Workshop 1: Novos paradigmas de consumo – o comportamento
do consumidor em 2030 e seus impactos para o setor energético
Documento de apoio
Campinas, 10 de abril de 2013

Este documento serve como base para as palestras e discussões
do Workshop de Novos Paradigmas de Consumo
Este é um documento de apoio ao 1º Workshop do projeto Energia na Cidade do Futuro e que tem como tema os Novos
Paradigmas de Consumo - o comportamento do consumidor em 2030 e seus impactos para o setor elétrico

O 1º Workshop do projeto Energia na Cidade do Futuro busca introduzir o tema sobre o futuro e preparar a base para a
discussão dos temas dos próximos Workshops
Neste contexto, este documento reúne fatos, dados e conceitos relacionados aos tópicos do Workshop para permitir
uma reflexão prévia e assim, incentivar o debate durante a sessão
O documento está estruturado em cinco capítulos, mais anexos, em linha com os temas das palestras do Workshop, da
seguinte forma:
Capítulo A: Os novos paradigmas de consumo - uma visão geral dos desafios a serem endereçados pelo lado do
consumo
Capítulo B: O mundo/vida em 2030 - construção de cenário e tendências futuras para o Brasil e o mundo
Capítulo C: Cidades inteligentes - os desafios da organização urbana e suas possíveis soluções para 2030
Capítulo D: Casas inteligentes - a evolução das residências e seu impacto
Capítulo E: Desdobramentos para o setor elétrico - impactos do cenário apresentado
Anexos - Bibliografia e referências

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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A. Os novos paradigmas de consumo - uma visão geral dos
desafios a serem endereçados pelo lado do consumo
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NOVOS PARADIGMAS DE CONSUMO

Quatro dimensões definidoras dos paradigmas de consumo de
energia, que são moldados e moldam o ambiente
mos q
1. Quatro dimensões definem os paradigmas de consumo de energia
2. As tendências para cada uma dessas dimensões podem ser monitoradas a partir de um conjunto de indicadores
3. A transformação do paradigma do consumo de energia é percebida na mudança de um conjunto de indicadores de
impacto
4. A análise da evolução dos indicadores das dimensões definidoras traz possíveis cenários de evolução de cada
dimensão:
i. A maior consciência com o impacto ambiental do consumo de energia traz uma tendência de maior demanda de
consumo de fontes renováveis e por tecnologias verdes
ii. Com a maior posse de eletrônicos e aumento da energia elétrica na matriz, ficaremos mais dependentes de energia
elétrica
iii.O consumidor passará a ter uma maior interação com agentes do mercado, regulador e governo seja através da
gestão do consumo, seja no processo de regulação
iv.A busca por maior eficiência energética se intensificará, tanto pela adoção de novas tecnologias como pela gestão
ativa do consumidor
5. Os paradigmas de consumo são moldados e moldam o ambiente em que o indivíduo atua - essa relação pode, também,
ser analisada a partir da ótica dos agentes do setor
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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1 NOVOS PARADIGMAS DE CONSUMO

Quatro dimensões definem os paradigmas de consumo de energia
Dimensões definidoras dos paradigmas do consumo de energia - CRIE

Relevância da eletricidade na
vida/produção

Consciência do impacto ambiental
do uso de energia

Nível de dependência de energia elétrica, dado
o padrão de consumo das pessoas e empresas

Demanda por consumo de fontes limpas,
nível de utilização de recursos,
tecnologias verdes e outros

Nível de eficiência energética resultante do
avanço tecnológico e/ou
comportamento do consumidor e/ou
políticas públicas

Eficiência na produção e

consumo de energia

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

Interação entre consumidor e
agentes do setor/governo

Nível de atuação pró-ativa no mercado
e.g. gestão do consumo; e nível de
interação com agentes do setor e.g.
empresas, regulador, governo e outros
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx

6

A

2 INDICADORES

As tendências e impactos dos paradigmas de consumo podem ser
monitoradas a partir de um conjunto de indicadores
Drivers de influência e indicadores dos paradigmas de consumo
Drivers de influência

Dimensões definidoras dos paradigmas de consumo - Indicadores

> Valores
> Desenvolvimento
econômico

> Grau de educação/
escolaridade
> Inovação e novas
tecnologias
> Sustentabilidade

Impactos

> % geração renovável na capacidade instalada
Consciência do impacto
ambiental do uso de energia > Emissão de CO2 vs. consumo de energia
> Penetração de tecnologias verdes nas residências

Relevância da eletricidade
na vida/produção

> Evolução do consumo energético per capita
> Número de veículos elétricos
> Número de aparelhos eletrônicos por residência

> Modelo regulatório
> Contexto de mercado
> Disponibilidade de
recursos
> Preço (renováveis
vs. convencional)
> Políticas Públicas
> Outros
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Número de países com energia liberalizada
Interação entre consumidor ,
agentes de mercado/governo > Churn de comercializadoras
> Participação da sociedade na regulação

Eficiência na produção e
consumo de energia

> Consumo de energia
> Demanda de ponta
> Qualidade de
suprimento e serviço
> Perdas técnicas e não
técnicas

> Densidade de carga na
rede
> Emissão de poluentes
> Inovação e novas
tecnologias

> Intensidade energética
> Nº de lâmpadas LED para iluminação pública
> % de savings de energia por aparelho e ano

> Modelo regulatório
> Políticas públicas
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2 INDICADORES

A transformação do paradigma do consumo de energia é percebida
na mudança de um conjunto de indicadores de impacto
Evolução do conjunto de indicadores de impacto para o Brasil [não exaustivo]
IMPACTO
INDICADOR

Consumo
de energia

Demanda de energia
primária [Mtoe] (% de
demanda elétrica)

Qualidade de
suprimento e
serviço
DEC [horas] e FEC
[vezes]

Perdas técnicas e não
técnicas

Utilização da
rede

% de perdas técnicas
e % de perdas não
técnicas

Carga de energia
[MWmed] / Carga de
demanda [MWh/h]

Emissão de CO2/Energia
gerada [Gt/TWh]

Emissão de
poluentes

PASSADO
(1990)

138 (15%)

26,091) / 20,131)

7,872) / 3,542)

0,772)

0,63

PRESENTE
(2010)

262 (30%)

18,36 / 11,30

8,16 / 5,04

0,78

0,58

FUTURO
(2030)

413 (47%)

4,093) / 5,453)

5,853) / 1,193)

0,814)

0,44

TENDÊNCIA

Crescente demanda por Maior pressão para
eletricidade em relação melhora dos indicaa demanda primária
dores de qualidade

Redução de perdas com Gestão de consumo
avanços tecnológicos e trará maior uniformiincentivo regulatório
dade no uso da rede

Redução das emissões
em relação a energia
gerada

1) Dados referentes a 1993 2) Dados referentes a 2000 3) Com base na melhor prática atual 4) Dados de 2016 com base em projeção da EPE 2012
Fonte: IEA - World Energy Outlook 2012, EPE Anuário Estatístico 2011, Abradee, ONS, Roland Berger Strategy Consultants
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3 CONSCIÊNCIA

A maior consciência do consumidor com o impacto ambiental traz
uma tendência de aumento das fontes renováveis e tecnologias verdes
Maior consciência do impacto ambiental do uso de energia - indicadores
Geração elétrica de fontes
renováveis no mundo ['000 TWh]

Emissão de CO2 vs. geração de
energia no mundo

% em relação à geração total
Outras

Bioenergia

Solar

Eólica

20%

20%

25%

Energia gerada ['000 TWh]

29%

21,4

9,8
7,0
2,3

2000

33,8

Emissão de CO2 [Gt]

Hidro

Penetração de tecnologias verdes
nas residências nos Estados Unidos

28,2
14,3 14,7

12,5

4,2

2010

2020

2035

1990

> Fontes renováveis corresponderão a >
30% da matriz elétrica em 2035
> Hidrelétricas e eólicas permanecerão
como principais fontes renováveis >

2000

2010

2020

2030

Painéis solares
Eólica
Bombas de calor geotérmico
Aquecimento termossolar
Painéis solares
Eólica
Bombas de calor geotérmico
Aquecimento termossolar
Painéis solares
Eólica
Bombas de calor geotérmico
Aquecimento termossolar

2010

Reference
Extended Policies 2020

2035

0

2

4

6

8

10

Redução de emissões será reflexo da > Em 2035 geração solar já estará em
maior penetração de tecnologias
estágio maduro
verdes
> Geotermia e solar térmica serão
Relação CO2 e geração deve reduzir
principais tecnologias para
em 15p.p. em 2030 em relação a 1990
aquecimento

Fonte: EPRI, IEA - World Energy Outlook 2012, Roland Berger Strategy Consultants
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3 RELEVÂNCIA

Com a maior posse de eletrônicos e aumento da eletricidade na
matriz energética, ficaremos mais dependentes de energia elétrica
Maior relevância da eletricidade na vida/produção - indicadores
Consumo elétrico per capita
Consumo energético per capita

1,93 1,99 2,04
1,84
1,65 1,74 1,76

0,43 0,47 0,51
0,30 0,33 0,38

Evolução dos veículos elétricos no
mundo [MM]
Venda de veículos leves para passageiros( MM)

Evolução do consumo energético
per capita no mundo [tep/hab.]

2005

2010

2020

2030

180
160

Televisão

140

Híbrido (diesel)

120

Híbrido (H2 fuel cell)

Geladeira

100
80
60

Chuveiro elétrico

CNG/LPG

40
20

Máquina de
lavar roupa

Convencional (gasolina)

0
2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2005 2010 2011 2015 2020 2025 2030

> Expectativa de crescimento de 0,8%
a.a. do consumo per capita
> Consumo dos países em
desenvolvimento é o principal
motivador do crescimento esperado

Número de aparelhos eletroeletrônicos por residência no Brasil [#]

> Crescente penetração de veículos
elétricos potencializa dependência
por eletricidade

Fonte: PDE 2030, IEA - World Energy Outlook 2012, Roland Berger Strategy Consultants

Freezer

0,94

1,01
1,17
1,35
0,91 0,95
1,03
1,11
0,70 0,73
0,84
0,96
0,37
0,41
0,52
0,64
0,09
0,11
0,16
0,24

> Crescimento da renda das famílias
reflete em maior consumo de
aparelhos eletroeletrônicos
> País ainda permanecerá num
patamar abaixo dos desenvolvidos
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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3 INTERAÇÃO

O consumidor terá maior interação com o mercado e o governo seja
através da gestão do consumo como no processo de regulação
Crescente interação do consumidor no mercado e governo - indicadores

36

19
13

1
1996

4

1998

6

6

2000

8

37 37 37

21

16

10

2002

2004

2006

2008

2010

Churn de países liberalizados
Taxa anual de mudança de comercializador (churn)

Evolução dos países liberalizados

Participação da sociedade no
processo regulatório
Até 1990 - Início da liberalização dos
mercados e do desenvolvimento de
órgãos reguladores e.g.: Aneel
> Baixo acesso do consumidor a fóruns
de interação

30%
25%
20%

1990-2010 - Crescente participação em
audiências1) e interação com o gov.
> Surgimento de modelos alternativos
como RIIO e pesquisa para
identificação do custo de interrupção

15%
10%

5%
0%
1997

1999

Nova Zelândia

2001

2003

Victoria

2005

Noruega

2007

2009

2010

Bélgica (Flanders)

> Crescente liberalização é um dos
> Alto churn demonstram maior
cenários possíveis para o setor
exigência do consumidor
> Experiência de liberalização pode vir > Países maduros no processo de
a influenciar demanda por mudanças
liberalização como Bélgica e
em mercados regulados
Austrália possuem alto índice
1) Via associação de consumidores
Fonte: Vaasa EET - World Energy Retail Market Rankings 2012, Roland Berger Strategy Consultants

2030-? Maior presença no processo de
decisão regulatório
> Influência na definição de
penalizações e benefícios

> Expectativa de maior interação seja
via pressão sobre governo como
sobre empresas do setor
> Possível evolução para modelos
multi-stakeholder
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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3 EFICIÊNCIA

A busca por maior eficiência energética se intensificará, seja pela
adoção de novas tecnologias como pela gestão ativa do consumidor
Busca pela eficiência na produção e consumo de energia - indicadores
Elasticidade renda da energia, Brasil Número de lâmpadas LED para
[CAGR demanda/ CAGR PIB]
iluminação pública ['000]1)
1,00

1,02

6.466
0,54

0,48

7.486

8.470

Economia de energia por aparelho e
ano [% em relação a 2008]2)
Eletrônicos
Refrigeração

2030

Aparelhos

2020

Iluminação

2010

Aquecedor de ar

0,52

Exaustor
Machine Drive

20002010

20102015

20152020

20202025

20252030

1

354

2010

2015

Iluminação
HVAC

2020

2025

2030

Outros

0

10

20

30

40

50

> Espera se a implementação de ~8,5 > Aprimoramento tecnológico dos
> Elasticidade renda da energia
MM de lâmpadas até 2030
aparelhos residenciais será um dos
reduzirá pela metade em 2030
pilares para racionalização do consumo
– Resultado de compromissos como > Maior demanda por lâmpadas LED
demonstra preocupação com
– Redução da demanda de pico pode
metas de eficiência energética e
eficiência energética
chegar a 20%2)
de redução de emissão de GEE
1) Estudos realizados pela CPFL Energia - Diretoria de Planejamento Energético 2) Assessment of Achievable Potential from Energy Efficiency and Demand Response Programs in the U.S. (2010–2030)
Fonte: CPFL, EPE - PNE 2030, EPRI, IEA - World Energy Outlook 2012, Roland Berger Strategy Consultants
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Para o entendimento da evolução dos paradigmas é necessário
entender a evolução do ambiente em que eles se inserem
Dinâmica de influências dos paradigmas de consumo
A evolução para o modelo de cidades
inteligentes trará novas tecnologias de uso da
de gestão de consumo de energia
A evolução para casas inteligentes com a
introdução de novas tecnologias, representa maior
eficiência energética e aumento da relevância da
eletricidade para o consumidor

As 7 grandes tendências e seus impactos na
cidade e na casa levaram a transformação dos
paradigmas de consumo de energia
> Maior relevância da eletricidade
> Aumento da consciência do impacto ambiental
> Maior busca por eficiência energética
> Crescente interação do consumidor no
mercado e governo

Acreditamos que 7 grandes tendências para o mundo e
o Brasil impactarão o consumidor de energia até 2030
1) Carro elétrico, mobilidade elétrica, geração distribuída, micro grid e outros
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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Essa interação pode, também, ser analisada a partir da ótica dos
agentes do setor
Dinâmica de interação entre os agentes do setor
Mercado estabelece mix de
produtos, preços, tecnologias e
canais que atendam aos anseios
dos consumidores

MERCADO1)

CONSUMIDORES

Consumidor influencia regulador
através da participação em
audiências e consultas públicas

Influência do consumidor através
de pressão política, associações
representativas e processo eleitoral

GOVERNO

Regulador define padrão de
qualidade, tecnológico e de acesso
que atendam aos anseios dos
consumidores
Regulador estípula normas
infra legais, padrões e modelo
regulatório em que agentes de
mercado irão atuar, buscando
promover o equilíbrio no mercado

REGULADOR

Governo define políticas públicas a
serem detalhadas e regulamentas
pelo regulador, que busca minimizar
o impacto e maximizar estabilidade
regulatória

1) Empresas, investidores , institutos de pesquisa e outros
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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B. O mundo/vida em 2030 - construção de cenário e
tendências futuras para o Brasil e o mundo
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O MUNDO/VIDA EM 2030

A partir de estudos e entrevistas com diversos especialistas
identificamos 7 grandes tendências para o mundo e o Brasil até 2030
1. A transformação demográfica inclui o crescimento e o envelhecimento da população - Brasil se beneficiará do bônus
demográfico - pirâmide etária com mais indivíduos economicamente ativos

2. Os mercados emergentes mais poderosos de hoje se tornarão as novas potências econômicas - Brasil passará a ter
papel de destaque na ordem política e econômica mundial, tornando-se a 4ª maior economia do mundo
3. O mundo enfrentará desafios na disponibilidade de recursos como energia, água e outras commodities - apesar de
possuir grandes reservas, o Brasil deve enfrentar desafios com a crescente demanda por energia e água
4. O crescimento das emissões de CO2 potencializa os Desafios da Mudança Climática, como o aumento da temperatura pela grande biodiversidade em seu território, o Brasil será fortemente cobrado nas questões de sustentabilidade
5. O aumento na difusão de tecnologia e a aceleração das inovações mudarão nossas vidas – Brasil aumentará sua
produtividade científica fortalecendo seu posicionamento como líder global
6. O aumento na troca de conhecimento, a diminuição das diferenças de gênero e a intensificação da guerra por talentos
criarão uma Sociedade de Conhecimento Global - Brasil caminhará para níveis educacionais de países desenvolvidos
7. A Responsabilidade Global Compartilhada se dará pela maior cooperação global, crescimento da importância das ONGs
e dos investimentos em filantropia - como líder global, o Brasil passará a ter maior responsabilidade

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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O MUNDO/VIDA EM 2030

A partir de estudos e entrevistas com diversos especialistas
identificamos 7 grandes tendências para o mundo em 2030
Tendências para 2030

MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS T1

T7 RESPONSABILIDADE GLOBAL COMPARTILHADA
Mudança para cooperação global
Crescimento de ONGs
Aumento da filantropia
SOCIEDADE DE CONHECIMENTO
T6 GLOBAL
Base do conhecimento
Diferenças entre gêneros
Guerra pelo talento

T5 TECNOLOGIA DINÂMICA E INOVAÇÃO
Difusão tecnológica
Poder da inovação
Era da ciência da vida
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

Processo de urbanização
Crescimento da população
Sociedade em envelhecimento
GLOBALIZAÇÃO E NOVOS MERCADOS T2

CENÁRIO 2030

Globalização em andamento
BRIC: as novas casas de força
Além do BRIC
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS T3
Energia
Água
Outras commodities
DESAFIOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA T4
Aumento da emissão de CO2
Aquecimento Global
Ecossistema em risco
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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T1 MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS

As maiores mudanças demográficas são o crescimento e o
envelhecimento da população
CRESCIMENTO
POPULACIONAL

SOCIEDADE EM
ENVELHECIMENTO

PROCESSO DE
URBANIZAÇÃO

AÇÕES CORPORTIVAS

1. MUNDO
8,3 bilhões de pessoas
habitarão o planeta (hoje: 6,9
bilhões). Crescimento de
20%, mas em desaceleração
comparado aos últimos 20
anos
2. DESENVOLVIDOS
População crescerá 3,6% de 1,2 bilhões para 1,3
bilhões de pessoas

1. MUNDO
Envelhecimento aumentará
devido ao aumento da
expectativa de vida. Aumento
da idade média em 5,1 anos de 29 para 34 anos

1. MUNDO
Urbanização vai continuar.
59% da população viverá em
áreas urbanas

1. FOCO EM REGIÕES EM
CRESCIMENTO
Concentrar em regiões
populosas e com PIB per
capita crescente, como China
e Índia

2. DESENVOLVIDOS
Idade média irá aumentar em
4,4 anos - de 40 para 44 anos

2. DESENVOLVIDOS
Parcela da população urbana
crescerá 5,7 pontos
percentuais - chegando a 81%

3. DESENVOLVIMENTO
3. DESENVOLVIMENTO
População crescerá 24% Idade média irá aumentar em
sete vezes mais que os
5,5 anos - de 27 para 32 anos
desenvolvidos - de 5,7 bilhões
de pessoas para 7,0 bilhões

3. DESENVOLVIMENTO
Parcela da população urbana
crescerá 9,9 pontos
percentuais, chegando a 55%

2. ADAPTAÇÃO À
POPULAÇÃO +60
Produtos, serviços e
condições de trabalho devem
se adaptar a suas
necessidades
3. LABORATÓRIOS DE
TENDÊNCIAS
Uso de cidades para
verificação de tendências de
consumo

Os termos "desenvolvidos" e "desenvolvimento" são baseados na definição do FMI e nas fontes usadas em todo o documento
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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T1 MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS

Nos próximos anos, o Brasil se beneficiará do bônus demográfico pirâmide etária com mais indivíduos economicamente ativos
T1 – Mudanças demográficas
CRESCIMENTO DA
POPULAÇÃO [MM]
1,0%

0,8%

0,7%

CAGR

PIRÂMIDE ETÁRIA, 2030
[MM]

CRESCIMENTO DA
POPULAÇÃO URBANA [MM]
1,3%

0,5%

0,4%

195

203

210

216

220

2010

2015

2020

2025

2030

> Desaceleração do crescimento
populacional
> Em 2050 Brasil será o 7o país mais
populoso do mundo1)

1,2%

1,0%

CAGR

-10

-5

0

5

10

> Possivelmente, bônus será aproveitado
antes de 2030
> Introdução de novos desafios pós-bônus
demográfico e.x.: necessidade de aumento
da produtividade do trabalho

0,8%

0,6%

164

174

183

190

195

2010

2015

2020

2025

2030

> Brasil possui níveis de urbanização
semelhantes a países maduros
> Expectativa de crescimento de metrópoles
regionais

1) Atualmente em 5o , será ultrapassado por Nigéria e Paquistão

Fonte: United Nations - Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012), Roland Berger Strategy Consultants
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T2 GLOBALIZAÇÃO E NOVOS MERCADOS

Os mercados emergentes mais poderosos de hoje se tornarão as
novas potências econômicas
GLOBALIZAÇÃO
EM ANDAMENTO

BRIC: AS NOVAS
CASAS DE FORÇA

ALÉM DO BRIC

AÇÕES CORPORTIVAS

1. MUNDO
Globalização irá continuar,
com exportações crescendo
mais do que o PIB (5,3% a.a.
vs. 4,0% a.a.)

1. CRESCIMENTO
ECONÔMICO
PIB real do BRIC crescerá
7,9% a.a e exportações,
7,8% a.a

1. CRESCIMENTO
ECONÔMICO
PIB real para os "Next 11"
crescerá em 5,9%

1. FOCO EM MERCADOS
ESTRANGEIROS
Foco em regiões em
crescimento e portfólio
balanceado

2. DESENVOLVIDOS
2. CAPITALIZAÇÃO DE
PIB real crescerá em 1,8% por
MERCADOS
ano. Esses países
Mercado de capitais do BRIC
corresponderão a apenas 27%
pode crescer 10,6% a.a para
das exportações nominais
USD 59 trilhões
mundiais
3. DESENVOLVIMENTO
PIB real crescerá em 6,7%
por ano. Esses países
corresponderão a 73% das
exportações nominais
mundiais
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

2. EXPLORAR MERCADO
2. CAPITALIZAÇÃO DE
POTENCIAL DA CLASSE
MERCADOS
MÉDIA
Mercado de capitais dos "Next
Entender e abordar as
11" crescerá em 7,3% a.a.
necessidades da classe
média emergente

3. CLASSE MÉDIA
3. CLASSE MÉDIA
A classe média dos países do
A classe média dos "Next 11"
BRIC crescerá 150%,
crescerá 116% para 730
atingindo 2 bilhões de pessoas
milhões de pessoas

3. APLICAR CENÁRIOS
Usar as oportunidades de
planejamento de cenários e
se preparar para um futuro
incerto
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T2 GLOBALIZAÇÃO E NOVOS MERCADOS

O Brasil passará a ter papel de destaque na ordem política e
econômica mundial, tornando-se a 4ª maior economia do mundo
T2 - Globalização e novos mercados
EVOLUÇÃO DAS
EXPORTAÇÕES (VAR. %)

MAIORES ECONOMIAS DO
MUNDO [PIB USD TRN]
2010

Mundo

12,6

Brasil

8,9
9,5

6,6

5,8

2,9

2,9
2,0

4,4

5,7

8,2

7,8

6,1

6,3

6,8
6,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

> Exportações brasileiras serão 30%
destinadas à China
> Principais produtos da pauta serão
commodities, veículos e equipamentos

1
2
3
4
5
6
7
8

BEYOND BRIC

2030
14,6
5,9
5,6
3,3
2,6
2,3
2,0
2,0

Exportações brasileiras [USD bn]
73,5
38,2
30,3
12,2
9,3
8,4
8,2
6,6

> Expectativa do Brasil de se tornar 4ª
maior economia do mundo
> Possível protagonismo na política e
economia global

Fonte: FMI - ,World Economic Outlook, MDIC - Intercâmbio Comercial Brasileiro, Roland Berger Strategy Consultants

Desenvolvidos

Em desenvolvimento

101
34
20

2000

52

37
23

2002

67

93

116

137
101

82

43
2004

2006

2008

2010

2012

> Aumento do foco nacional para países
emergentes
> Expectativa de crescimento do IED e entrada
de players nacionais nos "Next 11"
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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T3 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

O mundo enfrentará o desafio da disponibilidade de recursos - água
e energia serão os temas críticos a serem endereçados
ENERGIA

ÁGUA

OUTRAS
COMMODITIES

1. MUNDO
Consumo primário de energia
crescerá 26%

1. MUNDO
Demanda mundial de água
crescerá 53% - metade da
população mundial viverá em
áreas de escassez de água

1. MUNDO
Parte dos metais raros
estarão escassos. Demanda
mundial por alimentos sofrerá
aumento significativo

AÇÕES CORPORTIVAS
1. REDUÇÃO DO CONSUMO
Uso de tecnologias de baixo
consumo de recursos e redução
da poluição de água
2. ESTRATÉGIA DE MITIGAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA
Uso de recursos alternativos,
integralização vertical
(backwards) e hedge contra
preços de recursos

2. DESENVOLVIDOS
2. DESENVOLVIDOS
Consumo de energia vai
Demanda total de água
crescer pouco (2,6%) e a
crescerá 40%, mas
parcela no consumo global vai
participação no consumo
cair para 36%
mundial cairá de 27% para
24%

2. DESENVOLVIDOS
Crescimento da dependência
de matéria-prima importada.
UE identificou 14 tipos
especialmente críticos

3. DESENVOLVIMENTO
Consumo crescerá em 45%,
e a parcela no consumo
global atingirá 64%

3. DESENVOLVIMENTO
3. ATENDIMENTO AOS
Indústrias localizadas nos
CONSUMIDORES
países ricos em recursos terão
Atender consumidores com
vantagem competitiva
produtos ecológicos,
comunicação e imagem de
responsabilidade

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

3. DESENVOLVIMENTO
Demanda de água aumentará
58% - agricultura é
responsável pela maior
parcela (82%)

02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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T3 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

O crescimento da demanda de recursos naturais, impulsionado pelo
desenvolvimento econômico, traz desafios também para o Brasil
T3 – Disponibilidade de recursos
CONSUMO DE ENERGIA
PER CAPITA NO BRASIL

OFERTA E CONSUMO DE
ÁGUA [bn m3]

PRODUÇÃO E CONSUMO
DE ETANOL [MM m3]

New Policies Scenario [tep/hab.]2)

Projeção de oferta/consumo no est. de SP

Projeção de produção e consumo no Brasil

1,34
0,92

1,52

1,87 1,99
1,76
1,64

1,05

Municipal/Doméstico

14,1

17,1

20,2

Indústria

17,6

Agricultura

Produção

70

Consumo

60

2,6

50
40
30
20
10

1990 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035

> Desenvolvimento econômico leva a um
maior consumo per capita
> Regiões como NE e N tendem a ter maior
crescimento do consumo per capita

2005

2020
2030
Demanda

2030
Oferta

GAP

> Em SP oferta não acompanhará demanda,
custo anual de até R$ 285 MM para cobrir
gap
> Mudanças climáticas podem agravar regiões
de seca como sertão nordestino

0
1990

2000

2010

2020

2030

> Brasil permanecerá como importante
player no mercado de commodities
> Evolução de commodities como etanol de
segunda geração1) ainda são incertas

1) Etanol produzido a partir da palha da cana em processo bioquímico 2) World Energy Outlook - New Policies Scenario

Fonte: EPE - PNE 2030, World Energy Outlook, UFMG, INPE, Water Resource Group, Roland Berger Strategy Consultants
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T4 MUDANÇAS CLIMÁTICAS

O crescimento das emissões de CO2 potencializa os Desafios da
Mudança Climática como o aumento da temperatura
AUMENTO DA
EMISSÃO DE CO2

AQUECIMENTO
GLOBAL

ECOSSISTEMA
EM RISCO

AÇÕES CORPORTIVAS

1. MUNDO
Emissões de CO2
aumentarão em 16%
enquanto emissões per capita
ficarão estáveis em 4,2T

1. MUNDO
Temperatura média mundial
aumentará entre 0,5 e 1,5°C

1. MUNDO
Aumento do desmatamento,
de transtornos climáticos e
redução da biodiversidade

2. DESENVOLVIDOS
Emissões de CO2 diminuirão
em 14%, representando 32%
das emissões mundiais

2. DESENVOLVIDOS
Países desenvolvidos
possuem mais recursos para
lidar com as consequências
negativas do aumento da
temperatura

2. DESENVOLVIDOS
Menos afetados pela perda
de espécies, pois já
passaram por perdas
significativas no século XX

1. OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS
Aproveitamento de
oportunidades de negócios
resultantes das mudanças
climáticas

3. DESENVOLVIMENTO
Aumento das emissões em
38% representando uma
participação de 68%.
Emissão per capita
permanecerá menor do que a
dos desenvolvidos (41%)

3. DESENVOLVIMENTO
Países em desenvolvimento
sofrerão mais com as
consequências de
temperaturas mais elevadas

3. DESENVOLVIMENTO
Aumento da perda de
espécies. Redução de solo
fértil por pessoa em 20%,
para 0,4 acres

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

2. REDUÇÃO DE EMISSÃO
DE CO2
Estabelecimento de metas
ambiciosas para produtos e
processos
3. CONTROLE DE RISCO
CLIMÁTICO
Estar preparado para riscos
resultantes de mudanças
climáticas

02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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T4 MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Pela grande biodiversidade em seu território o Brasil enfrentará
desafios relacionados à sustentabilidade
T4 – Mudanças climáticas
EVOLUÇÃO DA EMISSÃO
DE CO2 [T]

AQUECIMENTO GLOBAL

ECOSSISTEMA EM RISCO

Relação CO2 vs. Energia gerada1)

Cenários de variação nas temperaturas
por região [oC, INPE]
Var. máxima

Desmatamento na Amazônia [km2]

Emissão de CO2 [Gt]
Energia gerada ['000 TWh]

0,5
0,4

0,7

0,9
0,8

0,6

0,6

8
4

0,5
0,5 0,5

2000

2010

2020

2030

> Energia e transporte apresentam baixas
emissões em relação aos padrões
internacionais
> Emissões totais de GEE do país são da
ordem de 2Gt -

N

30000

Média 1995-2006 = 19.500 Km2

25000

6

3
1990

Var. mínima

6
4

Média 2006-2010 = 12.200 Km2
20000

Média 2011-2015 = 7.800 Km2

15000

Média 2016-2020 = 5.160 Km2

10000

1

2

1

2

NE

SE

S

CO

> Elevação da temperatura especialmente
na região amazônica
> Maiores emissões de gases efeito estufa e
desmatamento ampliam variações

5000

0

2000

2005

2010

2015

2020

> Compromisso de 80% de redução do
desmatamento até 2020
> Grande pressão sobre outras áreas expansão da fronteira agrícola e queimadas

1) World Energy Outlook 2012 - New Policies Scenarios Brazil
Fonte: INPE, EPE, Roland Berger Strategy Consultants
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T5 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O aumento da difusão de tecnologia e de inovações mudará nossas
vidas
DIFUSÃO
TECNOLÓGICA

PODER DA
INOVAÇÃO

ERA DA CIÊNCIA
DA VIDA

AÇÕES CORPORTIVAS

1. MUNDO
Difusão tecnológica
aumentará conforme novas
tecnologias são adotadas e
ciclos de inovação ficam mais
curtos

1. MUNDO
Robotização, realidade virtual
e internet mudarão nossas
vidas

1. MUNDO
Inovações básicas virão da
ciência da vida, respondendo
aos desafios mundiais

1. ESTABELECIMENTO DE
PARCERIAS E NETWORKS
COOPERATIVOS
Fortalecimento da posição em
P&D

2. DESENVOLVIDOS
Já se encontram num estágio
acelerado da difusão
tecnológica

2. DESENVOLVIDOS
Os japoneses pretendem ter
um robô em cada casa em
2015. A Coréia do Sul tem a
mesma meta para 2020

2. DESENVOLVIDOS
Biotecnologia representará
3% do PIB de países da
OECD

3. DESENVOLVIMENTO
Difusão tecnológica reduz
pobreza e facilita negócios,
mesmo em regiões menos
desenvolvidas

3. DESENVOLVIMENTO
Em breve alcançarão a
capacidade de inovação. Em
2020, investimentos chineses
em P&D serão 80% maiores
do que investimentos alemães

3. DESENVOLVIMENTO
Esses países serão os
maiores mercados para
biotecnologia, abrindo o
caminho para uma agricultura
sustentável

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

2. OBSERVAR ÚLTIMAS
TENDÊNCIAS
TECNOLÓGICAS
Expandir perspectivas e
identificar tendências do
mercado
3. PENSAMENTO
DIVERGENTE E
CONVERGENTE
Ver pensamento convergente
e divergente como dois lados
da mesma moeda
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx

26

B

T5 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Brasil aumentará sua produtividade científica fortalecendo seu
posicionamento como líder global
T5 - Tecnologia e Inovação
DIFUSÃO TECNOLÓGICA

PODER DA INOVAÇÃO

ERA DA CIÊNCIA DA VIDA

Usuários de internet brasileiros [MM]

Evolução de patentes brasileiras [#]
519

Gastos em P&D [%PIB]

111

2020

87
51

2011

2,0

280

68

2,3

1,1

161

33

3,0

2010

66

2012

2013

2014

2015

> Crescimento da quantidade de dispositivos
em rede por pessoa
> Maior relevância do acesso por
dispositivos móveis - 9% em 2016

1995

2000

2005

2011

> Brasil apresenta melhorias mas continua
sendo pouco inovador
> Majoritariamente, patentes brasileiras tem
origem nas empresas

Brasil

EUA1)

> Aumento do gasto em P&D, mas ainda
abaixo do gasto dos desenvolvidos
> Meta brasileira supõe crescimento anual
de 10,4% e aumento de bolsas de estudo

1) A meta de 3,0% não tem prazo definido
Fonte: WIPO, Yahoo! Insights, Global R&D Funding Forecast, SPBC, Roland Berger Strategy Consultants
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T6 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Aumento na troca de conhecimento, diminuição das diferenças de gênero e
intensificação da guerra por talentos criarão uma Sociedade de Conhecimento
BASE DO
CONHECIMENTO

DIFERENÇAS
DE GÊNERO

GUERRA POR
TALENTOS

AÇÕES CORPORTIVAS

1. MUNDO
1. MUNDO
Troca de conhecimento pela
40% das mulheres terão
internet vai aumentar
completado ensino superior,
significativamente. Usuários de
cerca de 8 pontos percentuais
internet consumirão em média
a mais que hoje
3 gigabytes de dados por dia

1. MUNDO
A guerra por talento vai se
intensificar em 2030, devido à
crescente demanda por mão
de obra qualificada

1. GESTÃO DO
CONHECIMENTO
Estabelecimento de uma rede
de conhecimento eficiente

2. DESENVOLVIDOS
Ainda terão os maiores níveis
de P&D

2. DESENVOLVIDOS
Diferenças de gênero em
empregos e salários
continuarão a reduzir

2. DESENVOLVIDOS
Pouco aumento ou até
redução da população em
idade ativa

3. DESENVOLVIMENTO
O índice de alfabetização
cairá para 0% a 25%, com
variações regionais

3. DESENVOLVIMENTO
A diferença de alfabetização
entre homens e mulheres em
regiões em desenvolvimento
irá diminuir, mas com
variações regionais

3. DESENVOLVIMENTO
Qualificação limitada da força
de trabalho e emigração
levarão a lacunas de
competências

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

2. ATRAÇÃO DE MULHERES
Fazer o ambiente de trabalho
mais atrativo para mulheres

3. ESTRATÉGIA DE
CONTRATAÇÃO GLOBAL
Atrair talentos de todo o
mundo

02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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T6 SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

Com o aumento de investimentos em educação, o Brasil deve
caminhar para níveis educacionais de países desenvolvidos
T6 – Sociedade de conhecimento global
BASE DE
CONHECIMENTO

DIFERENÇA DE
GÊNEROS

GUERRA POR
TALENTOS

Taxa de matrícula líquida (Ensino Fundamental e
Médio)1)

Composição de cargos executivos por sexo [%]

Taxa de matrícula líquida1) (Ensino Superior)

100%
54%

65%

Mulheres

94%

77%

91%

6%
2010

2015

2020

2028

> Até 2020 meta de 100% de professores
com Superior Completo
> Ampliação da oferta de cursos de nível
médio à distância

Homens

2002

9%

89%

11%

2004

4,5

Doutores/mil hab.

89%

12%

2006

2008

86%

2,3

2,7

3,1

18%

20%

22%

2010

2013

2015

26%

14%
2010

> Atualmente, número de mulheres em
universidades já ultrapassou o de homens
> Aumento esperado das mulheres nos
cargos de chefia/decisão

2020

> Brasil caminha para proporção de
doutores de países desenvolvidos
> Expansão de programas sociais vão
ampliar adesão ao ensino superior

1) Número de alunos matriculados no ano escolar referente a sua idade (em fase ou até com dois anos de atraso); média ponderada pelo tamanho das coortes: 15 anos – sem atraso,
16 anos – até 1 ano atraso, 17 anos – até 2 anos atraso
Fonte: Instituo Ethos, Plano Nacional de Educação 2011-2020; Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020; Roland Berger Strategy Consultants
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T7 RESPONSABILIDADE GLOBAL

A Responsabilidade Global Compartilhada se dará pela maior
cooperação global, crescimento das ONGs e da filantropia
MUDANÇA PARA
COOPERAÇÃO
GLOBAL

CRESCIMENTO DO
PODER DE ONGs

AUMENTO DA
FILANTROPIA

AÇÕES CORPORTIVAS

1. MUNDO
Tendência global de
cooperação entre nações e
partilha de responsabilidade
vai aumentar

1. MUNDO
1. MUNDO
Crescimento de ONGs atingirá
Filantropia crescerá em nível
taxa de dois dígitos
global, mas a filosofia de
doação irá mudar

1. OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS RESULTANTES
DA COOPERAÇÃO GLOBAL
Otimizar imagem global

2. DESENVOLVIDOS
Parcerias e instituições
existentes terão que reagir e
se adaptar às visões dos
países em desenvolvimento

2. DESENVOLVIDOS
2. DESENVOLVIDOS
Estados Unidos permanece na
Doações privadas mostrarão
frente no crescimento de
taxas de crescimento
ONGs
contínuas

2. INTRODUÇÃO DE
ABORDAGEM ÉTICA DE
GERÊNCIA
Foco nas necessidades de
stakeholders

3. DESENVOLVIMENTO
As colaborações econômicas,
comerciais e sociais vão
aumentar mais rapidamente
do que em países
desenvolvidos

3. DESENVOLVIMENTO
Especialistas veem sinais de
crescimento dinâmico de
fundações e comunidades na
África e América Latina

3. OTIMIZAR COOPERAÇÃO
COM O SETOR SEM FINS
LUCRATIVOS
Tirar benefícios do
conhecimento em
sustentabilidade e inovações
ecológicas e sociais

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

3. DESENVOLVIMENTO
Setores filantrópicos irão se
diferenciar nos países em
desenvolvimento. Em
sociedades mais abertas
(Brasil, Índia), uma nova
cultura de filantropia irá
florescer
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T7 RESPONSABILIDADE GLOBAL

Com maior destaque na esfera político-econômica global, o Brasil
passará a ter maior responsabilidade
T7 - Responsabilidade global compartilhada
MUDANÇA PARA
COOPERAÇÃO GLOBAL

CRESCIMENTO DO
PODER DE ONGS

AUMENTO DA
FILANTROPIA

Correlação entre IED e IDH (2001-10)

Evolução do número de ONGs ['000]

Posição do Brasil em ranking de filantropia

IED
27
25
23
21
19
17

• • ••
•
• ••• • •• • ••• ••
•
•
• •
•
• •
• •• • • • • •••••• •• • •
• • • • • ••••• •• •••••• ••••• •• •
• • • • • •••• • •• •• •• •••• •• • •
•
•
•• • • • ••• ••
• • ••• •••
•• • •
•
• •• • • •••
•
•
•

15
0,2

Outras

Patronais/Profissionais

Defesa Direitos

Religião

0,6

0,8

119

90

•

0,4

World
Giving
Index
Ranking2)

37

2010

45

2011

1,0

IDH

> Investimentos em ações humanitárias do
Brasil no Mundo chegaram a R$ 4bn (2010)
> Expectativa de maior participação em fóruns
de decisão e cooperação1)

Até 1980 1981-90

1991-00

00 - 10

> Maior tendência de crescimento de ONGs
religiosas
> Maior participação nas ONGs será de
mulheres com 50 anos ou mais

2012

Doação
$ [%]

Tempo
Voluntariado [%]

Ajuda a
desconhecido [%]

76o

25

15

49

85o

26

14

48

83o

24

12

48

> Filantropia brasileira é maior por doação
monetária do que por tempo dedicado
> Na América do Sul, Brasil ainda fica na
frente apenas de Uruguai, Argentina e Peru

1) Conselho de Segurança, PNUD, FMI , BID e outros; 2) Medido pelo percentual de pessoas que afirmaram realizar as atividades: doação, voluntariado e ajuda a desconhecido
Fonte: Fasfil 2010, WGI 2012, Roland Berger Strategy Consultants
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RISCOS/INCERTEZAS

Cenários de longo prazo apresentam riscos e incertezas inerentes
às dimensões analisadas
Dimensões e exemplos de incertezas do cenário apresentado
Dimensões
Econômico

Ambiental

Geopolítico

Social

Tecnológico

Descrição

Exemplo

> Incertezas em relação aos cenários de desenvolvimento econômico
– Impacto sobre questões relacionadas a volume de investimentos,
nível de preços e balanço entre oferta e demanda

>
>
>
>

> Incertezas em relação a mudanças climáticas e ambientais
– Impactos na biodiversidade brasileira e na oferta de recursos
naturais

> Eficiência no combate a redução de emissões
> Baixa adesão de países centrais como China e EUA a
compromissos ambientais
> Oferta de commodities frente ao crescimento da demanda

Superação da crise financeira vs. acirramento da crise
Patamar de crescimento dos países em desenvolvimento
Ruptura da zona do Euro
Outros

> Incertezas quanto à distribuição de poder entre os principais países > Crescimento/manutenção de rivalidades geopolíticas vs.
– Impactos da instabilidade geopolítica sobre o cenário econômico e
diminuição dos conflitos internacionais
sobre o crescimento dos países em desenvolvimento
> Relacionamento entre novas potências e potências atuais
> Evolução de rivalidades nos âmbitos econômico e militar
> Incertezas relacionados às alterações nos cenários sociais e
crescimento demográfico
– Impactos sobre padrões de consumo, nível de educação e
consequente nível de consciência social do indivíduo

> Manutenção vs. redução das desigualdades de renda
> Ascensão da classe média brasileira
> Nível de influência do cidadão em grandes decisões

> Incertezas quanto aos cenários de desenvolvimento e difusão
tecnológica
– Impactos sobre nível de dependência tecnológica e potencial de
inovação

> Concentração do conhecimento e da inovação vs.
homogeneização
> Patamar de incentivo público à inovação
> Patamar do gasto público e privado em P&D

Fonte: Gesel, CPFL, Roland Berger Strategy Consultants

02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx

32

B

RISCOS/INCERTEZAS

Riscos econômicos, ambientais, geopolíticos, sociais e tecnológico
devem fazer parte das análises de cenários futuros
Riscos globais identificados [não exaustivo]
Impacto do risco1)
4,1

4,0
3,9
3,8
Falha crítica nos
sistemas de TI

3,7
3,6

Crise do fornecimento de água
Volatilidade
extrema
do
Abismo fiscal
Difusão de armas de
preço
de
energia
e
água
destruição em massa
Crescente emissão de GHG
Crise alimentar
Crescimento populacional insustentável
Fracasso da
Crise inflacionária/deflacionária
Crise de liquidez
governança global
Poluição

3,5

Crescente corrupção

Fracasso democracia

Crise no processo
de urbanização

Escassez de
recursos minerais

3,4
3,3

Impactos das mudanças climáticas

3,2

Econômico

Impactos negativos da regulação

3,1

Ambiental
Geopolítico

3,0

Social

Fracasso do regime de
propriedade intelectual

2,9

Tecnológico

2,8
2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

1) Escala de 1 a 5 em que 0 significa sem impacto 2) Escala de 1 a 5 em que 0 significa sem probabilidade de ocorrência
Fonte: Global Risks 2013 - World Economic Forum, Roland Berger Strategy Consultants

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

Probabilidade de ocorrer nos próximos 5 anos2)
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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RISCOS/INCERTEZAS

O aquecimento global é um dos riscos levantados que podem vir a
ter grande impacto
Impactos possíveis do aquecimento global para diferentes cenários de tempo
10 C

20 C

Clima
Água
Alimentos

40 C

50 C

Tempestades mais intensas, incêndios florestais, secas, enchentes e ondas de calor

Ameaça à oferta local devido
ao descongelamento glacial

Mudanças na disponibilidade de água, ameaçando até Grandes cidade ao redor do mundo
um bilhão de pessoas
ameaçadas pela elevação do nível do mar

Redução de colheitas em muitas regiões em desenvolvimento

Redução de colheitas em regiões desenvolvidas

Danos extensivos e
Mais espécies em risco de extinção
irreversíveis ao ecossistema

Ecossistema
Social

Ano de impacto:

30 C

Migração compulsória de mais de um bilhão de pessoas – aumento do risco de conflitos

2030

2050

2080

Fonte: Global Risks 2013 - World Economic Forum, Roland Berger Strategy Consultants
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C. Cidades inteligentes - os desafios da organização urbana e
suas possíveis soluções para 2030
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CIDADES INTELIGENTES

Empresas, cidadãos e governos vêm buscando endereçar os
desafios nas cidades a partir da abordagem de cidades inteligentes
1. As cidades hoje já enfrentam desafios que podem ser organizados em 8 dimensões - energia, transporte, comunicação,
utilities, infraestrutura, saúde e educação, segurança e gestão pública - que trazem impactos para cidadãos, setor privado
e governo
2. Cidades inteligentes (smart cities) como aquelas que utilizam tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos seus
cidadãos de forma sustentável a partir de um conjunto de iniciativas inovadoras focada nas 8 dimensões
3. Para julgar a inteligência dessas cidades foram criados rankings e indicadores, como o smart cities index, segundo o qual
as cidades Viena, Toronto e Paris são as mais inteligentes
4. Realidades locais, em especial a maturidade da cidade, ditam 2 formas de desenvolvimento das cidades inteligentes
i. Países da Ásia se destacam no desenvolvimento de novas cidades como EAU, Coréia do Sul, China e Índia
ii. Pela maior maturidade no processo de urbanização, países da OCDE vêm investindo na transformação de suas cidades
5. Utilities de energia, água e lixo possuem destaque no processo de evolução das cidades novas e em transformação empresas como RWE e State Grid possuem plataformas específicas para o endereçamento das cidades específicas

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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1 DESAFIOS

As cidades hoje já enfrentam desafios que podem ser organizados
em 8 dimensões
> Consumo eficiente da água e tratamento de esgoto
> Novas leis e requerimentos para o tratamento de
resíduos sólidos

@
> Necessidade de maior conectividade e gestão
conjunta dos serviços públicos
> Demanda por sistemas automatizados e com
COMUNICAÇÃO
inteligência artificial, ex.: alerta automático de
inundação
> Alto custo de oportunidade com
congestionamentos
> Expectativa de aumento da frota de
veículos urbanos
> Demanda crescente por integração dos
TRANSPORTE
meios de transporte
(e-MOBILITY)
> Demanda por novas formas de locomoção,
ex.: car sharing

> Garantia de confiabilidade e qualidade do
fornecimento
> Maior consumo de geração limpa e renovável
> Adaptação a novas formas de consumo e
geração, ex.: geração distribuída

UTILITIES
INFRA
ESTRUTURA1)

GESTÃO
PÚBLICA

ENERGIA

Fonte: GSMA, IBM, UCLG, Siemens, Roland Berger Strategy Consultants

SAÚDE E
EDUCAÇÃO

SEGURANÇA
OUTROS

> Necessidade de planejamento urbano que garanta
maior eficiência no consumo de recursos e menor
impacto em áreas como: eficiência energética,
mobilidade urbana

> Sistema de ensino com maior acesso, menores
custos e melhor qualidade
> Sistema de saúde com foco na prevenção e
melhora na tecnologia

> Crescimento urbano requer maior acompanhamento real
time e automatizado
> Análise de um número cada vez maior de dados e
informações a fim de identificar padrões, prever eventos
e desenvolver ações mitigadoras
> Rápida resposta a situações de emergência
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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2 INICIATIVAS

Cidades inteligentes são aquelas que desenvolvem um conjunto de
iniciativas inovadoras focadas nas 8 dimensões (1/5)
Exemplos de iniciativas por temas [não exaustivo]
> Implementação de smart grid e smart meter

@
UTILITIES
COMUNICAÇÃO

TRANSPORTE
(e-MOBILITY)

> Projetos de geração renovável
INFRA
ESTRUTURA1)

GESTÃO
PÚBLICA

– Usinas de fontes renováveis para abastecimento da
cidade

– Desenvolvimento de projetos de geração distribuída
SAÚDE E
EDUCAÇÃO

> Desenvolvimento de projetos de eficiência energética
– Definição de metas de eficiência para clientes industriais,
comerciais e residenciais - ex.: smart buildings

ENERGIA

SEGURANÇA
OUTROS

Fonte: GSMA, IBM, UCLG, Siemens, Roland Berger Strategy Consultants
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2 INICIATIVAS

Cidades inteligentes são aquelas que desenvolvem um conjunto de
iniciativas inovadoras focadas nas 8 dimensões (2/5)
Exemplos de iniciativas por temas [não exaustivo]
> Implementação de estacionamentos inteligentes

@
UTILITIES
COMUNICAÇÃO

TRANSPORTE
(e-MOBILITY)

> Fomentação de serviços como car e bike sharing
INFRA
ESTRUTURA1)

GESTÃO
PÚBLICA

> Novos sistemas de logística e empacotamento - maior
eficiência nas entregas dentro das cidades

> Pricing Pay-as-you drive
SAÚDE E
EDUCAÇÃO

> Smart congestion charging
> Smart Urban Spaces (NFC for foot traffic)

ENERGIA

SEGURANÇA

> Bicicletas elétricas

OUTROS

Fonte: GSMA, IBM, UCLG, Siemens, Roland Berger Strategy Consultants
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2 INICIATIVAS

Cidades inteligentes são aquelas que desenvolvem um conjunto de
iniciativas inovadoras focadas nas 8 dimensões (3/5)
Exemplos de iniciativas por temas [não exaustivo]
> Projetos de tratamento de resíduos

@
UTILITIES
COMUNICAÇÃO

TRANSPORTE
(e-MOBILITY)

> Smart Water Metering
INFRA
ESTRUTURA1)

GESTÃO
PÚBLICA

SAÚDE E
EDUCAÇÃO

> Projetos de inovação para tratamento de esgoto em água
potável
> Desenvolvimento de centrais de comunicação entre órgãos
públicos
> Investimento na expansão de infraestrutura, ex.: fibra ótica,
universalização da banda larga e outros

ENERGIA

SEGURANÇA
OUTROS

Fonte: GSMA, IBM, UCLG, Siemens, Roland Berger Strategy Consultants

> Integração de comunicação entre bombeiros, polícia e
hospitais
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2 INICIATIVAS

Cidades inteligentes são aquelas que desenvolvem um conjunto de
iniciativas inovadoras focadas nas 8 dimensões (4/5)
Exemplos de iniciativas por temas [não exaustivo]
> Desenvolvimento de infraestrutura para atender novas
tecnologias, ex.: postos de recarga elétrica, totens de
informação, centrais de inteligência

@
UTILITIES
COMUNICAÇÃO

TRANSPORTE
(e-MOBILITY)

INFRA
ESTRUTURA1)

GESTÃO
PÚBLICA

SAÚDE E
EDUCAÇÃO

> Investimento em infraestrutura como fibra ótica e cloud
computing
> Análise de informações e indicadores para previsão de
aumento/ surtos de doenças
> Cadastro unificado de pacientes de rede pública e privada

ENERGIA

SEGURANÇA
OUTROS

Fonte: GSMA, IBM, UCLG, Siemens, Roland Berger Strategy Consultants

> Introdução de novas tecnologias, ex.: ensino a distância,
introdução de tablets, análise de performance de alunos e
professores, lousas touch e outros

02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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2 INICIATIVAS

Cidades inteligentes são aquelas que desenvolvem um conjunto de
iniciativas inovadoras focadas nas 8 dimensões (5/5)
Exemplos de iniciativas por temas [não exaustivo]
@
UTILITIES
COMUNICAÇÃO

TRANSPORTE
(e-MOBILITY)

INFRA
ESTRUTURA1)

GESTÃO
PÚBLICA

SAÚDE E
EDUCAÇÃO

> Implementação de câmeras inteligentes, ex.: com sensor de
movimento que prevê comportamento dos indivíduos
> Desenvolvimento de centrais de crise
> Data management de informações de ocorrências policiais
para a avaliação de comportamentos padrões
> Desenvolvimento de projetos de estímulo econômico, ex.:
incentivo ao desenvolvimento de serviços através de núcleo de
start ups
> Oferta de serviços públicos via internet, ex.: admissão em
escolas, pagamento de taxas e outros

ENERGIA

SEGURANÇA
OUTROS

> Maior diálogo e envolvimento da população - ex.: voto online
para consultas públicas
> Divulgação de dados e informações públicas (e-transparency)

Fonte: GSMA, IBM, UCLG, Siemens, Roland Berger Strategy Consultants
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3 INDICADORES

Para classificar a inteligência dessas cidades foram criados
rankings como o smart cities index
Exemplo de rankings de smart cities index
The top 10 smart cities- in the world

- in North America

Medium Size European smartcities

1.

Viena

1.

Boston

1.

Luxembourg

2.

Toronto

2.

São Francisco

2.

Aarhus

3.

Paris

3.

Seattle

3.

Turku

4.

Nova Iorque

4.

Vancouver

4.

Aalborg

5.

Londres

5.

Nova Iorque

5.

Odense

6.

Tóquio

6.

Washington D.C

6.

Tampere

7.

Berlim

7.

Toronto

7.

Oulu

8.

Copenhagen

8.

Chicago

8.

Eindhoven

9.

Hong Kong

9.

Los Angeles

9.

Linz

10. Barcelona

10. Montreal

Fonte: Smart Cities – Ranking of European medium-sized cities, Fast Company, Roland Berger Strategy Consultants

10. Salzburg
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3 INDICADORES

Esses rankings são desenvolvidos a partir da análise de
indicadores - avaliação em 6 macro-dimensões
Dimensões usadas para avaliação de smart cities
SMART ECONOMY

SMART PEOPLE

SMART GOVERNANCE

>
>
>
>

> Nível de qualificação
> Pluralidade social e étnica

> Participação dos cidadãos nas
decisões
> Serviços públicos
> Transparência

Inovação
Empreendedorismo
Produtividade
Flexibilidade do mercado de
trabalho

SMART CITIES
> Acessibilidade local
> Estrutura de comunicação
> Transporte

> Poluição
> Consumo de recursos naturais

> Cultura
> Saúde
> Segurança

SMART MOBILITY

SMART ENVIRONMENT

SMART LIVING

Fonte: Smart Cities – Ranking of European medium-sized cities, Roland Berger Strategy Consultants
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3 INDICADORES

Cada dimensão engloba um conjunto de fatores e indicadores
apresentados em diversos estudos (1/2)
Indicadores relacionados às seis dimensões da smart city
Fator
Smart
Economy

Smart
People

>
>
> Empreendedorismo >
>
> Produtividade
>
> Flexibilidade do
>
mercado de trabalho >
> Nível de qualificação >
> Inovação

>

Smart
Governance

Indicadores

>

>
>

>
Pluralidade social e >
étnica
>
Participação nas
>
decisões
>
Serviços públicos
>
>
Transparência
>
>

P&D (em %PIB)
Patentes/hab.
Proporção de autônomos
Registros de novas empresas
PIB por pessoa empregada
Taxa de desemprego
Proporção de empregos de meio-período
Centros de conhecimento (universidades,
centros de pesquisa)
Nível de estudo da população
Proporção de estrangeiros
Proporção de cidadãos nascidos em outro local
Importância da política para habitantes
Participação feminina no governo
Gasto municipal por habitante
Satisfação com qualidade das escolas
Satisfação com a transparência
Satisfação com o combate à corrupção

Fonte: Smart Cities – Ranking of European medium-sized cities, Roland Berger Strategy Consultants

Estudos
> Hot spots: bechmarking global city
competitiveness
> Global metromonitor, Brookings
> Innovation Cities Program

> Global competitiveness Report

> E-government Survey - United
Nations
> Digital Governance in Municipalities
Worldwide

02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx

45

C

3 INDICADORES

Cada dimensão engloba um conjunto de fatores e indicadores
apresentados em diversos estudos (2/2)
Indicadores relacionados as seis dimensões da smart city
Fator
Smart
Mobility

Smart
Environment

Smart
Living

Indicadores

Estudos

> Acessibilidade local > Linhas de transporte por habitante
> Satisfação com qualidade e acesso ao transporte
público
> Estrutura da
> Domicílios com computador
comunicação
> Domicílios com acesso à internet
> Transporte
> Participação de veículos verdes
> Segurança no trânsito
> Poluição
> Proporção de espaços verdes
> Emissão de gases na atmosfera
> Consumo de
> Consumo de água (em %PIB)
recursos naturais
> Consumo de eletricidade (em %PIB)

> Networked Society City Index Ericsson
> Barometer Public Transport - EMTA

> Cultura

> Quality of Living Worldwide city
rankings, Mercer Survey
> The Sustainable Cities Index - GE

> Saúde

> Segurança

>
>
>
>
>
>
>

Frequência a cinemas por habitante
Frequência a teatros por habitante
Expectativa de vida
Médicos por habitante
Satisfação com o sistema de saúde
Criminalidade
Satisfação com segurança

Fonte: Smart Cities – Ranking of European medium-sized cities, Roland Berger Strategy Consultants

> Carbon Disclosure Project
> Siemens Green City Project
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3 INDICADORES

Um desses estudos é o European Green City Index, um ranking das
cidades verdes européias
Objetivos, metodologia e resultados do European Green City Index
DESCRIÇÃO
Objetivos
> Mensurar a performance ambiental de cidades europeias
> Identificar compromissos futuros de redução de impactos no
ambiente
Metodologia
> Coleta de dados entre fevereiro e agosto de 2009
> Seleção de 30 cidades, ex.:
– Copenhague, Estocolmo, Oslo, Vienna, Amsterdam, Berlim,
Paris, Londres, Roma, Dublin
> Identificação de 6 grandes áreas com 3 ou 4 indicadores cada
Principais resultados
> Correlação com riqueza: cidades mais ricas tendem a ter mais
infraestrutura verde e objetivos mais audaciosos
> Correlação com cidadania: engajamento individual em atitudes
sustentáveis tem mais impacto do que políticas públicas
> Correlação com tamanho: cidades menores tendem a ser mais
verdes
– Porém, riqueza e experiência são mais relevantes do que o
tamanho
Fonte: European Green City Index, Roland Berger Strategy Consultants

INDICADORES
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3 INDICADORES

Outro estudo de referência é o Hot Spots CEE, um ranking das
cidades europeias realizado pela Roland Berger
Objetivos, metodologia e resultados do Hot Spots CEE
DESCRIÇÃO
Objetivos
> Realizar benchmark entre cidades europeias a partir de
seis dimensões
Metodologia
> Análise de seis grandes áreas
– Infraestrutura
– Educação
– Inovação

– Internacionalização
– Padrão de vida
– Cultura

Principais resultados/fatores de sucesso
> Infraestrutura: elaboração de master plan e foco em
investimentos
> Educação: desenvolvimento de setor de serviços e
aparato legal que garanta fundo para educação
> Inovação: maior inovação torna a cidade mais atrativa no
cenário internacional
> Internacionalização: maior internacionalização atrai mais
empresas e mão de obra jovem e com potencial
> Padrão de vida: regulação do mercado imobiliário e do
mercado de trabalho
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

INDICADORES
Educação
• Professores por aluno
• População com ensino médio completo
• População com ensino superior completo
• Top universities
Infraestrutura
Cultura
• Tráfego aéreo
• Quantidade de shows internacionais
• Transporte público
• Quantidade de teatros
• Saúde
• Quantidade de museus
• Tecnologia de comunicação e
• Quantidade de turistas por ano
Hot Spots,
informação
Centro e
Leste
Inovação
Padrão de vida
Europeu
• Proporção de startups por habitantes
• Índice Big Mac
• Proporção de empregados em
• Custo médio de habitação
indústrias criativas por habitante
• Índice de segurança
• Proporção de patentes por população
• Tamanho de parques e áreas de
• Gasto em P&D em relação ao PIB
recreação
Internacionalização
• Quantidade de matrizes internacionais
• Percentual de estudantes estrangeiros
• Percentual de população estrangeira
• Proporção de casamento entre pessoas
de diferentes nacionalidades

02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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4 BENCHMARK DE CIDADES

Soluções distintas para esses desafios vêm sendo propostas e
implementadas a depender da realidade local
Abordagens para desenvolvimento das cidades do futuro
Abordagem
Cidades novas

Descrição

País

> Construção de cidades a partir do zero para
teste de novas tecnologias

> Masdar City

> Desenvolvimento de plano de ação
coordenado entre diferentes setores

> New Songdo

– Projetos de energia, água, lixo,
mobilidade, infraestrutura e
sustentabilidade

Cidades em transformação

Cidades

> Tianjin Eco-city
> Lavasa

> Projetos focados em um bairro ou área
específica da cidade

> Amsterdam

> Desenvolvimento de projetos piloto sobre novas
tecnologias a serem replicados em outras áreas

> Vienna

– Projetos isolados que envolvem
majoritariamente utilities de energia
Fonte: Smart Cities Study, Bilbao; Roland Berger Strategy Consultants

> Seoul
> Toyota City
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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4 BENCHMARK DE CIDADES

Países da Ásia se destacam no desenvolvimento de novas cidades
como EAU, Coréia do Sul, China e Índia
Exemplos de projetos em novas cidades
Período

Investimento
[USD bn]

Cidade - País

Descrição

Masdar City –
Emirados
Árabes

> Iniciativa da empresa Masdar(1)
> Desenvolvida para o recebimento de projetospiloto a serem replicados em outras cidades
– Prédios ecológicos, smart grid, mobilidade
elétrica

2009-2025

18-19

Songdo City –
Coréia do Sul

> Iniciativa da empresa Gale International
> Construída para ser pólo de tecnologia e
sustentabilidade na região de Seoul

2007-2017

35

Tianjin EcoCity - China

> Iniciativa de uma joint venture entre China e
Cingapura
> Construída para ser exemplo de cidade
sustentável a ser replicado na China

2007-2020

9

Lavasa - Índia

> Iniciativa da empresa HCC Group
> Cidade servirá como benchmark de
planejamento e inovação para todo o país

2010-2020

Parcerias

Não definidas

10 2)

1) Subsidiária da Mubadala Development Company , empresa governamental; 2) Rs 50.000 crore, convertidos à taxa de 0,02 USD/Rs.
Fonte: Masdar City; New Songdo City; Tianjin Case of Study, World Bank; Lavasa City Guide; Roland Berger Strategy Consultants
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4 BENCHMARK DE CIDADES

Pela maior maturidade no processo de urbanização, países da
OCDE vêm investindo na transformação de suas cidades
Exemplos de projetos em cidades em transformação
Cidade - País

Descrição

Período

Amsterdam –
Holanda

> Realização de projetos piloto para teste de
produtos e serviços inovadores
– Objetivo de verificar a eficiência e posterior
aplicação em escala maior
> Projetos relacionados a temas como
mobilidade, espaço público e qualidade de vida

2009

Viena –
Áustria

> Utilização da cidade como ambiente para teste
e otimização de soluções inovadoras
> Projetos relacionados a temas como energia,
urbanização, mobilidade e comunicação

2012-2050

Seoul - Coréia
do Sul

> Desenvolvimento de uma cidade do futuro que
sirva como plataforma de testes para smart
solutions a serem aplicadas em maior escala

2010-2015

Toyota City Japão

> Cidade industrial onde está está a matriz da Toyota
Motor Corporation
> Foco em projetos no setor residencial, ex.:
– Energia solar, medidores inteligentes e sistema
doméstico de gerenciamento de energia

2011

Parcerias
Mais de 70 empresas parceiras

Não definidas
Mais de 30 empresas parceiras

Fonte: Amsterdam Smart City; Tina Viena Urban Technologies; Smart Seoul 2015; Japan Smart City Portal; Roland Berger Strategy Consultants
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5 UTILITIES

Utilities de energia, água e lixo possuem destaque no processo de
evolução das cidades novas e em transformação (1/3)
Exemplos de projetos de utilities nas cidades
Atuação das utilities e serviços públicos

CIDADES NOVAS

MASDAR

NEW SONGDO

TIANJIN

> Construção de estacionamento ao redor da cidade
> Desenvolvimento de linhas de metrô
> Implementação de EV no transporte público

> Meta de 100% de energia renovável
> Meta de pelo menos 20% de energia nacional

>
>
>
>
>

> Introdução de gás natural na produção de
energia e água quente
> Implementação de luzes LED em semáforos
> Utilização de bombas e motores eficientes

>
>
>
>

LAVASA

Atuação das utilities de energia

>

Utilização de water-taxi1)
Introdução de postos de recarga para EV
Incentivo à utilização de água salgada e pluvial
Desenvolvimento de sistema de coleta subterrânea2)
Utilização de veículos verdes e sistema de aluguel
de bicicletas
Implementação de transporte ferroviário
Consumo de água 50% originada de reciclagem3)
Implementação de sistema de coleta subterrânea
com metas de 60% de reciclagem4)
Desenvolvimento de sistema para que 100% da água
potável seja originada de estações de tratamento
Planejamento urbano para incentivo de mobilidade a
pé ou bicicletas

> Implementação/ incentivo a projetos de fontes
renováveis, ex.:
– solar, eólica, geotérmica, biomassa, troca de
calor, calor residual
> Meta de 20% de energia renovável
> Construção de instalações para fontes
alternativas de energia , visando autossuficiência
– Solar, eólica e hidrelétrica

1) Barco que permite o transporte pelo canal da cidade; 2) Meta de 75% de reciclagem ; 3) Dessalinizada ou pluvial ;4) e lixo per capita ≤ 0.8kg/d.
Fonte: Masdar City; New Songdo City; Tianjin Case of Study, World Bank; Lavasa City Guide; Roland Berger Strategy Consultants
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5 UTILITIES

Utilities de energia, água e lixo possuem destaque no processo de
evolução das cidades novas e em transformação (2/3)
Exemplos de projetos de utilities nas cidades
Atuação das utilities e serviços públicos
> Implementação de EV

CIDADES EM TRANSFORMAÇÃO

> Desenvolvimento de smart battery para EV
> Instalação de postos de recarga em portos
AMSTERDAM

> Implementação de projeto de locação de carros
dentro de um bairros ou comunidade1)

Atuação das utilities de energia
> Implementação de Energy Management System
– Permite visualização do consumo energético
de cada aparelho
> Aplicação de novo modelo de contrato
energético

– Estipula aumento do lucro da empresa
conforme reduções ultrapassam meta
> Instalação de fuell cells2)

> Redução de motoristas individuais de 32% para 15%
até 2050
> Circulação de 75% de veículos ecológicos até 2020
VIENA

> Redução de 20% de emissões de CO2 até 20503)

> Meta de 50% de energia renovável,
> Redução de 50% do consumo per capita de
enegia4)
> Implementação de programa de eficiência
energética com economia de 15GWh/ano
> Construção de prédios verdes, autossuficientes

1) sistema Wego Car Sharing 2) tem como únicos resíduos água (vapor) e baixos níveis de dióxido de carbono; 3) em relação a 1990; 4)em relação a 2005
Fonte: Amsterdam Smart City; Tina Viena Urban Technologies; Roland Berger Strategy Consultants
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Utilities de energia, água e lixo possuem destaque no processo de
evolução das cidades novas e em transformação (3/3)
Exemplos de projetos de utilities nas cidades

CIDADES EM TRANSFORMAÇÃO

Atuação das utilities e serviços públicos

SEOUL

TOYOTA CITY

Atuação das utilities de energia

> Criação do Traffic Operation Information Service1)
– Garante o fluxo e a pontualidade
> Implementação de 120.000 EV
> Instalação de 110.000 postos de recarga até 2020
> Instalação de Wifi em todo espaços públicos
> Implementação do programa "U-Health Care"
– Possibilita consultas médicas por smart devices
controlados remotamente

> Meta de redução de 2% das emissões de CO2
e 10% do consumo de energia

> Implementação de 4.000 EV até o final do projeto

> Meta de 61,2% de energia renovável

> Instalação em veículos de sistema de
monitoramento de dados vitais, ex.:
– Nível de consciência, estresse, cansaço,
atenção, batimento cardíaco, pressão e
temperatura

> Transferência de energia controlada por HEMS

> Instalação de smart grid e smart meters
> Implementação do programa Eco-mileage
– Estimula racionamento de energia no dia-adia do consumidor

> Implementação/incentivo a fontes de energia
renováveis, ex.:
– Gás, biomassa, calor e eletricidade
> Utilização de incentivos para que população
economize energia2)

1) Captura informações instantâneas do trânsito e dos ônibus na cidade 2) Sistema de "eco points"
Fonte: Smart Seoul 2015; Japan Smart City Portal; Roland Berger Strategy Consultants
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Entre as utilities de energia, a RWE é um exemplo de empresa com
projetos de transformação de cidades do futuro
Exemplos de projetos da RWE
Energy Application: projetos de cidades do futuro

Proposta de
Valor

Forma de
Atuação

> Proposta de valor da RWE engloba diversos
temas incluídos em projetos de inovação e
tecnologia
> Projetos contam com parcerias com outras
empresas e universidades

> Atuação através de projetos em diversas
cidades, ex.:
– Berlim, Amsterdam, Hoogkerk, Mülheim
> Projetos em sete grandes áreas
– Energy Application
– Renewables
– Power Plants
– Energy Storage
– Grids
– Resources
– Water

Fonte: RWE, Roland Berger Strategy Consultants

RWE-Mobility
E-Dema

> Desenvolvimento de EV e instalação de postos
de recarga
> Desenvolvimento da figura do "prosumer", o
consumidor que produz energia

Distributed
Generation

> Testes de fontes de energia alternativas e
renováveis

Energy House

> Implantação de soluções de energia que
sejam sustentáveis e reduzam o consumo

SmartHome

SmartMeter

PowerMatching

Wind Heating

> Desenvolvimento de automação para casas
com aparelhos conectados a uma central
> Instalação de smart meters em cidades teste

> Instalação de smart grid em cidades teste
> Desenvolvimento de aquecedores que utilizem
o excesso de energia solar e eólica produzida

02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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Outro exemplo é a chinesa State Grid, que tem projetos de
instalação de redes inteligentes em diversas cidades
Projeto de rede inteligente da State Grid
Projetos piloto ao longo da cadeia de valor de energia

Proposta de
Valor

> Realização de um grande projeto de
instalação de redes inteligentes
– 238 projetos em mais de 30 cidades
– Investimento total de US$ 100 bn

Geração

Transmissão

Descrição do
projeto

> Divisão em três etapas
– 2009-2010: planejamento e pilotos
– 2011-2015:construção
– 2016-2020: desenvolvimento
> Produção de energia solar (40 MW) e eólica
(100 MW)
> Desenvolvimento de tecnologias-chave:
– Carro elétrico
– Postos de recarga
– Battery swap
> Construção de subestações inteligentes

Transformação

Distribuição

Consumo

> Coordenação da geração convencional e power
grid
> Geração, operação e controle de energia eólica
em larga escala
> Patrulha com helicópteros UAV1)
> Desenvolvimento de HVDC2)
> Construção de subestações inteligentes3)
- 18 concluídas
- 56 em construção
> Instalação de Advanced Distribution Automotion:
controle inteligente a partir da distribuição
> Desenvolvimento da distribuição de energia solar
> Desenvolvimento de EV
> Instalação de postos de recarga
> Desenvolvimento de Smart Business Park

1) Unmanned aerial vehicle; 2) high-voltage, direct current ; 3) Lida com as flutuações de forma a controlar perdas e qualidade da energia
Fonte: SGCC, Roland Berger Strategy Consultants
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D. Casas inteligentes - a evolução das residências e seus
impactos
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CASAS INTELIGENTES

O conceito de casas inteligentes representa o conjunto de iniciativas
focadas na introdução de novas tecnologias, por 5 grandes indústrias
1. Os novos paradigmas de consumo, que norteiam o desenvolvimento das cidades, também levarão ao desenvolvimento
de casas inteligentes (smart houses)

2. A evolução das casas será impulsionada por 5 grandes indústrias (i) Utilities (ii) Home Security (iii) Entertainment & home
appliances (iv) Mobile Health (v) Telco
3. Uma das principais marcas das casas inteligentes será a maior conectividade entre aparelhos residenciais - crescente
demanda pela aproximação tecnológica entre os diferentes setores
4. O setor elétrico influenciará e será influenciado pelas casa do futuro através de tecnologias como EVs, geração
distribuída, smart meter e energy storage - utilities com RWE possuem propostas de valor específicas para esse mercado
5. A introdução de smart appliances e outras tecnologias do universo smart house implicam em um maior potencial de
eficiência energética por exemplo: eletrodomésticos inteligentes, inteligência artificial, controle centralizado e remoto

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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1 CASAS INTELIGENTES

Os novos paradigmas de consumo, que norteiam o desenvolvimento das
cidades, também levarão ao desenvolvimento de casas inteligentes
Visão e conceito das casas inteligentes (smart houses)
Conceito

> Casas com avançados sistemas automatizados, ex.:
iluminação, temperatura, multimídia, segurança,
health care e outras funções

Proposta de
valor

> Maior disponibilidade de informação, controle
centralizado/remoto e maior eficiência no consumo
de recursos

Fatos e dados

> Mercado de smart homes estimado em USD 8 bn
em 2010 e USD 44 bn para 2016
> Expectativa de 30 ou mais aparelhos conectados
por residência

Utilities de
Energia

> Setor lidera movimento de smart houses devido a
implementação de smart meters/grid
> Introdução de tecnologias/serviços como geração
distribuída, carro elétrico e gestão do consumo

Fonte: GE, GSMA, Roland Berger Strategy Consultants
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2 INDÚSTRIAS CATALISADORAS

A evolução das casas será impulsionada por cinco grandes
indústrias
Empresas da cadeia produtiva, ex.:
smart grid, smart meter, automação

1 Utilities
2.
3 Mobile Health
5.

Smart house

Empresas de Telecom
relacionadas com
Utilities, ex.: energy
management

51. TELCO
Empresas relacionadas com
controle e aplicações para
smart houses/buildings

23. Home Security
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

4 Entertainment & Home Appliances
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2 INDÚSTRIAS CATALISADORAS

As utilities de energia vêm liderando esse movimento dado o seu
alcance e a implementação de smart meter
Posicionamento e serviços das principais indústrias das casas inteligentes
Posicionamento atual

Serviços e tecnologias

1. Utilities

> Lideram movimento de smart houses devido a
implementação de smart meters/grid
> Grande base de clientes torna implementação de novas
tecnologias acessíveis - "mercado de massa"

> Introdução de painéis solares ou mini turbinas eólicas
> Implementação de smart meters
> Serviços de eficiência energética e.g. energy management,
levantamento de histórico e padrão de consumo

2. Segurança

> Empresas buscam trazer soluções integradas com
controle remoto e automatizado
> Atuação fortemente interligada com empresas de
Telecom

> Monitoramento remoto da residência
> Sistemas capazes de prever comportamento de possíveis
intrusos

3. Saúde

> Investimento em serviços "mobile" e monitoramento
> Acesso a monitoramento fisiológico e estatísticas de
inteligente para atender a população em envelhecimento
indicadores de saúde de forma remota
> Redução de custos com serviços automatizados para
> Assistência 24/7 com sistema de socorro automático em
mercado de massa
situações de emergência

4. Entretenimento

> Desenvolvimento de produtos que servem como hub
para diferentes serviços e aparelhos
> Investimento em programas para identificação de
preferências para geração de conteúdo personalizado

> Aparelhos residenciais com maior conectividade e.g. Smart
TV, consoles de videogames e outros
> Serviços de acesso a conteúdos personalizados e remoto
e.g. TV on demand

> Empresas trabalham numa lógica transversal, sendo
viabilizadores e desenvolvendo novos modelos de
negócio

> Plataformas e softwares capazes de integrar diferentes
aparelhos e serviços
> Serviços de data management

5. Telco

Fonte: GSMA, Microsoft, Roland Berger Strategy Consultants
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3 CONECTIVIDADE

Uma das principais marcas das casas inteligentes será a maior
conectividade entre aparelhos residenciais
Evolução da conectividade nas casas inteligentes
Conectividade garantida

Conectividade como uma novidade
Estágio 1:
Aparelhos e serviços conectados um a
um
Consumidor Final

Estágio 2:
Aparelhos e serviços conectados por
mais de uma central (hubs/gateways)
Consumidor Final

Estágio 3:
Integração total
Consumidor Final

Master Home Gateway

Segurança

Utility

Saúde

Mídia

> Conexão de vários aparelhos isolados ao
sistema de um fornecedor
> Funções de interface e controles
separados para cada aparelho

Segurança

Utility

Saúde

Mídia

> Serviço de relativa sofisticação devido ao
compartilhamento de dados e limitada
conexão ponto-a-ponto entre aparelhos

Fonte: GSMA, Microsoft, Business Insider, Roland Berger Strategy Consultants

Segurança

Utility

Saúde

Mídia

> Compartilhamento de dados entre diferentes
aparelhos e sistemas da smart home
> Existência de um único gateway móvel ou
ponto de integração
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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4 SETOR ELÉTRICO

O setor elétrico influenciará e será influenciado pelas casa do futuro através
de tecnologias como EVs, geração distribuída, smart meter e energy storage
GERAÇÃO DE
ENERGIA EÓLICA

GERAÇÃO DE
ENERGIA
SOLAR

TERMOSTATO
INTELIGENTE

HOME AREA
NETWORK
GATEWAY
PONTO DE
RECARGA DE
VEÍCULO ELÉTRICO

BATERIAS PARA
ARMAZENAMENTO
DE ENERGIA SOLAR

SMART
METER

Source: Roland Berger

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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Utilities com RWE possuem propostas de valor específicas para
esse mercado
Proposta de valor para smart homes da RWE
Proposta
de valor

Produtos e
serviços

> Desenvolvimento de linha de negócios denominada RWE
Smart Home
> Proposta de valor baseada em 4 conceitos
– Energy savings: potencial de redução de 17% a 40%
dependendo do perfil do consumidor
– Conveniência: automação dos dispositivos
– Segurança: integração de sistemas de segurança e
dispositivos específicos para esse nicho e.g. detector
de movimento e fumaça
– Smart living: acionamento automático e inteligente dos
dispositivos e.g. desligamento automático do
termostato caso a residência esteja vazia
> Oferta de dispositivos inteligentes e plataforma digital para
controle e gestão centralizada
– Pacote de dispositivos de vão de EUR 40,00
(termostato inteligente)...
– ... a EUR 600,00 (pacote com dispositivos e central de
gerenciamento automatizado)

Fonte: RWE, Roland Berger Strategy Consultants

EXEMPLO DE PRODUTOS
Unidade de controle central

Termostato inteligente

Adaptador elétrico

Controle de aquecimento do
piso

Sensor de portas/janelas

Detector de movimento
(exterior)

Interface do
usuário
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5 SMART APPLIANCES

A introdução de smart appliances e outras tecnologias do universo
smart house implicam em um maior potencial de eficiência energética
Potencial de eficiência energética das casas inteligentes

188 GW,
20% de pico

150
82 GW,
9% de pico

100
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Comercial

138 GW,
14% de pico

38 GW,
4% de pico

0

Negócios
como atuais

Expansão
dos negócios

Partcipação
alcançável

Participação
completa

Industrial

Pico de redução (GW)

200

Potencial1) de eficiência energética por aparelho2)
Residencial

Potencial de eficiência energética por cenário de
introdução dos smart appliances1)

Eletrônicos
Refrigeração
Aparelhos
Iluminação
Aquecedor de Água
Aquecedor de ar
Exaustor
Iluminação
Outros
Refrigeramento
Ventilação
Aquecedor de ar
Aquecedor de Água
Refrigeração
Machine Drive
Iluminação
HVAC
Aquecimento
Outros

2030
2020
2010

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1) Referência 2008 2)Assessment of Achievable Potential from Energy Efficiency and Demand Response Programs in the U.S. (2010–2030)
Fonte: FERC National Assessment of Demand Response, Roland Berger Strategy Consultants
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5 SMART APPLIANCES

Eletrodomésticos inteligentes, inteligência artificial, controle centralizado e
remoto são algumas das tecnologias presentes nas casas inteligentes
Exemplos de tecnologias e serviços das casas inteligentes
ELETRODOMÉSTICOS

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

> Lâmpadas com troca de cores, iluminação de
acordo com movimento e luminosidade externa,
variações de cor
> Refrigeradores que realizam gestão de estoque
conforme preferências do consumidor

> Acionamento de aparelhos conforme horário
e comportamento do morador e.g.
acionamento do chuveiro quando acionado
alarme de manhã
> Gestão e informe automático das
pendências da casa e.g. lâmpada queimada,
necessidade de corte da grama e outros

SMART HOUSE
> Gestão centralizada de diferentes aparelhos e
serviços
> Controle via aplicativos em dispositivos móveis

CONECTIVIDADE E CONTROLE REMOTO
Fonte: GSMA, Microsoft, Business Insider, Roland Berger Strategy Consultants

> Acompanhamento de sinais vitais dos moradores
e chamada automática de emergência
> Câmeras capazes de antecipar o comportamento
das pessoas - e.g. tentativa de arrombamento

SAÚDE E SEGURANÇA
02. SAO-0180-05977.035.01.40-02.pptx
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E. Desdobramentos para o setor elétrico - impactos do cenário
apresentado
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DESDOBRAMENTOS PARA O SETOR ENERGÉTICO

O cenário apresentado de novos paradigmas de consumo
impactam de forma direta o setor elétrico
Reflexos do cenário para o setor elétrico

Matriz
Energética

Mobilidade
Elétrica

Tecnologias
da rede

Operação do
Sistema
Elétrico

Modelo de
negócios

Regulação

Economia de
baixo
carbono

SETOR ELÉTRICO
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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O projeto Energia na Cidade do Futuro visa o entendimento dos
impactos para o SEB no longo prazo através dos workshops temáticos

Elementos para modelo de negócio
(tema transversal)

Temas a serem estudados no desenvolvimento da visão da "cidade do futuro"

10

1 Novos Paradigmas de Consumo
Eficiência energética
Inclusão social e novos padrões de consumo
Consumo social urbano: escolas, etc...
Convergência tecnológica: concessionárias de
eletricidade, gás, água, etc.
> ...
2 Perspectivas da Matriz Elétrica Brasileira I
> Limites á Exploração do Potencial Hidroelétrico
> Participação das Renováveis e Alternativas na
Matriz: eólica, biomassa e solar
> ...
>
>
>
>

3
>
>
>
>

Perspectivas da Matriz Elétrica Brasileira II
Geração Térmica na Matriz
Geração Distribuída x Grandes Projetos
Energia Nuclear
...

>
>
>
>
>

4

Mobilidade Elétrica
Híbridos vs. Elétricos Puros
Postos de Recarga;
Carga Rápida x Troca de Baterias
Impactos na Carga e Operação do Sistema
...

5 Distribuição Inteligente
> Medidores Eletrônicos e Inteligentes
> Logística Operacional com maior Automatização
> Maior Disponibilidade de Informações permitindo
Produtos Específicos
> ...
6
>
>
>
>

Tendências Operativas do Sistema Elétrico
Geração Complementar ao Parque Hídrico
Intermitência das Fontes Renováveis
Inovações no Planejamento e na Operação
...

Ambiente Estratégico de Negócios
Empresa de Eletricidade ou de Energia
Consolidação e/ou Verticalização no SEB
Mercado Cativo x Mercado Livre
Internacionalização do SEB: tendência ou
aventura
> ...
8 Tendências Regulatórias
> Ciclos de Revisão Tarifária Periódica
> Política de Desenvolvimento Tecnológico
> Controle da qualidade dos serviços
> Renovação das Concessões
> ...
>
>
>
>

7

9
>
>
>
>
>

Economia de Baixo Carbono
Políticas Públicas
Crédito Carbono
Novas Tecnologias
Sustentabilidade Urbana
...

Novos modelos setoriais para viabilizar a "cidade do futuro“ – Seminário Internacional

> O papel do regulador no novo modelo
> O papel dos agentes existentes e possíveis novos
agentes do setor

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Avaliação custo-benefício para a sociedade de novas > Desenho da "Cidade do Futuro", encampando as
tecnologias e novas tendências do setor
expectativas da sociedade e as tecnologias em
> Avaliação das condições de financiabilidade da "Cidade desenvolvimento
do Futuro" através de modelos de negócios inovadores
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MATRIZ ENERGÉTICA

Workshop 2 e 3 - Matriz Energética: fontes renováveis e térmicas
Temas a serem abordados [não exaustivo]

1

Fontes renováveis estabelecidas hidrelétrica, solar, eólica

2

Novas tecnologias - CCS, shale gas,
maré e ondas, hidrogênio

> Qual o cenário de evolução tecnológica das fontes
estabelecidas de energia?
> Quais são as possíveis tecnologias a serem
implementadas até 2030?
> Qual é a matriz esperada para o Brasil e o Mundo?

3

Fontes térmicas

> Quais são os desafios para os agentes do sistema
nesse novo cenário de matriz energética?

4

Geração distribuída vs. Grandes
projetos

> Quais os impactos da introdução de energias
intermitentes?

5

Limites à exploração das fontes
renováveis

6

Desafios

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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MOBILIDADE ELÉTRICA

Workshop 4 - Mobilidade Elétrica
Temas a serem abordados [não exaustivo]

1

2

Desafios da Mobilidade Urbana

> Quais são os desafios relacionados à mobilidade
urbana?

Novas formas de transporte

> Como o conceito de mobilidade elétrica pode
endereçar esses desafios?

3

Carro elétrico e tecnologias adjacentes

4

Negócios relacionados

5

Impactos para Utilities de Energia e na
rede

6

Cenários de introdução para o Brasil

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Quais são as tecnologias atuais e esperadas para os
veículos elétricos?
> Qual o impacto da introdução do veículo elétrico para
a rede e as utilities de energia?
> Quais são os drivers principais para introdução e
aceitação do veículo elétrico?
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TECNOLOGIAS DE REDE

Workshop 5 - Tecnologias de rede
Temas a serem abordados [não exaustivo]

1

Os desafios introduzidos pelas novas
tecnologias, ex.: geração distribuída

2

Novas tecnologias de rede de
distribuição e transmissão

3

Medidores eletrônicos e inteligentes

4

Logística Operacional com maior
Automatização

5

Maior Disponibilidade de Informações
permitindo Produtos Específicos - M2M

6

Cenários de introdução de smart grid
para o Brasil

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Quais mudanças devem ser introduzidas nas
topologias de rede com a maior penetração de
geração distribuída?
> Qual o papel das redes de corrente contínua no
futuro da transmissão e distribuição?
> Qual o potencial de otimização das equipes de
campo em função do desenvolvimento tecnológico e
mudanças na demanda de energia?
> Como gerir os ativos de forma a maximizar seu
potencial e postergar a necessidade de
investimentos?
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E

OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO

Workshop 6 - Operação do Sistema Elétrico
Temas a serem abordados [não exaustivo]

1

Geração Complementar ao Parque
Hídrico

2

Intermitência das Fontes Renováveis

3

Inovações no Planejamento e na
Operação

4

Desafios do Sistema interligado

5

Micro grids

6

Os desafios de operação nas cidades

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Quais ferramentas serão necessárias para operar o
sistema hidro-térmico brasileiro com as mudanças na
matriz elétrica?
> Qual a confiabilidade das fontes intermitentes para
suprimento de energia e potência?
> Qual o nível de reserva necessária e quais serão as
fontes/tecnologias para uma operação segura e
confiável?
> Qual o potencial para aproveitamento da diversidade
climática entre as diferentes regiões do Brasil e
América Latina?
> Qual será o papel dos operadores de micro grids e
como se relacionarão entre si e entre o operador
nacional?
> Como será a operação da rede de distribuição da
cidade do futuro?
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E

MODELO DE NEGÓCIOS

Workshop 7 - Modelos de Negócios
Temas a serem abordados [não exaustivo]

1

Empresa de Eletricidade ou de Energia

2

Consolidação e/ou Verticalização no
SEB

3

Mercado Cativo x Mercado Livre

4

Internacionalização do SEB: tendência
ou aventura

5

Incentivos a novos negócios regulados
vs. não regulados

6

Parcerias estratégicas

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Qual será o papel das concessionárias de distribuição
com maior geração distribuída, eficiência energética e
outras tendências?
> Qual será a evolução no número de agentes no SEB?
> Qual será a natureza dos agentes futuros do SEB?
> Quais os reais benefícios da maior liberalização do
mercado brasileiro? Qual o nível factível/desejado?
> Quais as reais possibilidades da unificação
continental do sistema/mercado na América do Sul?
> Qual o papel das empresas brasileiras na evolução
do setor elétrico em outros países?
> Qual o limite real/desejável da competição/regulação
no SEB?
> Quais parcerias estratégicas serão chave para o
sucesso das empresas elétricas?
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E

REGULAÇÃO

Workshop 8 - Regulação
Temas a serem abordados [não exaustivo]

1

Evolução dos pilares da regulação

> Qual o papel do regulador na expansão do parque
gerado - EPE, Aneel, mas também IBAMA?

2

A evolução dos modelos regulatórios no
Brasil e no Mundo

> Qual o nível de independência regulatória será
conferida as Comercializadoras? Livre comércio (ex.:
varejo) ou realidade similar a indústria bancária?

3

Os desafios do setor em 2030 e o papel
do regulador

> Qual será o envolvimento da sociedade nas decisões
regulatórias do SEB?

Incentivos à transformação do setor

> Quais os instrumentos de regulação necessários para
a transformação do setor elétrico?

5

O modelo institucional multi-stakeholder

> Quais são os possíveis modelos de incentivo para
melhora da operação na distribuição e transmissão?

6

Cenários de evolução regulatória para
G/T/D/C

4

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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E

ECONOMIA DE BAIXO CARBONO

Workshop 9 - Economia de baixo carbono
Temas a serem abordados [não exaustivo]

1

Impacto do setor elétrico no clima e
meio ambiente

2

As tecnologias verdes - evolução e
incentivos

3

Cenários de impacto ambiental

4

Responsabilidades do setor público vs.
setor privado

5

Soluções do setor para as cidades

6

Cenário de adoção de tecnologias
verdes para o Brasil

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Qual será o papel do custo de CO2 na expansão e
operação do SEB?
> Qual o nível desejável/necessário de incentivos e
penalizações para influenciar expansão limpa do
SEB?
> Qual o impacto das mudanças climáticas nas
políticas de planejamento, expansão e operação do
SEB?
> Qual o custo para empresas e sociedade para
internalização dos impactos ambientais do SEB?
> Qual o impacto nas cidades das políticas de plano
de expansão e operação do SEB?
> Qual será o engajamento político-social da
sociedade brasileira e das empresas do SEB nas
questões de sustentabilidade?
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