
Relatório 
 

 
 
 
 
Assunto:  

 
 
SUMÁRIO

 
1.   
Energia e F
organizado

 
2.  
constituiçã
envolverão
S.A. – Mer

 
3.  
no denom
comerciali
devem ser 
mas os pre

 
4.  
envolvendo

 
5.  
2016-2020
físico (a a
pretendida 

 
6.  
(que desco
0% para 12
convencim

SMI Nº 00

Pedido
Mercad
Energi
 
 
 
Senhor
 

O EXECUT

Trata-s
Futuros S/A
o; e (ii) auto

A prop
ão de uma 
o transações
rcados Orga

Atualm
minado Am
zadoras e g
obrigatoria

eços transac

Deve se
o tal produt

Como s
0 mostra qu
atual fase 
fase 2). 

No per
onsidera o c
2%. Isso sig

mento para q

COMI

01/16 

o de Autori
do Organiz
ia e Futuro

r Superinten

TIVO 

e de proce
A (“BRIX”)
orizar o func

ponente pret
plataforma

s bilaterais 
anizados. 

mente a BRI
mbiente de
grandes con
amente regis
ionados não

er destacado
to não estão

será detalha
ue, em médi
1) sendo o

ríodo menc
consumo pr
gnifica que h
que participa

SSÃO DE 

ização para
zado e par
s S/A 

ndente, 

esso constitu
) para: (i) se
cionamento

tende admi
a para nego
com risco d

IX já opera 
e Contrataç
sumidores. 
strados na C
o fazem par

o que como
o sob a comp

ado mais ad
ia, cerca de
o restante o

ionado a p
óprio de ge
haverá nece
antes do me

VALORES

a Funciona
ra Funcion

uído para a
er autorizad
 de um mer

nistrar um 
ociação de 
de contrapar

uma platafo
ção Livre 
Os contrato

Câmara de C
rte das infor

o a energia f
petência de 

diante, o pla
e 94% das r
oriundo de 

articipação 
eradoras e a
essidade de 
ercado de en

 
S MOBILIÁ

São P

amento com
namento de

a avaliação
da como ent
rcado organ

mercado de
derivativo

rte, serão re

orma para n
(ACL), d

os entre tais
Comercializ
rmações nec

física não é 
regulação e

no de negóc
receitas adv

negociaçõ

da BRIX
autogerador
ser empree
nergia físic

ÁRIOS 

Paulo, 12 d

mo Entidad
e Mercado 

o do pedido
tidade admi
izado a ser 

e balcão or
os de energ
egistrados e

negociação d
do qual p
s participan

zação de En
cessárias pa

um valor m
e/ou superv

cios da prop
virão de neg

ões de deriv

no chamad
as) deverá v

endido um e
a, que hoje 

de fevereir

de Adminis
Organizad

o efetuado 
inistradora d
por ela adm

rganizado p
gia. Os neg
e liquidados

de energia f
participam 
ntes, que são
ergia Elétric

ara o registro

mobiliário, o
visão desta a

ponente par
gociações n
vativos de 

do addressa
variar de pr

esforço sign
fazem suas

ro de 2016.

tradora de
do – BRIX

pela BRIX
de mercado

ministrado. 

por meio da
gócios, que
s pela Cetip

física (spot)
geradoras,

o bilaterais,
ca (CCEE),
o. 

os contratos
autarquia.  

ra o período
no mercado

energia (a

able market
raticamente

nificativo de
s transações

 
. 

e 
X 

X 
o 

a 
e 
p 

) 
, 
, 
, 

s 

o 
o 
a 

t 
e 
e 
s 



sem a divu
onde ocorr

 
7.   
apresentan
ser revertid
pelos sóci
implantada

 
8.  
BRIX seja
dos sistem
técnica pos

 

DO PROC

 
9.  
visando ate
2007 (ICV

 
10.  
Anexos I e

 
11.  
“Contrato 
(ii) uma m
enviado qu

 

HISTÓRI

 
12.  
energia elé
e consumid

 
13.  
listados, ex
consumo d
69 kV ou 
representad
especiais, 
adquirir en
biomassa, 
representad
indústrias, 

 

ulgação de 
rerá uma ma

Durant
ndo prejuízo
da a partir d
os, no mín
a. 

A prop
a deferido c
as de negoc
ssa testar su

CESSO 

O pedi
ender ao di

VM 461). 

Comple
e III da ICV

Em 10 
de Acesso B

minuta do “C
uando do pe

ICO 

Atualm
étrica no AC
dores livres

No AC
xistindo um
de energia s

superior, e
dos por se
aqueles cuj

nergia gerad
eólica e sol
dos por se
redes varej

COMI

preços, pa
aior transpa

e o períod
o operacion
de 2019. D
nimo para 

posta da áre
com condici
ciação e da i
ua eficácia e

do da BRIX
isposto nos 

ementando 
VM 461 (fls.

de agosto 
BRIX” (em 

Código de C
edido (fls. 1

mente a BR
CL, do qual
. Estamos f

CL contratos
ma segmenta
seja superio
e que pode
egmentos in
jo consumo
da a partir 
lar), com de
egmentos i
istas, super

SSÃO DE 

assem a dire
arência, emb

do compre
al (e conseq
esta forma,
que a imp

ea técnica, 
ionantes, pr
interligação

e exercer su

X foi proto
artigos 109

o pedido, 
 9 a 981). 

de 2015, po
substituiçã

Conduta de P
.102 a 1.123

RIX oferece
l fazem part
falando de c

s bilaterais 
ação dos co
r a 3 MW e

em adquirir 
ndustriais e
o esteja com
de fontes a

esconto em 
industriais 
rmercados e

VALORES

ecionar um
bora mantid

eendido en
quente gera
 existirá a n

plantação d

detalhada 
rincipalmen
o dos mesm
ua atividade 

ocolado na 
9 e 110 da I

a proponen

or meio ele
ão ao “Acord
Participante
3). 

 uma plata
te empresas
contratos fís

são livreme
nsumidores
e que esteja

energia de
eletro-inten
mpreendido
alternativas 
suas tarifas
e comercia

e o setor ban

 
S MOBILIÁ

ma parcela d
da a bilateral

tre 2016 
ação negativ
necessidade
a chamada

ao final de
nte uma rela

mos com os d
de supervis

CVM em 1
Instrução C

nte apresen

etrônico, a B
do de Partic

es”, docume

aforma eletr
s geradoras, 
sicos de ene

ente negoci
s livres entr
am conectad
e qualquer 
sivos e gr

o entre 500 
(Pequenas 

s de distribu
ais, incluin
ncário, entre

ÁRIOS 

de negócios
lidade entre

e 2018, a
va de caixa
e de aporte 
a fase 2, ob

este relatóri
acionada à e
da Cetip, pe
são de mane

16 de março
CVM nº 461

ntou os doc

BRIX envio
cipação” en
ento que não

rônica para 
distribuido
rgia elétrica

iados entre 
re: (i) conve
dos a uma r
fonte de g

randes plan
KW e 3 M
Centrais H

uição / trans
ndo shoppi
e outros. 

s para uma 
e as partes. 

a entidade 
a), situação 
de recursos
bjeto do p

io, é que o
efetiva imp
ermitindo qu
eira adequad

o de 2015 (
1, de 23 de 

cumentos li

ou: (i) uma
nviado anter
o fez parte d

a comercia
oras, comerc
a. 

os participa
encionais, a
rede de tran
geração – b
ntas industr
MW, e que

Hidroelétrica
smissão – b
ng centers

plataforma

continuará
que deverá

s adicionais
edido, seja

o pedido da
lementação
ue esta área
da. 

(fls. 1 a 8),
outubro de

istados nos

a minuta do
riormente; e
do conjunto

alização de
cializadoras

antes acima
aqueles cujo
nsmissão de
basicamente
riais; e (ii)
e só podem
as – PCHs,

basicamente
, pequenas

a 

á 
á 
s 
a 

a 
o 
a 

, 
e 

s 

o 
e 
o 

e 
s 

a 
o 
e 
e 
) 

m 
, 
e 
s 



14.  
país, e con
convencion

 
15.  
Ambiente 
liquida as t

 
16.  
representa 
esforços na

 
17.  
ACL sejam
registro da

 
18.  
período de
produzido 
liquidadas 
Liquidação
cada subm

 
19.  
físico de e
contrato ba
justamente
grau de con

 
20.  
bilateral, c

 
21.  
administra
subjacente

 
22.  
básica é p
financeiras
eventualme

 
23.  

 
24.  
bolsa para 

 O ACL
nta com apro
nais e 1.150

Todos 
de Contrata
transações d

Dentro 
a primeira

a expansão 

É impo
m negociado
as transaçõe

 O regi
e vigência 

ou consum
financeiram

o de Difere
mercado. 

Pelo de
energia no a
ase é feita 

e a transparê
nvenciment

Na ver
om o conse

A segu
dora de me
s sejam índ

Nesta f
permitir ao
s) a utiliza
ente para es

O pedid

Por fim
negociação

COMI

L represent
oximadamen
0 consumido

os contrato
ação Regula
de curto pra

da estratég
a e atual fa
da base de p

ortante ser d
os em uma 
s na CCEE,

stro na CCE
do contrat

mido e o 
mente no 

enças – PLD

escrito no i
ambiente A
diretamente
ência de pre
to dos partic

rdade, a im
equente risco

unda fase d
ercado de b

dices do seto

fase, continu
os participa
ar tais con
speculação p

do mencion

m, a terceira
o de contrat

SSÃO DE 

a, atualmen
nte 560 ger
ores livres e

os celebrado
ada – ACR)
azo.  

gia de negóc
ase do proj
participante

destacado qu
plataforma

, como men

EE inclui ap
to. A CCE
que foi co
mercado d
D, determin

item anteri
ACL não é 
e entre as p
eços pratica
cipantes do 

mensa maior
o de crédito

do projeto d
balcão orga
or elétrico, c

uará existin
antes do m
ntratos der
por parte do

nado no item

a e última fa
tos derivativ

VALORES

nte, cerca de
radores, 150
especiais. 

os no ambie
) são registr

cios da BRI
jeto comple
es desta plat

ue não há o
a eletrônica
ncionado no

penas as pa
EE contabili
ontratado. A
de curto pra
nado seman

or, o preço
informado 

partes). A id
dos no merc
mercado. 

ria dos cont
o entre as pa

da BRIX é 
anizado, ne
com liquida

ndo o risco b
mercado (e 

rivativos c
os outros ato

m 9 retro env

ase do proje
vos de energ

 
S MOBILIÁ

e 24% do to
0 comerciali

ente ACL (b
rados na CC

IX, a plataf
eto. Atualm
taforma. 

obrigatoried
a como a da
 item 15 ret

artes envolv
iza as dife
As diferenç
azo e valo

nalmente pa

o negociado
para a CCE

deia por trá
cado, mas s

tratos no A
artes envolv

que ela sej
gociando c

ação finance

bilateral ent
outros nov
omo instru
ores. 

volve exata

eto da BRIX
gia elétrica

ÁRIOS 

otal de ener
izadoras, 65

bem como 
CEE, a qual

forma menc
mente, a em

dade de que 
a BRIX. O 
tro. 

vidas, os mo
erenças (fís
ças, positiv
oradas ao d
ara cada pat

o entre as p
EE (e a liq
ás da plataf
sua utilizaçã

ACL é aind
vidas. 

ja autorizad
contratos de
eira.  

tre as partes
vos atores, 
umentos de

amente esta 

X envolve s
. Evidentem

rgia elétrica
50 consumid

aqueles cel
l registra, co

cionada no i
mpresa conc

contratos n
que é man

ontantes de 
icas) entre 

vas ou neg
denominado
tamar de ca

partes de u
quidação fin
forma de ne
ão envolve u

da negociad

da a ser um
erivativos c

s contratante
como as 

e gestão d

segunda fas

sua atuação
mente esta te

a negociado
dores livres

lebrados no
ontabiliza e

item 3 retro
centra seus

no ambiente
ndatório é o

energia e o
o que foi

gativas, são
o Preço de
arga e para

um contrato
nanceira do
egociação é
um elevado

a de forma

ma entidade
cujos ativos

es, e a ideia
instituições
de risco e

se. 

o como uma
erceira fase

o 
s 

o 
e 

o 
s 

e 
o 

o 
i 
o 
e 
a 

o 
o 
é 
o 

a 

e 
s 

a 
s 
e 

a 
e 



envolverá 
uma contra

 
25.  
do projeto
elétrica com

 
26.  
sistema cen
compra e v
poderão se
si, e que os

 
27.  
índices do 
Inicialmen
meses, 8 s
50) e energ

 

CONSIDE

 
28.  
seriam ne
plataforma
instituições
crédito bila

 
29.    
as partes p

  
30.  
Central, f
necessariam
Circular n°

 
31.  
de liquida
alteração, 
Cetip, pois
autoridade 
previstas n

 

 

 

 

negociaçõe
aparte centr

Deve s
o da BRIX,
m liquidaçã

É impo
ntralizado e
venda de d

er concretiza
s mesmos e

Na fas
mercado d

nte, os contr
semanas e 1
gia convenc

ERAÇÕES

O proj
egociados e
a de registr
s financeira
ateral para o

As ope
or meio dos

Durant
foi esclarec
mente, ser 
° 3.057/201

Desta f
ação passar
o Deban / B
s os sistema

monetária.
no art. 94 da

COMI

s multilater
ral garantido

er ressaltad
, isto é, um
ão financeira

ortante ser c
e multilatera
erivativos d
adas entre p
stejam inser

e 2 serão 
de energia e
ratos terão l
1 dia, respe
cional (Prod

 INICIAIS

eto inicial 
em uma p
ro (a então
as habilitad
os participan

erações entã
s Agentes d

e uma apre
cido que 
autorizada 
1, conforme

forma, o pro
rão a ser f
Banco Cen

as desta últi
. A BRIX 
a ICVM 461

SSÃO DE 

rais que, pri
ora. 

do que toda 
m mercado 
a, nos termo

comentado, 
al de negoc
de energia e
partes que te
ridos na pla

negociados
létrica criad
liquidação 

ectivamente
duto Conven

S 

da BRIX
plataforma 
o denomina
das como A
ntes da plat

ão registrad
de Registro.

esentação fe
uma plata
por esse B
e alterada. 

ojeto inicial
fornecidos 
ntral só anal
ma estão ap
será, na prá
1. 

VALORES

incipalment

a análise o
de balcão 

os do inciso

neste ponto
iação, perm
elétrica, ape
enham estab
ataforma ent

s contratos 
dos a partir 
diária, sem
, envolvend

ncional PLD

previa, na 
eletrônica 

ada “BRIX 
Agentes de
taforma de n

das seriam l

eita pela BR
aforma de 

Banco como

l foi modifi
pela Cetip 
lisará a div
provados e 
ática, um si

 
S MOBILIÁ

te, deverão 

objeto deste
para negoc

o I do art. 92

o, que o mer
mitindo o en
enas com a
belecido pre
tre os parâm

a termo c
das transaç

anal ou me
do energia 
D e Produto 

segunda fa
(“BRIX B
Registro”)

e Registro, 
negociação.

iquidadas f

RIX para a
registro 

o um Sistem

icado, de m
S/A – M

isão de resp
são acompa
istema de n

ÁRIOS 

ser compen

e relatório e
ciação de d
2 da ICVM 

rcado de ba
ncontro e a i
a ressalva d
eviamente l

metros de ne

com liquida
ções ocorrid

ensal, com p
incentivada
Convencio

ase, que os
Balcão”) e 
), sendo o 

responsáve
. 

financeiram

a área técni
de contrat

ma de Liqui

modo que os
ercados Or
ponsabilida
anhados de 
negociação 

nsadas e liqu

estará limita
derivativos 
461. 

alcão operar
interação de

de que as op
limites de cr
egociação. 

ação financ
das no merc
prazos máx
a (Produto I
onal PLD + 

 contratos 
registrados
registro ef

eis pela co

ente diretam

ica (Deban)
tos derivat
idação, nos

s serviços d
rganizados. 
ades entre a

maneira co
com as car

uidadas por

ada à fase 2
de energia

rá como um
e ofertas de
perações só
rédito entre

ceira contra
cado físico.
imos de 60
Incentivado
Prêmio). 

derivativos
s em uma
fetuado por
ncessão de

mente entre

) do Banco
ivos deve,

s termos da

de registro e
Com esta

a BRIX e a
ontínua pela
racterísticas

r 

2 
a 

m 
e 
ó 
e 

a 
. 
0 
o 

s 
a 
r 
e 

e 

o 
, 
a 

e 
a 
a 
a 
s 



ANÁLISE
 
32. 
autorização
461, evide
inconsistên
nos difere
Derivativo
plataforma
Econômica
investimen
manutençã
legais e/ou

 
33.  
OFÍCIO/C
OFÍCIO/C
solicitaçõe
análise do 

 
34.  
encaminho
respostas à
confidenci

 
35.  
algumas in
necessários

 
36.  
por meio 
alterações 

 
37.  
contratos 
comparado
5 retro); e 
que desse 
optou-se p
projeto da 
Colegiado.

 
38.  
mencionad
dispêndio 
se-ia contr
pedido de 
concessão 

E DOS DOC

A anál
o menciona
enciou: (i) 
ncias entre 
entes Códig
os – e event
a; (v) o ne
a e Financ
nto a ser re
ão; (vii) nec
u com o acor

Como 
CVM/SMI/N
CVM/SMI/N
es de altera
processo. 

Para a
ou, em 10 
às solicitaçõ
alidade para

Uma se
nconsistênc
s. 

Assim,
eletrônico,

nos textos d

Tendo 
envolvendo

o à receita p
(ii) a neces
condições 

or, sem det
BRIX, o qu
. 

O raci
do, em: (i) c
de recursos
raproducent

registro pa
por parte da

COMI

CUMENTO

lise prelim
ado no item

inconsistên
o Manual d

gos de Con
tuais anexos
ecessário a
eira (EVTE

ealizado par
cessárias al
rdo de acion

consequên
N° 045/201
N° 069/201
ções, corre

atendimento
de setembr

ões da área t
a o contrato

egunda rev
cias, ao lad

 entre os d
, solicitaçõ
dos docume

em vista q
o derivativo
projetada pa
ssidade da e
mínimas p

trimento da 
ue nos pare

ional da d
caso o proje
s envolvend
te; e (ii) ca
ara exercer
a CVM de u

SSÃO DE 

OS APRES

minar dos d
m 1 retro, e 

ncias entre
de Procedim
nduta; (iv) 
s – que efet
alinhamento
E) e os de
ra interligaç
lterações em
nistas; e (vi

ncia da 
15, em 24
5, em 13 
ções e com

o das soli
ro de 2015
técnica (fls.
o com a Cet

visão foi efe
do de comp

dias 11 e 17
ões de info
entos enviad

que: (i) o 
os de ener
ara o registr
emissão de 
para o Cole

análise doc
ce ser o pon

decisão retr
eto não se m
do o aperfei
aso o projet
r a atividad
um prazo de

VALORES

SENTADOS

documentos
que são aqu

e o Estatut
mentos Ope

a necessid
tivamente r

o entre o 
mais docum
ção com os
m itens de 
iii) a necess

análise a
4 de junh
de agosto

mplementaçõ

icitações m
5, duas cor
. 1.197 a 2.0
ip (fls. 2.08

fetuada pela
plementaçõ

7 de novem
ormações a
dos (fls. 2.1

montante d
gia ser, no
ro de operaç
um parecer

egiado acom
cumental, fo
nto de maio

ro mencion
mostre viáve
içoamento d
to se mostr
de também 
e cerca de 9

 
S MOBILIÁ

S PELA BR

s apresentad
ueles consta
to Social e

eracionais e 
dade de se
refletisse os
texto do E
mentos; (vi
s sistemas 
governanç

idade de alt

acima men
ho de 20

o de 2015 
ões de info

mencionada
rrespondênc
085); e (ii) a
86 a 2.114).

a área técni
ões / esclar

mbro de 201
adicionais, 
21 a 2.299)

da receita 
o nosso en
ções no mer
r sobre o pe
mpanhar ou
focar na viab
or relevânci

nada baseo
el do ponto 
de documen
re viável, e 

apresenta 
9 (nove) me

ÁRIOS 

RIX 

dos para s
antes dos A
e o Acord
o Regulam

r criado um
s produtos a
Estudo de 
i) a necess
da Cetip e 
a para alin
terações no 

ncionada, 
015 (fls. 9

(fls. 1.124
ormações p

as no item
cias: (i) a p
a segunda c

ica e, de no
recimentos 

5, foram en
além de a
. 

projetada p
ntender, pou
rcado à vist
edido objeto
u não a dec
bilidade eco
a para a ava

ou-se, além
de vista eco
ntos legais 

levando em
uma condi

eses entre su

suportar o 
Anexos I e I
do de Acio
mento; (iii) i
m Contrato
a serem neg

Viabilidad
sidade de i

posteriores
nhamento co

acordo de a

foram en
982 a 1.1
4 a 1.196)
ara a conti

m anterior,
primeira, c

contendo um

ovo, foram 
que ainda 

ncaminhada
algumas su

para a neg
uco relevan
ta de energi
o do presen
cisão da ár
onômico-fin
aliação do p

m do fator
onômico- fi
e normativo
m consider
icionante, q
ua aprovaçã

pedido de
III à ICVM
onistas; (ii)
incorreções
o Geral de
gociados na
de Técnica,
nclusão do
s gastos de
om normas
acionistas.

nviados o
101), e o
), contendo
inuidade da

 a BRIX
ontendo as

m pedido de

detectadas
se faziam

as à BRIX,
ugestões de

gociação de
nte quando
ia (ver item
nte relatório
rea técnica,
nanceira do
projeto pelo

r prazo já
inanceiro, o
os mostrar-
ação que o

qual seja, a
ão e o início

e 
M 

) 
s 
e 
a 
, 

o 
e 
s 

o 
o 
o 
a 

X 
s 
e 

s 
m 

, 
e 

e 
o 

m 
o 
, 
o 
o 

á 
o 
-
o 
a 
o 



das operaç
interligaçã
motivo pe
apresentad

 
39.  
documenta
Anexos I e

 

ANÁLISE
 
40.  
como uma
este tipo d
para fins d
uma plataf

 
41.  
sobre o pr
quantidade
privado se
Energia El
no ACL. 

 
42.  
mercado A
especiais, i
plataforma

 
43.  
encerrado 
mil (os pre
mil). 

 
44.  
destacar (f
operaciona

 
45.  
resultados 
três) fases 

 

ções do me
o entre seu
lo qual ent

dos pela emp

O Anex
ação enviad
e III da ICV

E DA VIAB

Até a p
a plataforma
e contrato é

de liquidaçã
forma (ver it

Embora
reço contrat
e física neg
em fins lucr
létrica (ANE

O com
ACL, que sã
isto é, basic

a onde há tra

De aco
em 31 de d
ejuízos dos

Das dem
fls. 2.333 a
al líquida de

O mat
e de fluxos
do projeto -

COMI

ercado de b
s sistemas p
tendemos q
presa poder

xo 1 ao pre
da pela BRI
VM 461. 

BILIDADE 

presente dat
a para negoc
é bilateral, a
ão de diferen
tens 3 e 12 

a já coment
tado entre c
gociada. Em
rativos e qu
EEL), não e

mentário aci
ão as gerado
camente em
ansparência

ordo com a
dezembro d
 anos de 20

monstraçõe
a 2.334): (i)
e R$ 34 mil)

erial aprese
s de caixa p
- mercado f

SSÃO DE 

balcão (para
permitindo 

que as nece
rão, se for o 

esente relat
IX e analisa

ECONÔM

ta, a BRIX
ciação de c
apresentand
nças (física
retro). 

tado, julgam
compradore
m outras pa
ue está sob
está interess

ma é feito 
oras, as com

mpresas de g
a de preços,

as informaç
de 2014, a B
013 e 2014

es financeira
) prejuízo d
); e (iii) caix

entado orig
para um per
físico, merca

VALORES

a que a req
à última faz

essárias alte
caso,  ser p

tório aprese
ada pela áre

MICO-FINA

tem operad
ontratos de 

do risco de 
as), não send

mos import
es e vended
alavras, a C
b a regulaçã
sada, a prin

para desta
mercializado
grande porte

envolve um

ções finance
BRIX apres
4 foram, res

as não audit
de R$ 2.29
xa e aplicaç

ginalmente 
ríodo de 5 (
ado de balc

 
S MOBILIÁ

querente e 
zer o regist

erações / co
providenciad

enta um qua
ea técnica, p

ANCEIRA

do apenas na
energia com
contraparte
do mandató

tante ressalt
dores de ene
CCEE, que 
ão e a fisca
cípio, na tra

acar que faz
ras e os con

e, optem por
m elevado e

eiras audita
sentava pre
spectivamen

tadas em 30
96 mil no p
ções finance

pela BRIX
(cinco) ano
ão e mercad

ÁRIOS 

a CETIP p
tro e a liqui
omplementa
das nesse pe

adro conten
para atendim

 

a chamada 
m entrega f

es, e deve se
ório que sej

tar que a C
ergia – sua 
é uma pess
alização da 
ansparência

zer com qu
nsumidores 
r realizar su
sforço come

adas relativa
ejuízos acum
nte, de R$ 

0 de novem
período de 
eiras totaliza

X apresenta
s – 2016 a 
do de bolsa 

possam des
idação das t
ações nos d
eríodo. 

ndo o status
mento do d

Fase 1, isto
física. Lemb
er registrado
a cursado p

CCEE não é
preocupaçã

soa jurídica
Agência N

a dos preços

ue os partic
livres conv

uas transaçõ
ercial. 

as ao exerc
mulados de 
2.982 mil e

mbro de 2015
11 meses; 
ando R$ 16

ava uma p
2020 – inc
- como seg

senvolver a
transações),
documentos

s de toda a
disposto nos

o é, atuando
bramos que
o na CCEE

por meio de

é informada
ão é com a
a de direito
Nacional de
s praticados

cipantes do
vencionais e
ões em uma

cício social
R$ 16.138

e R$ 3.999

5, podemos
(ii) receita

66 mil. 

projeção de
cluindo as 3
gue: 

a 
, 
s 

a 
s 

o 
e 
E 
e 

a 
a 
o 
e 
s 

o 
e 
a 

l 
8 
9 

s 
a 

e 
3 



R$ Thousa
(I) Total N
Physical N
% Total Ne

OTC Bilate
% Total Ne

Exchan ge
% Total Ne

(II) Costs 
(III) SG&A
(i) Payroll
   % Total S

(ii) Backoff
   % Total S

(iii) Marke
   % Total S

(iv) Rent 
   % Total S

(iv) Techno
   % Total S

(v) Others
   % Total S

(IV) EBTID
EBITDA Ma

(‐) Depreci

(V) Earnin
(‐) Income
(VI) Net P
(+) Deprec

(‐) Capex 

(VII) Free

ands, except whe
Net Revenues 
Net Revenues 
et revenues 

eral (Energy) Net 
et revenues 

e/Multilateral (En
et revenues 

(Software Amort
A 

SG&A 

fice Services 
SG&A 

ting & Sales 
SG&A 

SG&A 

ology and IT suppor
SG&A 

SG&A 

DA 
argin% 

iation 

ngs Before Taxes 
e Taxes (IR/CSLL) 
Profit & Loss 
ciation & Costs 

 Cash Flow 

Summary F

re noted 

Revenue 

nergy) Net Revenu

tization) 

rt 

COMISSÃO D

Financial Pro
R$ Thousands, ex

201

ue   R$          

 (
 (R$
 (R$

 (

 (

 (

 (

 (

 (R$

 (R$
 R$          

 (R$

 (R$
 (R$

 
DE VALORES M

ojections – A
xcept where noted
16  20
 R$721   R
 R$695   R
96,4%

 R$26 
3,6%

          ‐   
0,0%

(R$261)
$6.369)  (R
$4.089)  (R
64,2%

(R$708)
11,1%

(R$230)
3,6%

(R$267)
4,2%

(R$250)
3,9%

(R$825)  (R
13,0%

$5.909)  (R
NA

 (R$59)
$5.968)  (R
          ‐     R$         
$5.968)  (R
 R$320 
$2.100)
$7.748)  (R

MOBILIÁRIOS

All 3 Phases
d 
17  20
R$2.749 
R$2.586 

94,1%

 R$51 
1,8%

 R$112 
4,1%

(R$261)
R$7.240)  (
R$4.292)  

59,3%

(R$725)
10,0%

(R$390)
5,4%

(R$267)
3,7%

(R$500)
6,9%

R$1.066)  
14,7%

R$4.752)  (
NA

 (R$72)
R$4.824)  (
           ‐     R$        

R$4.824)  (
 R$333 
(R$700)
R$5.190)  (

S 

018 
 R$8.056 
 R$5.521 

68,5%

 R$331 
4,1%

 R$2.205 
27,4%

 (R$261)
(R$9.050)
(R$5.953)

65,8%

 (R$520)
5,7%

 (R$510)
5,6%

 (R$347)
3,8%

 (R$390)
4,3%

(R$1.330)
14,7%

(R$1.255)
NA

 (R$144)
(R$1.399)
              ‐   
(R$1.399)

 R$405 
 (R$144)

(R$1.138)

2019 
 R$17.528 
 R$11.201 

63,9%

 R$825 
4,7%

 R$5.502 
31,4%

 (R$261)
(R$11.892)
 (R$8.454)

71,1%

 (R$540)
4,5%

 (R$640)
5,4%

 (R$451)
3,8%

 (R$390)
3,3%

 (R$1.416)
11,9%

 R$5.375 
30,7%

 (R$144)
 R$5.231 

 (R$1.245)
 R$3.986 
 R$405 

 (R$144)
 R$4.248 

2020 
 R$27.568  
 R$14.687  

53,3% 

 R$1.680  
6,1% 

 R$11.201  
40,6% 

 (R$261) 
 (R$11.922) 
 (R$8.454) 

70,9% 

 (R$500) 
4,2% 

 (R$690) 
5,8% 

 (R$451) 
3,8% 

 (R$410) 
3,4% 

 (R$1.416) 
11,9% 

 R$15.385  
55,8% 

 (R$144) 
 R$15.241  
 (R$3.627) 
 R$11.614  

 R$405  
 (R$144) 

 R$11.875  



46.   
para a c
os valor

 
47.  
1 e 2, is
  

(
 
(

 
(

 
(

 
(

 
(

 
 

Tend
chamada Fa
res da Fase 

Dest
sto é: 

(i)   não for

(ii) foi redu
conform
- foram

extint
direta

 
- foi r

profis
 
- foi red

Dois 
da em
contab

 
- foi re

Estes 
da em

 
- foi red

 
(iii) foram 

final da

(iv) foram 
Evento

(v)  não se
quadro 
referen

(vi) foram 
durante

COM
do em vista

ase 2, a área
3 (fls. 2.335

ta forma, o 

ram conside

uzido o nú
me especific

m preservad
to o cargo
amente ao D

reduzido o 
ssionais volt

duzido o nú
profissiona

mpresa refe
bilidade e r

duzido o nú
3 profission

mpresa refer

duzido o nú

mantidos o
a projeção. 

reduzidos o
os. 

erá necessár
funcional 

ntes a alugue

desconside
e todo o per

MISSÃO D
a que o pedi
a técnica sol
5 a 2.374).

quadro a se

eradas as rec

úmero de p
cado abaixo

das as posiç
o de Diret

Diretor Presi

número d
tados para o

úmero de pr
ais estavam 
erentes à F
ecursos hum

úmero de pr
nais estavam
entes a Fase

úmero de es

os serviços 

os valores i

rio um esp
e diretivo

el, a partir d

eradas as d
ríodo projeta

DE VALOR
ido formula
licitou que a

eguir aprese

ceitas prove

rofissionais
o: 
ções de 3 di
tor Admin
idente da em

de executiv
o mercado f

rofissionais 
diretament

Fase 3 e s
manos, o qu

rofissionais
m diretamen
e 3. 

tagiários de

terceirizado

investidos e

aço físico 
o, dessa fo
de 2018. 

despesas de
ado. 

 
RES MOBIL
ado pela em
as projeções

enta as proj

enientes da F

s no quadro

iretores (CE
nistrativo-Fi
mpresa. 

vos comerc
físico e 1 pa

da área adm
e relaciona
serão mant

ue resultou n

s das áreas d
nte relacion

e 6 para 2. 

os de conta

em Marketi

maior a pa
rma sendo

e TI relativ

LIÁRIOS 
mpresa envo

s fossem re

eções consi

Fase 3 do p

o funcional

EO, Comer
nanceiro; 

ciais (de 4
ara o mercad

ministrativa
dos com a 
tidos os se
na extinção 

de TI e Aut
nados com a

abilidade e 

ing Instituc

artir de 201
mantidas 

vas ao dese

olve apenas 
feitas para d

iderando ap

projeto (bols

l e diretivo

cial e Auto
essa área 

 para 3), 
do financeir

a e financeir
expansão d

erviços terc
de mais 4 p

torregulação
a expansão d

recursos hu

cional e Par

19, devido 
constantes 

envolviment

a autorizaç
desconsider

penas as Fas

sa); 

o da empres

orregulação)
se reporta

mantendo 
ro. 

ra de 9 para 
das operaçõ
ceirizados 
posições. 

o de 9 para 
das operaçõ

umanos até

rticipação e

à redução d
as despes

to da Fase 

ão 
rar 

ses 

sa, 

) e 
ará 

2 

3. 
ões 
de 

6. 
ões 

é o 

em 

do 
sas 

3 



 

R$ Thousa
(I) Total N
Physical N
% Total Ne

OTC Bilate
% Total Ne

(II) Costs 
(III) SG&A
(i) Payroll
   % Total S

(ii) Backoff
   % Total S

(iii) Marke
   % Total S

(iv) Rent 
   % Total S

(iv) Techno
   % Total S

(v) Others
   % Total S

(IV) EBTID
EBITDA Ma

(‐) Depreci

(V) Earnin
(‐) Income
(VI) Net P
(+) Deprec

(‐) Capex 

(VII) Free

Sum

ands, except whe
Net Revenues 
Net Revenues 
et revenues 

eral (Energy) Net 
et revenues 

(Software Amort
A 

SG&A 

fice Services 
SG&A 

ting & Sales 
SG&A 

SG&A 

ology and IT suppor
SG&A 

SG&A 

DA 
argin% 

iation 

ngs Before Taxes 
e Taxes (IR/CSLL) 
Profit & Loss 
ciation & Costs 

 Cash Flow 

mmary Finan

re noted 

Revenue 

tization) 

rt 

COMISSÃO D

ncial Project
R$ Thousands, ex

201

 (
 (R$
 (R$

 (

 (

 (

 (

 (

 (R$

 (R$
 R$          

 (R$

 (R$
 (R$

 
DE VALORES M

tions – Only 
xcept where noted
16  20
 R$721   R
 R$695   R
96,4%

 R$26 
3,6%

(R$261)
$6.369)  (R
$4.089)  (R
64,2%

(R$708)
11,1%

(R$230)
3,6%

(R$267)
4,2%

(R$250)
3,9%

(R$825)  (R
13,0%

$5.909)  (R
NA

 (R$63)
$5.972)  (R
          ‐     R$         
$5.972)  (R
 R$324 
$2.100)
$7.748)  (R

MOBILIÁRIOS

Phases 1 an
d 
17  20
R$2.637 
R$2.586 

98,1%

 R$51 
1,9%

(R$261)
R$8.045)  (
R$5.373)  

66,8%

(R$725)
9,0%

(R$400)
5,0%

(R$267)
3,3%

(R$200)
2,5%

R$1.080)  
13,4%

R$5.669)  (
NA

 (R$72)
R$5.741)  (
           ‐     R$        

R$5.741)  (
 R$333 
(R$700)
R$6.108)  (

S 

nd 2 

018 
 R$5.852 
 R$5.521 

94,3%

 R$331 
5,7%

 (R$261)
(R$8.568)
(R$5.861)

68,4%

 (R$320)
3,7%

 (R$450)
5,3%

 (R$347)
4,1%

 (R$290)
3,4%

(R$1.300)
15,2%

(R$2.977)
NA

 (R$144)
(R$3.121)
              ‐   
(R$3.121)

 R$405 
 (R$144)

(R$2.860)

2019 
 R$12.027 
 R$11.201 

93,1%

 R$825 
6,9%

 (R$261)
 (R$8.559)
 (R$5.861)

68,5%

 (R$330)
3,9%

 (R$450)
5,3%

 (R$347)
4,1%

 (R$290)
3,4%

 (R$1.281)
15,0%

 R$3.206 
26,7%

 (R$144)
 R$3.062 
 (R$729)
 R$2.334 
 R$405 

 (R$144)
 R$2.595 

2020 
 R$16.367  
 R$14.687  

89,7% 

 R$1.680  
10,3% 

 (R$261) 
 (R$8.579) 
 (R$5.861) 

68,3% 

 (R$330) 
3,9% 

 (R$450) 
5,3% 

 (R$347) 
4,1% 

 (R$310) 
3,6% 

 (R$1.281) 
15,0% 

 R$7.526  
46,0% 

 (R$144) 
 R$7.382  

 (R$1.757) 
 R$5.625  
 R$405  

 (R$144) 
 R$5.887  



48.  
receitas
do mesm
relacion

 
49.  
o merca
de Pesq

 
 

Brazil Total

ACL Total C
ACL Total Ch

ACL Total Ch
Segmentaçã
Free Consum
Free Consum
Special Cons
Special Cons
Self Genera
Self Genera
Generator (
Generator (

Breakdown
ACL ST Mark
ACL Net Cha
ACL LT Mark
ACL Net Cha
Liquidity Ra
Liquidity Ra
ACL Addres
ACL ST addr
ACL LT addr

Model Outp

Total Marke

Total  BRIXs

Market Sha

BRIXs ST ph

Market Sha

BRIXs LT phy

Pelo
 da BRIX n
mo para a 

nados à part

Para
ado físico, a
quisas Energ

l Charge(MW

harge (% of 
harge (MWm

harge Growt
ão ACL: 
mer (% of AC
mer (MW) 
sumer (% of 
sumer (MW)
tor (% of ACL
tor (MW) 
(% of ACL Tot
(MW) 

n of ACL (Sho
ket (%) 
arge (GWh) o
ket (%) 
arge (GWh) o
atio for Shor
atio for Long
ssable Marke
ressable mar
ressable mar

puts 

et Share (ST 

s physical vol

are (ST) 

ysical volum

are (LT) 

ysical volum

COM

os valores 
no período 
geração de

ticipação da

a isso, apres
a partir das 
géticas – EP

Revenue

Wm) 

Brazil Total 
m) 

th 

CL Total Char

ACL Total Ch
) 
L Total Charg

tal Charge)  

ort & Long Te

on Short Term

on Long Term
t term 
g Term 
et (GWh) 
rket (GWh) 
rket (GWh) 

T & LT) 

lume Project

e projection 

e projection 

MISSÃO D

mostrados 
2016-2020

e receitas (e
a empresa em

sentamos no
premissas u

PE para o m

e Build up

Charge) 

rge) 

harge) 

ge) 

erm) 

m 

m  

tion (GWh) 

(GWh) 

(GWh) 

DE VALOR

no quadro
 serão prov
e de caixa),
m transaçõe

o quadro a s
utilizadas p

mercado de e

p for Physi
201
68.2

24%
16.3

3%
 

60%
9.82
12%
1.96
22%
3.60
6%
98

 
3,0
3.09
97,0
100.1

4,0
2,0

212.6
12.3
200.2

6%
94%
 

1%

2.62

5%

61

1%

2.00

 
RES MOBIL

o anterior, 
venientes do
, julgamos 
es que ocorr

seguir a con
ela BRIX, 

energia nos 

ical Marke
16  201
206  71.4

%  26%
369  18.5

%  13%
 

%  60%
22   11.14
%  12%
64   2.22
%  22%
01   4.08
%  6%
2   1.11

 
0%  5,0%
97   5.85
0%  95,0
148   111.2
0  3,8
0  1,9
686  233.7
389  22.25
296  211.4
%  10%
%  90%

 

%  4%

22  8.57

%  10%

9  2.22

%  3%

03  6.34

LIÁRIOS 

nota-se qu
o mercado f
oportuno t

rem nesse m

nstrução das
entre as qu
próximos a

et 
17  201
38  74.75

%  27%
74  20.18

%  9%
  

%  60%
44   12.11
%  12%
29   2.42
%  22%
86   4.44
%  6%
14   1.21

  
%  8,0%
57   10.18
0%  92,0
292   117.1
8  3,6
9  1,8
714  247.4
58  36.66
455  210.8
%  15%
%  85%

  

%  6%

70  16.04

%  15%

26  5.49

%  5%

44  10.54

e, em méd
físico. Dada
ecer alguns

mercado. 

s receitas pr
ais os dado

anos. 

8  2019
53  78.22

%  28%
83  21.90

%  9% 
  

%  60%
10   13.14
%  12%
22   2.628
%  22%
40   4.818
%  6% 
11   1.314

  
%  12,5%
84   17.26
%  87,5%
116   120.8
6  3,4 
8  1,7 
472  264.1
63  58.71
809  205.48
%  22%
%  78%

  

%  10%

40  26.12

%  20%

99  11.74

%  7% 

40  14.38

dia, 94% d
a a relevânc
s comentári

rojetadas pa
s da Empre

9  202
22  81.8

%  29%
02  23.7

8%
 

%  60%
41   14.2
%  12%
8   2.84
%  22%
8   5.22

6%
4   1.42

 
%  15,0
68   22.4
%  85,0
73   127.2

3,2
1,6

94  275.4
10  71.8
84  203.6
%  26%
%  74%

 

%  12%

26  34.2

%  25%

42  17.9

8%

84  16.2

das 
cia 
ios 

ara 
esa 

20 
851 

% 
737 

% 

% 
242  
% 
48  
% 
22  
% 
24  

0% 
457  
0% 
256  
2 
6 
472 
862 
610 
% 
% 

% 

254 

% 

966 

% 

289 



Avg. Fee ST

Avg. Fee LT 
                     

 
 
50.  
as proje
ressaltar
linha To

 
51.  
mercado
olhado 
particip

 
52.  
mercado
têm inte
ANEEL
bastaria
preço co

 
53.  
aos part
muito g
dado. 

 
54.  
até o ex
mesmo 
Cetip po
tem valo

 
55.  
pelos só
que a e
particul
seu com

 
56.   
pudesse

 
57.  
2.375 a
necessá

T (Physical M

(Physical M
            Exem

Inici
eções da EP
r o express
otal Market 

A p
o físico (em
isoladamen
antes) pede

Com
o. Os partic
eresse em te
L e CCEE)
a a CCEE ex
ontratado (e

Em 
ticipantes do
grande. De n

Outr
xercício de 
período (à 

or conta do 
ores de ativ

A g
ócios de mo
entidade po
ar, lembram

mpromisso d

O p
e ficar sujeit

O te
a 2.378), s.m
ário para q

COM

Market) ‐ (BRL

Market) ‐ (BRL
mption (%) 

ialmente de
PE que serv
sivo crescim

Share (ST 

articipação 
m valores po
nte, pode nã
e, no mínimo

mo já comen
cipantes des
er os preço
) também p
xigir dos pa
e não só a qu

outras palav
o mercado p
novo, não t

ro ponto qu
2018, cujo
exceção d

 desenvolvi
vos fixos dep

geração neg
odo a permi
ossa operar
mos que for
de prover os

pedido men
to ao dispos

eor dos docu
m.j., referem
que a empr

MISSÃO D

L/MWh) 

L/MWh) 

eve ser dest
vem de bas
mento da pa
& LT) dos r

da empres
onderados e
ão parecer s
o, uma refle

ntado no ite
sse mercad
s de suas tr
parece não 

articipantes 
uantidade f

vras, o traba
para que es
emos condi

ue merece s
os montante
o ano de 2
imento e int
preciáveis s

gativa de ca
itir que a im
r até que o
ram solicita
s recursos n

cionado no
sto nos incis

umentos so
m-se muito 
resa honre

DE VALOR

0,2

0,1
50%

tacado que n
e para as p
articipação 
resultados d

sa, que hoje
entre os me
significativo
exão. 

em 19 retro
o são empr
ransações d

ter interes
do mercado

física).  

alho de con
tes passem 
ições de faz

ser destacad
es são muito
016, quand
terligação d
significativo

aixa signifi
mplantação 
o ponto de
adas cartas 
necessários p

o item ante
sos III e IV

olicitados ao
mais a um

e plenament

 
RES MOBIL

25  0,25

13  0,15
%  40%

não temos c
projeções. P

da BRIX n
do modelo).

e é praticam
ercados de c
o, mas as ca

o, não há tra
resas de gra
divulgados. 
sse nessa d
o físico que 

nvencimento
a utilizar su

zer um juízo

do refere-se
o próximos

do ocorrerá 
de sistemas)
os. 

ca que nov
da fase 2 do
 equilíbrio 
de conforto
para a conse

rior teve c
do art. 111 

os investido
m “comprom

te com os 

LIÁRIOS 

5  0,25

5  0,18
%  30%

como fazer 
Por outro la
no mercado
 

mente inexi
curto e long
aracterística

ansparência
ande porte 
Mais ainda

divulgação. 
informasse

o que a BRI
ua plataform
o de valor, 

e aos prejuí
s dos valore

o pagamen
), tendo em 

vos recurso
o projeto se

da operaç
o emitidas p
ecução do p

omo objeti
da ICVM 4

ores, ou seja
misso em pr

compromis

5  0,25

8  0,25
%  0% 

um juízo d
do, julgamo

o físico (ver

istente, atin
go prazos). 
as do merca

a de preços 
que, aparen

a, o próprio 
Se houve

em, quando 

IX terá que 
ma envolver
mas o desta

ízos que ain
es de free c
nto de R$ 2
vista que a

s deverão 
eja concluíd
ção seja ati
pelos sócio

projeto. 

ivo evitar q
461. 

a, as comfo
rover o apo
ssos assum

5  0,2

5  0,2
0%

de valor sob
os importan
r destaque 

ngirá 12% 
O percentu

ado (e de se

praticados n
ntemente, n

governo (v
sse interess
do registro

realizar jun
rá um esfor
aque deve s

nda ocorrer
cash flows d
2,1 milhões
a empresa n

ser aportad
da, bem com
ingido. Nes
s, destacan

que o proje

rt letters (f
oio financei

midos junto 

25 

25 
% 

bre 
nte 
na 

do 
al, 

eus 

no 
não 
via 
se, 
, o 

nto 
rço 
ser 

rão 
do 
s à 
não 

dos 
mo 
ste 
do 

eto 

fls. 
iro 

a 



terceiro
projeto 

 
58.  
LLC (IC
no Acor
acionist

 
59.  
conforto
garantir
balcão e

 

COME

 
60.  
derivati
que a pa
venha a
envolvid
particip

 
61.  
concorr
contrapa
balcão n
ou até m

  

CONCL

 
62  
negocia
outras p
CVM. 

63.  
sobre a
garantia
suficien

 
64.  
garantam
entende
transaçõ
nos term

os” do que 
como um to

A tít
CE), afirma
rdo de Acio
tas e da pró

Em 
o não prevê
r que a Fase
em que serã

ENTÁRIOS

A F
vos de ener
articipação 
a ter algum
do (exatam
ação de um

Não
rência no m
artes decida
não organiz

mesmo a BM

LUSÕES E

No 
ações em su
palavras, pr

Por 
as premissas
a de que os
ntes para gar

Poré
m que a fa

e que a BR
ões de deriv
mos do pedi

COM

uma garan
odo. 

tulo de com
a que “ela te
onistas dura
ópria BRIX”

outras palav
ê, explicita
e 2 do proje
ão negociad

S ADICION

Fase 2 do p
rgia em me
média deste

m problema
mente pelo 
ma contrapar

o deve ser e
mercado obje

am realizar
zado, levand
M&FBovesp

E PROPOS

período 20
ua plataform
raticamente 

outro lado, 
s utilizadas
s resultados
rantir a viab

ém, é poss
ase 2 será 

RIX deverá 
vativos de e
ido ora em a

MISSÃO D

ntia de que

mparação, a
em intenção

ante sua vig
X”. 

vras, e de n
amente, que
eto da BRIX
os derivativ

NAIS 

projeto da 
rcado de ba
e segmento 
a de liquid
fato de qu

rte central).

esquecido, p
eto do pedi
r uma trans
do-a a regis
pa).  

STAS A SE

016-2020 c
ma envolven

toda a rec

como já co
s pela solic
s projetados
bilidade do 

sível exigir 
implementa
se comprom
energia elét
análise. 

DE VALOR

e recursos 

a carta de co
o de cumpr

gência, sujei

novo s.m.j., 
e os sócios 
X, isto é, a 
vos de energ

BRIX, obj
alcão, com 
no período

dez e/ou so
ue nessa fa

por outro la
ido da BRIX
sação envol
stro (e liqui

REM CON

erca de 94
ndo o merc
ceita estará 

omentado, n
citante, que 
s serão alca
projeto com

que a pro
ada de aco
meter em p
trica possam

 
RES MOBIL

serão dispo

onforto emi
rir com toda
ita ao cump

a área técn
deverão ap
entrada em

gia, seja con

jeto deste r
risco de co

o 2016-2020
olvência, nã
se o risco 

ado, que já 
X. Em outr
lvendo deriv
idação) em 

NSIDERAD

4% da rece
cado físico d

relacionada

não cabe à á
poderão o

ançados, nem
mo um todo.

oponente at
rdo com a

prover todo
m, de fato, 

LIÁRIOS 

onibilizados

itida pela B
as as suas o
primento da

nica entende
portar os re

m funcionam
ncluída. 

relatório, en
ontrapartes. 
0 será de 6%
ão haverá n

continuará

existe, e po
ras palavras
vativos de 
uma câmar

DAS 

eita da BR
de energia, 
a a um mer

área técnica 
u não ser 
m que os r
. 

tenda algum
s normas v

os os recurs
ser negocia

s para a co

BRIX Holdin
obrigações 
s obrigaçõe

e que o teor 
ecursos nec

mento de um

nvolve a n
Independen

%, mesmo q
nenhum ris

á sendo bila

oderá contin
s, nada imp
energia em

ra (como a 

RIX será pr
com risco 

rcado não r

emitir um j
atingidas. T
recursos est

mas condic
vigentes. A
sos necessár
ados em su

onsecução d

ng Compan
estabelecid
es dos dema

das cartas 
cessários pa
m mercado 

negociação 
nte do fato 
que a empre
sco sistêmi
ateral, sem

nuar a exist
pede que du
m mercado 

própria Cet

roveniente 
bilateral. E

regulado pe

juízo de val
Tampouco 
timados ser

cionantes q
A área técni

rios para q
ua plataform

do 

ny, 
das 
ais 

de 
ara 
de 

de 
de 

esa 
co 

m a 

tir, 
uas 
de 
tip 

de 
Em 
ela 

lor 
há 

rão 

que 
ica 

que 
ma, 



 
65.  
que pre
futuros,
condicio
propone
e relevâ

 
66.  
autoriza
e/ou al
necessá
da ativid

(i) em a
1, sejam
mencion

(ii) em 
sua inte

 
67.  
garantir
pleito d
atividad

 
68.  
BRIX, 
supra fo
de acor
seguran
apresen

 

69.  
BRIX t
entidade
de balcã

 
 
  
 
 

 

A pr
evê que a ef
 que deve
onada, tamb
ente, tais co
ância e o vol

Nest
ação condic
terar a do

ários para o 
dade de adm

até 3 (três) 
m protoco
nados pela S

até 9 (nove
erligação com

A re
r o aporte de
da propone
des de super

Sem
a CVM, no

oi concluído
rdo com o r
nça consider
ntam as cont

Por 
terá atendid
e administra
ão organiza

À ap

COM

roposta da 
ficácia de u
em ser de
bém levamo

omo: o núme
lume de neg

tes temos, 
cional por p
cumentação
cumprimen

ministração 

meses, prot
olados nest
Superintend

e) meses, im
m o proved

espeito do it
e todos os r
ente, seja c
rvisão relaci

m prejuízo d
o prazo de 
o, deverá rea
regulamento
rados satisf
tingências n

fim, na me
do os requis
adora de m
do para neg

preciação su

MISSÃO D

área técnic
uma autoriz
efinidos. C
os em consi
ero de pesso
gócios nele 

propomos 
parte do Co
o, assim c

nto das norm
de mercado

tocolar nest
a Autarqui
dência, conf

mplementar 
dor dos servi

tem (ii) acim
ecursos nec

concluída, p
ionadas. 

do acompan
1 (um) mê
alizar os tes
o e manual

fatórios para
necessárias p

dida em qu
sitos previst

mercado orga
gociação de 

uperior, 

DE VALOR

a é suporta
zação pode 
abe ressalt
ideração as 
oas autoriza
esperado. 

os prazos e
olegiado da 
omo concl

mas que regu
o de balcão 

ta Autarquia
ia, contend
forme come

totalmente
iços de regi

ma, a área té
cessários pa
permitindo 

nhamento do
ês contado d
stes necessá
l de operaç
a os contrat
para que nã

ue as condic
tos na ICVM
anizado e te
derivativos

S

 
RES MOBIL

da pelo dis
estar relaci
tar que, p
característi

adas a opera

e condições
CVM, para

luir os sist
ulam a conc
organizado

a todos os d
do todas a
entado no it

a fase 2, in
istro e liquid

écnica enten
ara que a fas

inclusive 

o processo d
do recebim
ários para  c
ção; (b) apr
tos aprovad
ão ocorram i

cionantes re
M 461 para
er autorizad
s de energia

Origina
Sergio Rica

I
Matrícula 

LIÁRIOS 

sposto no ar
ionada à im
ara fins d
icas do mer
ar e que terã

s abaixo m
a que a BR
temas de t
cessão para 
o de valores 

documentos
as alteraçõ
em 38 retro

ncluindo o 
dação. 

nde que os 
se 2 do proj
que a auta

de impleme
ento da inf

comprovar q
resentam di
dos para neg
interrupções

etro mencion
a ser autoriz
do o funcion
a com liquid

al assinado p
ardo Silva S
Inspetor 
CVM n° 7.0

rtigo 112 da
mplementaçã
da presente
rcado a ser 
ão acesso a 

mencionados
RIX possa c
tecnologia 
autorização
mobiliários

s relacionad
ões e/ou c
o; e  

sistema de 

sócios da B
eto, tal com

arquia poss

entação da f
formação qu
que os sistem
sponibilidad
gociação e r
s nos mesm

nadas forem
zada a oper
namento de

dação financ

por 
Schreiner 

01.235 

a ICVM 46
ão de event
e autorizaç
atendido pe
ele, seu por

s contados 
complement
considerad

o do exercíc
s: 

dos no Anex
complement

negociação

BRIX dever
mo prevista n
sa realizar 

fase 2 junto
ue o item (
mas: (a) est
de e nível 
registro; e (

mos. 

m atendidas
rar como um
e um mercad
ceira. 

61, 
tos 
ão 

elo 
rte 

da 
tar 

dos 
cio 

xo 
tos 

o e 

rão 
no 
as 

o à 
(ii) 
tão 
de 
(c) 

, a 
ma 
do 



I.

II. D

IV. 

ANEXO I- Doc

.  Atos constitutivo

Demonstrações fin
demais normas e

registrado na

Ill.  Comprovaçã

 Estudo de viabili
de cumprir o obje

mater

IT
cumentos nec

os e modificações
revestidos das 

nanceiras consolid
editadas pela CVM
a CVM, relativas a

ão da integralizaç

dade que evidenc
eto social, com de
riais  afetos  ao ex

COMI

A

TENS 
cessários ao p

s posteriores, dev
formalidades lega

dadas, elaborada
M, e auditadas por
aos três últimos e

 
ção do patrimônio 

cie sua capacidad
scrição dos meios
xercício  de suas a

ISSÃO DE VAL

Anexo 1 ao Relat

pedido de auto
merca

idamente atualiza
ais. 

s com a Lei nº 6.4
r auditor independ

exercícios sociais.

ou do capital soc

de econômica e fin
s humanos, técnic
atividades. 

 
LORES MOBIL

tório SMI Nº 00
 

orização para f
ado organizad

ados e 
sug

404/76 e 
dente 
 

cial. 

nanceira 
cos e 

LIÁRIOS 
 
 

1/16 

funcionament
do 

Pendente - Min
gestões/alteraçõ

Pendente -

Status
to como entid

nuta de Estatuto
ões feitas pela CV

- Envio das DFs 

Finalizad

Finalizad

s 
ade administr

o sujeito à execu
VM e já acatadas

de 2015 auditad

o. 

o. 

radora de 

ção de 
s pela BRIX. 

as. 



d)
núm

e) 
qua

VI –

Dire

b) 

c)

V – Rela
a) procedimento

ass
b) estrut

) organograma fun
mero de pessoas a

estrutura de fisca
ando se tratar de 

incluindo nome 
f) programa anu

– Relação dos inte

etor do Departam
a) nome

experiência e qua

) documento ou d

d) atividade

atório descritivo ab
os, estruturas e, q
segurem o atendi
tura de governanç
c) procedimentos

ncional da entidad
afetas a cada áre

ao tipo de quali
alização e supervis
entidade administ
e qualificações d
ual de autorregula

disponíveis pa

egrantes do Cons
de Auto

mento de Autorreg
e, cargo, prazo de
alificações profiss

respect
eclaração compro

exigido
Inst

es e setores que e

COMI

bordando os segu
quando cabível, co
mento às normas

ça da entidade ad
s de auditoria inte
de administradora
a ou função, bem
ficações requerid
são prevista no C
tradora de mercad
os ocupantes de 
ação e recursos h
ara sua execução

elho de Administr
orregulação e 
ulação, descreven
e início e término 
sionais e acadêmi
tivos cargos; 
obatória do preen
os por esta 
trução; e 
estejam sob sua r

ISSÃO DE VAL

uintes pontos: 
ontroles de risco q
s legais; 
ministradora; 

erna; 
a, contendo indica
m como informação

as; 
Capítulo IV, ou no 

do de balcão orga
cargos executivos

humanos e materi
o.  

ração, Diretoria, C

ndo, para cada um
de mandato; 
cas para o exercí

chimento dos req

esponsabilidade

 
LORES MOBIL

que 

ação do 
o quanto 

art. 111 
anizado, 
s; e 
ais 

Conselho 

m deles:

ício dos 

uisitos 

LIÁRIOS 

Finalizad

Finalizad

o. 

o. 



V

indi
de s
asso

re
m

VI

VII – Caso se trate
anônima, relatório
iretamente, 5% ou
sua emissão. Cas
ociativa, relatório 
ecebimento, em c

mbos os casos, de

b) número de açõ

d) a 
e) informa

III – Código de Co
administrador

e de entidade adm
o indicando todos
u mais de qualque
so se trate de enti

daqueles que ten
caso de liquidação
everá constar do r

relac
a) denominaçã

ões e outros valor
patrimoniais d

c) participação
existência ou não

ação sobre a exis

onduta aplicável a
ra e aos integrant

Autor

COMI

ministradora organ
s os acionistas qu
er espécie ou clas
dade administrad

nham contribuído,
o, de 5% ou mais 
relatório, para cad
cionadas: 
ão social complet
res mobiliários ou
de sua titularidade
o social aproximad
o de vínculo de co
tência de acordos

ao quadro funcion
es do Departame
regulação.  

ISSÃO DE VAL

nizada como socie
e detenham, diret
sse de valores mo
ora organizada so
, ou que tenham d
do seu patrimôni

da uma das pesso

a; 
u quantidade de tít
e; 
da; 
ontrole; e 
s de acionistas 

al e diretivo da en
nto e Conselho d

 
LORES MOBIL

edade 
ta ou 
obiliários 
ob forma 
direito ao 
o. Em 
oas ali 

tulos 

Pend
Acord

Ac
exigên

ntidade 
e sug

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÁRIOS 

dente - Os acion
do de Acionistas
ionistas, de form

ncias da regulam

Pendente - 
gestões/alteraçõ

istas da BRIX se
s, nos termos da 
ma que este estej
mentação da CVM

Documentos suj
ões feitas pela CV

e comprometeram
Clausula 15.1.1 

ja em conformid
M e Estatuto Soci

jeitos à execução
VM e já acatadas

m  a alterar o 
do Acordo de 
ade com as 
ial da empresa. 

o de 
s pela BRIX. 



b

c
inc

s

II. R

III.
a

b. D
cas
a e

Anexo II

        I. Regulame
a. A 

b. Listagem, susp

c. A admissão, su
clusive com os cri
seus representant

Relatório descritiv

. Relatório descrit
a. Dos sistemas de

Do sistema de liqu
so a entidade adm
executar a atividad

de com

IV. Código de co
representantes 

IT

I - Documento

entos, contratos e
negociação em s
ensão e exclusão

admitidos
spensão e exclus
itérios e condiçõe
tes com acesso a

d. Contrapre

vo abordando os m
neg

tivo, auditado por 
e negociação, de 

uidação, e respect
ministradora do me
de diretamente, o
mpensação e liqu

onduta aplicável às
com acesso aos 

COMI

TENS 

os necessário

e demais docume
seus ambientes e 
o de emissores ou
s à negociação 
são de pessoas in
es aplicáveis em c
os ambientes e si

stações cobradas

meios de acesso a
gociação. 

auditor independe
registro e de dup

tivo sistema de du
ercado de bolsa s

ou apresentação d
idação autorizada

s pessoas autoriz
ambientes e siste

ISSÃO DE VAL

os ao pedido d

ntos que disciplin
sistemas 

u de valores mobil

nteressadas em op
cada caso, bem co
istemas de negoc

s 

ao mercado e hor

ente registrado na
plicação de inform

uplicação de infor
seja autorizada pe
de contrato com e
a pela CVM 

zadas a operar e s
emas de negociaç

 
LORES MOBIL

de autorização

em:         

liários 

perar, 
omo de 
ciação 

sug

rários de 

a CVM: 
ações 

rmações, 
ela CVM 
entidade 

Pen

seus 
ção. 

Pende

LIÁRIOS 

o para funcion

Pendente - Reg
gestões/alteraçõ

ndente. Assinatu
realizada apó

ente - Código suj
pela 

Status

namento de m

ulamento e MPO
ões feitas pela CV

Finalizad

Finalizad

Finalizad

ra do Contrato e
ós a obtenção de

eito à execução 
CVM e já acatad

s 

ercado de bal

O sujeitos à exec
VM e já acatadas

o. 

o. 

o. 

entre BRIX e CET
e autorização da 

de sugestões/al
as pela BRIX. 

lcão  

cução de 
s pela BRIX. 

TIP, que será 
CVM. 

terações feitas 



V
adm

r
ut

b. 
com
info

d

V

V. Informação sob
ministradora do m
relação, contratua
tilizados nas nego

VI. Tão logo este
pessoas autoriza

repres

Data de concess
mo seu representa
ormando neste ca

d. Descrição das a
e. Cate

VII. Tão logo estej
admitidos à ne

bre as sociedades
mercado de bolsa,
al ou de outra natu
ociações cursadas

negócios,

eja disponível, rela
adas a operar no 
entantes, incluind

a.
são da autorização
ante com acesso 
aso o nome da ins

víncu
c. Endereço e te

atividades desenv
egoria associativa 

ja disponível, rela
egociação, com in

COMI

s coligadas ou con
 ou com as quais
ureza, relativa à o
s em seus ambien
, se for o caso. 

ação, em ordem a
mercado de bolsa

do as seguintes in
 Nome 
o para operar ou d
aos ambientes e 

stituição à qual es
lo mantido 

elefone da sede so
volvidas pela pess

ou de autorizaçã

ação e descrição d
dicação do emiss

ISSÃO DE VAL

ntroladas pela ent
 esta entidade ma

operação dos siste
ntes e na liquidaçã

alfabética, de toda
a, bem como de s

nformações: 

da permissão par
sistemas de nego

stá ligado e a natu

ocial 
soa autorizada a o
o concedida 

dos valores mobil
sor, quando coube

 
LORES MOBIL

tidade 
antenha 
emas 
ão dos 

as as 
seus 

ra atuar 
ociação, 
ureza do 

operar 

Pend

iários 
er. 

 

LIÁRIOS 

dente - A ser des

Finalizad

envolvido após 
CVM 

Finalizad

o. 

a obtenção da a

o. 

utorização da 


