (2010, p. 17), destaca: “investimento é o gasto que tem como contrapartida 

um ativo. Corresponde à aquisição de bens ou serviços que se incorporam ao patrimônio 

como um ativo”.  
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Quando se fala em investimento e ainda redução de custos, pode-se levar em 

consideração que é de grande importância a empresa pensar no mercado livre de energia, pois 

com isso seus gastos diminuirão e, conseqüentemente, gerarão resultados para a empresa. 

Rossetti (1982, p. 678), esclarece que “o progresso tecnológico é outro importante 

fator determinante do nível de investimento”. 

 

2.4 MERCADO LIVRE DE ENERGIA 

 

O mercado livre de energia teve seu início no ano de 1995. Os contratos de compra e 

venda são realizados de forma livre, é possível escolher de quem irá adquirir a energia, mas 

para isso precisa ser formalizado através de contrato o consumo mensal. 

 Este mercado foi criado para gerar a competitividade entre as empresas brasileiras e 

proporcionar a redução de custos com energia, no mercado cativo os consumidores não 

podem escolher seus fornecedores de energia, já no mercado livre, existem maiores opções e 

também poderá contribuir com o meio ambiente, ou seja, adquirir energia de fontes 

renováveis sem poluição para o meio ambiente, entre outros benefícios. Neste mercado 

existem vantagens e desvantagens, o que é possível observar que as vantagens são maiores e 

mais benéficas, em que no decorrer do trabalho isto ficará mais visível.  

O site Interenergia (2017), enfatiza que “infelizmente, o acesso ao Mercado Livre de 

Energia não é uma realidade para qualquer consumidor (ainda), mas aqueles que se encaixam 

na legislação vigente podem se beneficiar da liberdade de escolha de fornecimento”.  

Levando em consideração os aspectos apresentados e as necessidades de mercado 

apresentadas, este trabalho mostra o nível de economia gerado através do mercado livre de 

energia, comparando com o mercado cativo. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa quantitativa foi elaborada pela análise das faturas de energia elétrica 

apresentada pela empresa e a comparação dos gastos no mercado livre de energia elétrica 

como no mercado cativo.  

O método quantitativo, segundo Richardson et al. (1999:70 apud MARCONI, 

LAKATOS, 2004, p. 269), “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 

modalidades de coletas de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas”.  
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Já, para Gil (202, p. 134), “nas pesquisas quantitativas, as categorias são 

frequentemente estabelecidas a priori, o que simplifica sobremaneira o trabalho analítico”. 

Estudo de caso, a pesquisa foi elaborada através da análise das faturas de energia 

elétrica apresentadas pela empresa, esta pesquisa serve como base para identificar fenômenos 

que possam acontecer no ambiente exploratório, porém não é possível ter controle da 

situação.  

Gil (2002, p. 54), explica que “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados”.  

Pesquisa documental, pois se analisaram os dados primários que a empresa possui, 

consiste na análise de documentos da empresa, bem como análise das faturas de energia.  

Assim, Gil (2002, p. 45), determina que “a pesquisa documental vale-se de materiais que não 

que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetivos da pesquisa”.  

Gil (2002, p.87), cita que “há pesquisas elaboradas com base em documentos, as 

quais, em função da natureza destes ou dos procedimentos adotados na interpretação dos 

dados, desenvolvem-se de maneira significativamente diversa”.  

Analisou-se o consumo médio da empresa abordada, através dos últimos registros 

das faturas.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

No mercado competitivo das empresas, o fator que diferencia o preço de venda é a 

energia elétrica, pois com diversos reajustes oportunizados pelo governo, acaba 

inviabilizando diversos seguimentos. Em busca de reduzir o custo deste insumo, há empresas 

optando por energias renováveis ou ainda à aquisição de mercado livre de energia elétrica, 

que é fornecida por empresas através de possíveis sobras na sua produção, ou até mesmo de 

fontes renováveis, por meio da possibilidade de compra da energia no mercado livre, as 

empresas acabam tendo um maior poder de negociação, possibilitando a livre escolha de 

quem realizará o fornecimento de energia elétrica. Diferente da energia cativa, em que é 

distribuída por empresas detentoras do fornecimento de energia para cada região, não 

disponibilizando negociação de contratos fazendo, assim, empresas sofrerem com 

volatilidades dos custos com este insumo. 
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Para a empresa adentrar no ramo da energia elétrica no mercado livre ela deve 

seguir algumas regras ou requisitos, dentre eles estão: 

 Consumo mínimo de energia elétrica de 3000 KW; 

 Valor mínimo de fatura aproximada de R$ 126.000,00; 

 Concessionária passa a ser distribuidora e não fornecedora de energia; 

 Contrato com uma empresa de consultoria para que sejam realizados todos os estudos e 

providenciados todos os documentos exigidos por lei; 

 Realizar um depósito de garantia financeira correspondente ao valor médio de uma fatura; 

 Realizar adequações na rede elétrica e nos pontos de medições (relógio de fatura). 

Para analisar a viabilidade entre o mercado cativo e mercado livre, foram realizadas 

as análises das faturas da empresa abordada, identificando-se que a empresa está apta a 

comercializar energia no mercado livre e, assim poder identificar qual mercado é mais viável 

e rentável para a empresa.  

 

4.1 INVESTIMENTO E DESPESA FIXA 

 

O investimento para a empresa realizar a migração para o mercado livre de energia 

é apenas o relógio de medida e adequações na rede elétrica, que gira em torno de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) e ainda, para ingressar ao mercado livre de energia elétrica, a 

empresa estudada deve contratar uma consultoria, a qual será responsável por toda análise 

técnica, projeções de consumo e documentos exigidos pela lei pertinente a este nicho de 

mercado de energia, sendo que este custo está estimado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem 

reais) mensais. 

  

4.2 APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS 

 

As informações a seguir demonstram o consumo e o valor do KW/H (quilowatt-

hora), cobrado através do mercado livre de energia elétrica, em que foi constatado que há 

uma empresa disponível para fornecimento de energia no mercado livre de energia, fica 

localizada na cidade de Jirau – Rio de Janeiro, onde apresentam-se as seguintes cotações por 

KW/H (quilowatt-hora), sendo que o valor praticado no mercado cativo é de R$ 0,421727, 

observa-se que é muito superior ao mercado livre. 
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Quadro 1: Demonstrativo mercado livre 

ANO KW/H 

2019 R$ 0,206 

2020 R$ 0,200 

2021 R$ 0,187 

2022 R$ 0,181 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados do quadro trabalhados abaixo se baseiam no estudo dos últimos 12 meses, 

referente ao consumo de energia elétrica no mercado cativo da referida empresa. Observa-se 

que há um custo médio mensal de R$ 88.369,13, o que acende a luz amarela para a empresa, 

pois a energia elétrica corresponde a um grande percentual dos custos envolvidos na 

produção da empresa estudada.  

 

Quadro 2: Demonstrativo mercado cativo  

MERCADO CATIVO DE ENERGIA 

Mês KW/H Consumo Total 

Jun/17  R$ 0,421727  219301  R$ 92.485,153  

Jul/17  R$ 0,421727  215147  R$ 90.733,299  

Ago/17  R$ 0,421727  215726  R$ 90.977,479  

Set/17  R$ 0,421727  212505  R$ 89.619,096  

Out/17  R$ 0,421727  222726  R$ 93.929,568  

Nov/17  R$ 0,421727  205204  R$ 86.540,067  

Dez/17  R$ 0,421727  190583  R$ 80.373,997  

Jan/18  R$ 0,421727  158661  R$ 66.911,628  

Fev/18  R$ 0,421727  230446  R$ 97.185,300  

Mar/18  R$ 0,421727  203117  R$ 85.659,923  

Abr/18  R$ 0,421727  217792  R$ 91.848,767  

Mai/18  R$ 0,421727  223285  R$ 94.165,313  

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018). 

 

As informações a seguir demonstram o consumo e o valor do KW/H (quilowatt-

hora) cobrado através do mercado livre de energia elétrica, correspondente ao valor de R$ 

0,206 por KW/H (quilowatt-hora) para um consumo de energia do período de Maio/2017 a 

Abril/2018, que para o ano seguinte pode sofrer alteração, devido a fixação da base de dados, 

utilizou-se os períodos citados anteriormente: 
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Quadro 3: Demonstrativo do mercado livre  

MERCADO LIVRE DE ENERGIA 

Mês KW/H Consumo Total 

Jun/17  R$ 0,206  219301  R$ 45.176,006  

Jul/17  R$ 0,206  215147  R$ 44.320,282  

Ago/17  R$ 0,206  215726  R$ 44.439,556  

Set/17  R$ 0,206  212505  R$ 43.776,030  

Out/17  R$ 0,206  222726  R$ 45.881,556  

Nov/17  R$ 0,206  205204  R$ 42.272,024  

Dez/17  R$ 0,206  190583  R$ 39.260,098  

Jan/18  R$ 0,206  158661  R$ 32.684,166  

Fev/18  R$ 0,206  230446  R$ 47.471,876  

Mar/18  R$ 0,206  203117  R$ 41.842,102  

Abr/18  R$ 0,206  217792  R$ 44.865,152  

Mai/18  R$ 0,206  223285  R$ 45.996,710  

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018). 

 

Observa-se que o valor médio à pagar com base na estimativa do consumo para o 

próximo ano de energia elétrica no mercado livre é de R$ 43.165,46. As informações a 

seguir demonstram a comparação do mercado cativo para o mercado livre, as quais 

resultaram surpreendentemente em uma economia de aproximadamente 51,15% no final do 

período de 12 meses.   

 

Quadro 4: Demonstrativo mercado cativo x mercado livre para 2019 

MÊS 

MERCADO 

CATIVO MERCADO LIVRE ECONOMIA 

Jun/17  R$ 92.485,15   R$ 45.176,01   R$       47.309,15  

Jul/17  R$ 90.733,30   R$ 44.320,28   R$       46.413,02  

Ago/17  R$ 90.977,48   R$ 44.439,56   R$       46.537,92  

Set/17  R$ 89.619,10   R$ 43.776,03   R$       45.843,07  

Out/17  R$ 93.929,57   R$ 45.881,56   R$       48.048,01  

Nov/17  R$ 86.540,07   R$ 42.272,02   R$       44.268,04  

Dez/17  R$ 80.374,00   R$ 39.260,10   R$       41.113,90  

Jan/18  R$ 66.911,63   R$ 32.684,17   R$       34.227,46  

Fev/18  R$ 97.185,30   R$ 47.471,88   R$       49.713,42  

Mar/18  R$ 85.659,92   R$ 41.842,10   R$       43.817,82  

Abr/18  R$ 91.848,77   R$ 44.865,15   R$       46.983,61  

Mai/18  R$ 94.165,31   R$ 45.996,71   R$       48.168,60  

Total  R$ 1.060.429,59   R$ 517.985,56   R$ 542.444,03  

Fonte: Dados da pesquisa (2017/2018). 

 



10 

 

 
 

Através dos demonstrativos das faturas de energia do ano de 2018, obtiveram-se os 

resultados favoráveis a efetivar a migração para o mercado livre de energia. Pois irá gerar 

uma economia estimada superior a 50% nos anos seguintes, não levando em consideração o 

reajuste de tarifas, proporcionadas pelos órgãos governamentais no mercado cativo.  

 

Quadro 5: Previsão para os próximos 4 anos 

ANO KW/H 
MÉDIA 

CONSUMO 

MÉDIA 

MERCADO 

LIVRE 

MÉDIA 

MERCADO 

CATIVO 

MÉDIA 

ECONOMIA 

MERCADO 

LIVRE 

2019 0,206 209541  R$ 43.165,46   R$ 88.369,13  -R$ 45.203,67  

2020 0,200 209541  R$ 41.908,22   R$ 88.369,13  -R$ 46.460,92  

2021 0,187 209541  R$ 39.184,18   R$ 88.369,13  -R$ 49.184,95  

2022 0,181 209541  R$ 37.947,89   R$ 88.369,13  -R$ 50.421,24  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

O quadro acima traz um demonstrativo da média econômica, gerado através do 

mercado livre de energia com base nos valores dos próximos 4 anos. Através do mercado 

livre é possível identificar o reajuste dos próximos 48 meses. Já no mercado cativo, não se 

conseguem identificar possíveis reajustes, pois depende de órgãos governamentais. 

Contudo, o presente artigo buscou, além de estudar e comparar os dois tipos de 

mercado de energia, trazer para a comunidade, faculdade, acadêmicos e para a empresa 

pesquisada, destacar quais as vantagens e desvantagens de optar para o mercado livre de 

energia, conforme demonstrado abaixo: 

Principais vantagens:  

 Economia de aproximadamente 51,15% no valor da fatura;  

 Fixação do valor sem reajuste de mercado;  

 Baixo investimento para adequações de rede;  

 Livre escolha de quem comprar energia;  

 Negociação direta com o fornecedor de energia; 

 Possibilidade de comercialização de energia no mercado, caso venha sobrar do pacote 

contratado. 

Principais desvantagens:  

 Caso a empresa queira retornar ao mercado cativo de energia, a concessionária tem um 

prazo de até seis meses para aceitá-lo ou não de volta, prazo este, previsto pela legislação 

vigente;  
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  Caso o consumo mensal ultrapassar a demanda contratada a empresa deixará de receber 

energia elétrica. 

Pode-se avaliar então, que o mercado livre de energia elétrica tem mais pontos 

positivos do que negativos, porém, o que deixa a organização com incertezas de optar por 

esse mercado é a ausência de energia elétrica, caso o consumo venha exceder o pacote 

contratado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo demonstrar as principais vantagens e desvantagens 

em comercializar energia elétrica no mercado livre e, principalmente, poder contribuir com a 

análise dos dados para a empresa modelo do trabalho, analisando a viabilidade para migração 

no mercado livre de energia com base em seu consumo. 

Identificou-se através da análise dos dados apresentados, que migrar para o mercado 

livre de energia é viável, o custo de investimento e despesa fixa é insignificante em 

comparação com o retorno. A economia gerada é muito atrativa, podendo a empresa realizar 

outros investimentos para seu crescimento e desenvolvimento. 

O mercado cativo de energia possui suas tarifas altas, fazendo com que a empresa 

tenha gastos elevados com energia elétrica e também instabilidade de mercado em relação aos 

reajustes que não foi possível identificar, ficando assim, limitadas a uma única empresa para 

fornecimento de energia. 

Não se pode esquecer que, antes de realizar a migração para o mercado livre de 

energia, é necessário realizar um estudo de viabilidade e, infelizmente não são todas as 

empresas que podem aderir a este mercado, sendo assim se obriga a seguir outros rumos.   

Os resultados alcançados foram satisfatórios, uma vez que todos os indicadores 

financeiros resultaram positivamente. Sendo assim, conclui-se que o projeto de 

comercialização de energia elétrica através do mercado livre é economicamente viável e 

vantajoso. 
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