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Selecionamos os principais temas referentes ao conceito de Redes Inteligentes 

para oferecer um panorama do cenário atual e das questões em aberto  

Temas para discussão 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A 
Visão geral, tendências do mercado e 

regulamentação 

B Avaliação custo-benefício 

C Oportunidades comerciais 

D Posicionamento 



A. Visão geral, tendências do mercado e     
regulamentação 
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As Redes Inteligentes irão transformar o paradigma atual de distribuição de 

energia elétrica  

Sumário Executivo – Visão geral, tendências do mercado e regulamentação 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

> A transformação das Redes Tradicionais para Redes Inteligentes é um processo gradual e sem rupturas 

definidas, que irá trazer importantes implicações para todos os agentes do setor elétrico 

> Embora já tenham ocorrido avanços no ambiente regulatório brasileiro, muitas lacunas ainda se colocam 

como entrave para o desenvolvimento de smart grids (ex: incerteza do reconhecimento de investimentos) 

> A ABRADEE estima que mais da metade das unidades consumidoras brasileiras possuirão um medidor 

inteligente em 2030 

> Diversos projetos pilotos de Redes Inteligentes estão sendo desenvolvidos simultaneamente, mas 

nenhum ainda apresentou resultados conclusivos 
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> Viabilização de 

fluxos 

bidirecionais 

> Armazenagem 

> … 

Redes Inteligentes são redes que utilizam tecnologias avançadas de 

informação e comunicação e que podem assumir múltiplas funcionalidades 

Funcionalidades das Redes Inteligentes 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Redes Inteligentes 

> Telemedição do 

consumo 

> Medição em tempo 

real 

> … 

Medição inteligente Automação da rede 

> Regeneração da 

rede 

> Corte-religa 

automatizado 

> … 

Gestão do consumo 

> Automação 

residencial 

> Gestão dos picos 

de consumo 

> … 

Geração distribuída Outras… Mobilidade elétrica 

> Integração da 

micro-geração  

> Viabilização de 

fluxos bidirecionais 

> … 

> Apoio à decisão 

> Segmentação do 

perfil do 

consumidor 

> … 
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Embora não exista uma definição única de smart meter, existem algumas 

funcionalidades que um medidor precisa ter para ser considerado como tal 

Evolução dos medidores de energia 

Fonte: CPFL; ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

> Medidores tradicionais 

> Leitura presencial 

Analógico 
cumulativo 

Digital 
cumulativo 

Digital com 
telemedição 

(AMR) 

Medidor 
inteligente 

(AMI) 

> Componentes 

eletrônicos 

> Leitura presencial 

> Permite tarifa dinâmica 

> Leitura à distância 

> Tarifa dinâmica 

> Leitura à distância 

> Fluxos bidirecionais 

> Corte-religa 

> Conexão com Smart Home e 

veículos elétricos 

> Notificação de interrupções  

> Acompanhamento do consumo em 

tempo real 

> Monitoramento da qualidade do sinal 

Redes Inteligentes podem ser 

desenvolvidas independentemente 

dos medidores inteligentes 

Back-up 
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Passado 

As Redes Inteligentes são instaladas através de uma estratégia incremental 

face à rede atual,  através de um processo gradual e sem rupturas claras 

Evolução de Redes Tradicionais para Redes Inteligentes 

Fonte: CPFL; IEA; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Operador  

do sistema 

Sub- 

estação 

Sub- 

estação 

Cliente  

industrial 

Cliente  

comercial 

Cliente  

residencial 

Centro de controle 

de transmissão 

Sub- 

estação 

Sub- 

estação 

Cliente  

industrial 

Cliente  

comercial 

Cliente  

residencial 

Presente 

Centro de controle 

de distribuição 

Futuro 

Armazenagem 

Centro de  

controle de 

transmissão 

Sub- 

estação 

Sub- 

estação 

Cliente  

industrial 

Cliente  

comercial 

Cliente  

residencial 

Centro de 

controle de 

distribuição 

Provedor do 

serviço de 

energia 

Carros 

elétricos 

Super condutor de  

alta temperatura 

Geração concentrada e fluxos 
unidirecionais 

Geração distribuída  e fluxos bidirecionais 
em pequena escala 

Geração distribuída, fluxos bidirecionais em larga escala e 
armazenagem 

Infraestrutura de rede 

Comunicação 

Armazenagem 

Back-up 
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As mudanças proporcionadas pelas Redes Inteligentes exigem atenção dos 

players de toda a cadeia de valor do setor elétrico 

Mudanças trazidas pelas Redes Inteligentes e suas implicações 

Fonte: CPFL; IEA; Roland Berger Strategy Consultants 

Tópico Redes tradicionais Redes inteligentes 

Papel do 
consumidor 

Mercados de 
energia 

Foco do 
sistema 

Fluxo 
padrão 

> Posição passiva  

> Pouca participação 

> Agente ativo e informado 

> Possibilidade de 

monitorar o consumo 

> Limitados  

> Dificuldade de integrar a 

geração distribuída e 

microgeração 

> Integrados e multi-

direcionais 

> Maior facilidade de 

personalizar  tarifas  

> Expansão da rede 

> Interrupções e 

perturbações 

> Modernização da rede e 

equipamentos 

> Qualidade no atendimento 

> Análise de dados 

> "Geração segue a 

carga" 

> Carga capaz de seguir a 

geração, via sinais de 

preço 

A Visão geral e tendências do mercado 

Implicações para o setor 

Planejamento/ operação 

- Possibilidade de micro-

geração distribuída 

- Maior visibilidade da carga 

e maior monitoramento 

Distribuição 

- Redução das perdas 

técnicas e comerciais 

- Monitoramento da situação 

da rede 

Comercialização 

- Possibilidade de adoção 

de tarifas dinâmicas 

- Maior interação com o 

consumidor 
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Uma das implicações do smart grid para as distribuidoras será o aumento do 

volume de informações disponíveis, o que possibilitará o uso de Big Data  

Potenciais aplicações do Big Data 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Smart grids 

Bases de 
dados de RH 

Bases de 
dados 

comerciais 

Bases de 
dados 

técnicos 

Outras bases 
de dados 

Aplicações (não-exaustivo) 

Comercialização 

> Avaliação do perfil de consumo dos consumidores livres 

> ... 

Contingências 

> Identificação de consumidores mais propensos a 

fraudes 

> … 

Recursos Humanos 

> Comunicação personalizada aos funcionários  

> … 

Novos negócios 

> Identificação de padrões de consumo, possibilitando a 

oferta de produtos direcionados para cada segmento 

> … 

Outras... 

Big Data 

A Visão geral e tendências do mercado 
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Nos EUA e na Europa, onde Redes Inteligentes já foram implementadas em 

maior escala, é possível depreender importantes lições para o futuro 

Redes Inteligentes nos EUA e na Europa 

Fonte: CPFL; IEA; Joint Research Centre Institute for Energy; GarretCom; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

EUA Europa 

Principais  

objetivos 

Empresas que já 

implementaram 

Lessons learned 

> Suporte a gestão de avarias  

> Aumento da confiabilidade de rede 

> Melhoria do relacionamento com o cliente 

(satisfação do consumidor em 1º lugar) 

> Capacidade oferecida ao consumidor 

> Mandatos regulatórios da UE 

> Viabilização da geração distribuída (para 

redução da emissão de gases estufa) 

> Implementação de forma pouco uniforme 

dificulta cooperação entre países 

> É fundamental definir padrões para 

possibilitar ganhos de escala 

> Utilities terão que desenvolver novas 

competências para oferecer soluções 

> Distribution System Operators (DSOs) tem 

papel fundamental de coordenação 

> Implementar tecnologias escaláveis para lidar 

com o crescente volume de dados 

> Entender que desenvolver Redes Inteligentes 

é um processo, não um evento único 

> Integrar TI Corporativo ao data management 

> Campanhas de marketing das distribuidoras 

podem ser alavancadas com  smart grid 
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A maior parte dos projetos internacionais de sucesso pôde contar com apoio do 

governo e de associações de fomento à inovação 

Benchmarks internacionais – cases de projetos selecionados 

Fonte: CPFL; Desk research; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Empresa 
responsável1) 

Área coberta 
[km²] 

Investimentos 
[R$ MM] 

Fontes de 
financiamento Key-success-factors para implementação 

Espanha 

101 > Endesa 

> Outras 11 
empresas 

395 > Incentivos políticos e financeiros do Governo de 
Málaga 

> Proximidade de universidades e centros de P&D 

> Ótima infra-estrutura elétrica prévia 

Smart City 
Malaga 

Holanda 

Amsterdam 
Smart City 

230 219 > Liander 

> Prefeitura 

> Outros 70 

parceiros 

> Incentivo da prefeitura, decorrente do programa 
"amSMARTerdam" de modernização da cidade  

> Apoio da "Amsterdam Innovation Motor", 
associação de fomento à inovação 

Emirados 
Árabes 

Masdar 
City 

53.000 6.000 

C
id

ad
es
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n
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as
 

C
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ad
es

 
h
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tó
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> Apoio do governo – Masdar é uma subsidiária 
da estatal "Mubadala Development Company" 

> Matriz energética da cidade (100% vinda de 
fontes renováveis) 

> Governo de 

Abu Dhabi 

> MIT 

 

Coréia do Sul 

Songdo 
85.000 6 > Alto grau de conectividade – praticamente toda 

a cidade está conectada à internet 

> Planejamento prévio de toda a infraestrutura de 
rede 

> Gale 

International 

> Morgan 

Stanley 

1) Empresa responsável pela gestão das Redes Inteligentes 
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A PG&E já possui mais de 10MM de medidores inteligentes instalados em sua 

rede – maior parte dos novos serviços oferecidos foi habilitada por big data 

Benchmarks internacionais – caso PG&E 

Fonte: PG&E; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Timeline da implementação 

> Tarifas diferenciadas 

> Alertas de consumo 

> Ferramentas de 

gerenciamento de energia 

> Identificação de fraudes 

> Restabelecimento da rede 

> Programas de eficiência 

Aplicações 
atuais 

Aplicações 
disponíveis 

no curto 
prazo 

Aplicações viabilizadas por big data 

> Identificação de clientes 

PV ou EV1) 

> Otimização da 

manutenção dos ativos 

> Postergação de 

investimentos em ativos 

de rede 

1) PV: Photovoltaic, EV: Electric vehicle 

> Importantes aplicações do 

smart grid foram viabilizadas 

por big data 

> Key success factors do data 

management: 

- Planejar com antecedência a 

plataforma analítica 

- Implementar plataforma 

robusta 

- Adaptar processos internos à 

plataforma 

Importância do data 
management 

> Desenho do Business 

case 

2002 

> Implementação do 

programa piloto 

2005 

> Implementação efetiva de 

medidores inteligentes 

2006 

> Opt-out program 

> Net metering (energia solar) 

> Plataforma analítica 

2012 

> Home area network 

(HAN) 

2013 

Back-up 
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Estudos indicam que, até 2020, mais de 800 milhões de medidores inteligentes 

serão instalados no mundo 

Redes Inteligentes no mundo 

Fonte: Navigant Research; JRC Reference Report; Global Smart Grid Impact Report; ABDI; Eletrobras; Roland Berger Strategy Consultants 

Projeção de medidores inteligentes em 2020  
[MM de medidores instalados] 

35 

França 

A Visão geral e tendências do mercado 

Recursos disponíveis para smart grid em 
2009; investimentos até 2030 [US$ MM] 

132 

Estados Unidos 

China 

438 

271) 

Brasil 

1) Cenário moderado, projeção ABRADEE   

Japão 

59 

∑ 830 MM EU Smart Metering Policy: 
meta de 80% das residências 
com smart meter até 2020 

Taxa de penetração 
nas residências 

> América do Norte: 91% 

> Europa: 85% 

> Ásia: 68% 

21 

Coréia do Sul 

Itália 

34 

Alemanha 

33 

22 

Espanha 

204

521

824

849

101.000 

7.300 

N/D 

338.000 

N/D 

7.000 

24.000 

76.0002) 

2009 2030 

? 
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A ABRADEE estima que, em um cenário conservador, mais da metade das 

unidades consumidoras brasileiras possuirão um medidor inteligente em 2030 

Evolução das Redes Inteligentes no Brasil 

Fonte: ABRADEE; Roland Berger Strategy Consultants 

Penetração de medidores inteligentes1) [%] 

65% 

10% 

Moderado 

45% 

61% 

50% 

30% 

0% 

Conservador 

52% 

40% 

10% 

0% 

Acelerado 

75% 

2024 2030 2020 2014 

Drivers de crescimento 

Envelhecimento da infraestrutura atual de 

distribuição 

> Menores custos incrementais de renovação 

> Maior necessidade de monitorar infraestrutura 

Descentralização da geração de energia  

> Necessidade de manter a estabilidade e 

confiabilidade da rede sob nova configuração 

Aumento da geração de energias renováveis 

> Maiores perturbações no sistema de 

distribuição 

Desenvolvimento da mobilidade elétrica 

> Disponibilidade de armazenamento de energia 

A Visão geral e tendências do mercado 

Demanda crescente por eletricidade 

> Desenvolvimento econômico e demográfico 

1) Premissas ABRADEE: Crescimento do mercado = 4% a.a.; Crescimento do número de consumidores = 1,78% a.a.;  2)  UC: Unidades consumidoras com medidores inteligentes 

UC2) 

[MM] 51,4 60,0 74,4 
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     Governança e integração do projeto 

O projeto de P&D Estratégico realizado pela  ABRADEE pesquisou  os desafios 

e benefícios de smarts grids, resultando na simulação de business cases  

Projeto Estratégico de P&D para Redes Inteligentes - ABRADEE  

Fonte: ABRADEE; Eletrobras; Roland Berger Strategy Consultants 

Descrição e objetivos 

> Projeto de P&D estratégico solicitado pela ANEEL,  com 

início em janeiro de 2011 

> Objetivo foi a elaboração de uma proposta para o Plano 

Nacional de adoção de Redes Inteligentes 

> Um dos resultados foi a elaboração de business cases 

para avaliar a viabilidade de implementação massiva 

> O projeto foi estruturado em 7 blocos de pesquisas 

> Diversos aspectos do mercado brasileiro foram avaliados 

para determinar a viabilidade implementação: 

- Tecnologias a serem adotadas 

- Políticas públicas e subsídios necessários 

- Adequações necessárias na regulamentação 

Blocos de pesquisa 

Medição Automação Geração, 
distribuição, 
armaze-
namento e VE 

Telecom, TI e 
interopera-
bilidade 

Políticas 
públicas e 
regulação 

Perspectiva 
do 
consumidor 

1 

2 3 4 

5 6 7 

A Visão geral e tendências do mercado Back-up 
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Uma das iniciativas do governo para incentivar a implementação massificada de 

smart grids é o Programa Brasileiro de Redes Inteligentes  

Programa Brasileiro de Redes Inteligentes - PBREI 

Fonte:ABDI; Roland Berger Strategy Consultants 

> Programa executado em atendimento à 

Chamada nº 011/2010 da ANEEL 

> Proposto pela CEMIG Distribuição e 

apoiado por 36 concessionárias  

> Visa padronizar tecnologias, adequar a 

regulamentação e elaborar um Programa 

de Capacitação de Mão de Obra 

> Resultou em nove planos piloto 

Visão geral Ações propostas - seleção 

Gestão 

> Desenvolvimento de observatório 
> Mapeamento da cadeia produtiva 
> Avaliação de modelos de negócios 

Tributação e financiamento 

> Criação de linha de financiamento 
> Regime especial de tributação 
> Ampliação da oferta de capital nacional 

Novas oportunidades 

> Fomentos às start ups 
> Desenvolvimento de integradoras 

nacionais de software 
> Incentivo à projetos de chips 

Normas e regulamentação  

> Adequação da legislação 
> Definição do modelo brasileiro de 

padrões de interoperabilidade 
> Criação de critérios de cyber 

segurança 

Divulgação e capacitação 

> Desenvolvimento de cursos técnicos-
profissionalizantes 

> Programas de capacitação no exterior 
> Programa de divulgação dos conceitos 

Infraestrutura 

> Definição dos critérios para 
compartilhamento das redes elétricas e 
de Telecomunicação 

> Integração das ações com PNBL e 
Cidades Digitais 

Participantes 

A Visão geral e tendências do mercado 
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O PBREI resultou em nove projetos pilotos de smart grid  - no total, já existem 

178 projetos pilotos em andamento no Brasil 

Principais projetos piloto de smart grid no Brasil 

Fonte: ABDI; ABRADEE; Website das empresas; Roland Berger Strategy Consultants 

Projetos pilotos envolvidos no PBREI1) 

Nome Cidade Empresa Consumidores [#] 

Cidades do  
Futuro 

Sete Lagoas - MG 

Programa 
Eletropaulo Digital 

Barueri - SP 

Cidade Inteligente 
Búzios 

Búzios - RJ 

Paraná Smart 
Grid 

Fazenda Rio 
Grande - PR 

InovCity Aparecida - SP 

Cidade Inteligente 
Aquiraz 

Aquiraz - CE 

Parintins Parintins - AM 

Fernando de 
Noronha - PE 

Caso Fernando 
de Noronha 

Smart Grid Light Rio de Janeiro - 
RJ 

A Visão geral e tendências do mercado 

> 178 projetos 

> Mais de R$ 400 

MM investidos 

> 42 concessionárias 

> 157 instituições 

envolvidas 

Total de projetos 

1) Programa Brasileiro de Redes Inteligentes 

847

3.000

8.000

19.177 

10.000 

10.000 

35.000 

84.000 

400.000 
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Os projetos piloto se diferenciam quanto às tecnologias escolhidas – inclusive 

protocolos de telecomunicação variam 

Projetos pilotos envolvidos no PBREI1) – Informações técnicas 

Fonte: PBREI; Website das empresas; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

AMI: Advanced Metering Infrastructure 
1) O projeto Parintins da Eletrobras faz parte do PBREI, mas não disponibiliza as informações apresentadas; 2) Cyber security   3) Finalização da fase 1 – Finalização completa em 5 anos 

Duração 

Medição 

2010 - 2015 2013-2017 2011 – 20133) 2011 - 2015 2011 - 2014 2011 - 2014 2011 - 2014 2012 - 2015 

CS2) 

RF Mesh 

PLC 

Celular 

Radio 

RF PMP 

Wimax 

Fibra ótica 

A
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M
A

Ç
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O

M
 

Alimentadores 

Subestações 

Protocolos 

800 38 6 4 4 2 8 3 

N/A 5 1 3 1 2 2 39 

Próprio Internacionais DNP3/IEC61850 DNP3 IEC60870-5-104 DNP3 DNP3 DNP3.0 

AMI AMI AMI N/A AMI/AMR AMI/AMR AMI AMI 
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VE 
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Além das questões técnicas, os projetos pilotos também se diferem na maneira 

de estreitar o relacionamento com os consumidores 

Projetos pilotos envolvidos no PBREI1) – Iniciativas ao consumidor 

Fonte: PBREI; Website das empresas; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

1) O projeto Parintins da Eletrobras faz parte do PBREI, mas não disponibiliza as informações apresentadas 

C
O

N
S

U
M

ID
O

R
 

Tarifa 

diferenciada 

Eletrodo-

mésticos 

eficientes 

Automação 

residencial 

Privacidade     

dos dados 

Campanhas       

de comunicação 

Pesquisas de 

marketing 

Projetos     

sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back-up 
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O projeto Smart Grid Light é o maior piloto de Redes Inteligentes desenvolvido 

no Brasil, em termos de medidores instalados 

Descrição do projeto Smart Grid Light 

Fonte: Website da empresa; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Dados gerais 

Objetivos do piloto 

Racional para localização 

> Automatizar 5.000 religadores e 

monitorar 55.000 transformadores 

aéreos 

> Atingir meta de 90% do faturamento 

telemedido  

> Realizar remotamente cortes por falta 

de pagamento 

Destaques 

> O sistema comercial (leitura/ faturamento, 

cobrança/ corte-religa) e SCADA  são 

integrados: 

- 55% do faturamento já é Telemedido 

- 24% dos cortes por inadimplência são 

feitos remotamente 

> Engloba também projetos de P&D em 

temas relacionados: 

- Veículos elétricos 

- Geração distribuída 

- Aparelhos eletro-eletrônicos 

inteligentes 

- Medidores e protocolos de 

comunicação 

> Área [km²]: 11.000 

> Clientes atingidos: 400.000 

> Investimentos [R$ MM]: n.d. 

> Smart Grids: 390.000 

> Km de rede: n.d. 

> Financiamento: n.d. 

> Duração: 5 anos (2010-2015) 

Execução 
completa 

> Proximidade da sede 

> Região com altos índices de 

inadimplência, perdas técnicas e 

comerciais 

Rio de 
Janeiro 

Back-up 
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O projeto Smart Grid AES Eletropaulo está implementando infra-estruturas 

avançadas de medição e automação na região metropolitana de São Paulo 

Descrição do projeto Smart Grid AES Eletropaulo 

Fonte: Website da empresa; Roland Berger Strategy Consultants 

Dados gerais 

Barueri 

Caucaia do Alto 
Vargem Grande 

Objetivos do piloto 

Racional para localização 

> Testar a implementação de um projeto 

smart grid em áreas metropolitanas 

> Desenhar o road map tecnológico e 

estratégico para o roll out 

Destaques 

> Modelo de implementação replicável em 

toda a área de concessão 

> Infraestrutura avançada de medição e 

combate à perdas: 

- Telemedição 

- Corte e reconexão remotos 

- Detecção de fraudes 

- Pré-pagamento 

> Automação avançada de redes: 

- Localização de faltas 

- Auto reconfiguração 

- Aviso automático de interrupção 

- Despacho automático de equipes 

 

> Área [km²]: 64 

> Clientes atingidos: 94.200 

> Investimentos [R$ MM]: 75 

> Smart Grids: 2.000 

> Km de rede: 678 

> Financiamento: P&D + FINEP e parceira 

com Enerq, USP, Sinapsis e Fitec 

> Duração: 5 anos (2013-2017) 

Execução 
completa 

Self healing/ 
localização 
de faltas 

> Áreas de teste completamente 

diferentes para melhor comparação  

> Barueri: alta densidade de carga, 

consumo alto, indicadores de 

desempenho similares 

> Vargem Grande e Caucaia do Alto: áreas 

rurais, circuitos longos, alimentadores 

isolados, indicadores fora do padrão 

A Visão geral e tendências do mercado Back-up 
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O projeto InovCity da EDP está transformando Aparecida em uma Cidade 

Inteligente – meta é beneficiar todos os habitantes 

Descrição do projeto InovCity 

Fonte: Website da empresa; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Dados gerais 

Objetivos do piloto 

Racional para localização 

> Implementar um projeto piloto no Estado 

de São Paulo, englobando: 

- Mobilidade elétrica 

- Geração distribuída 

- Iluminação pública eficiente 

- Eficiência energética 

- Automação de rede 

- Medição Inteligente 

Destaques 

> Os medidores foram instalados para todos 

os clientes de BT do Município (35.000 

habitantes) 

> O piloto utilizou o primeiro lote do medidor 

desenvolvido pela EDP Bandeirante e Ecil 

> A instalação dos medidores foi realizada 

em áreas rurais e urbanas 

> O projeto foi composto por 3 fases – cada 

uma com duração média de 2 anos 

> No âmbito da geração distribuída, foram 

instalados painéis solares fotovoltaicos ao 

redor da cidade 

> Também estão sendo instalados chuveiros 

e geladeiras eficientes além luminárias 

públicas LED  

> Área [km²]: 121 

> Clientes atingidos: 35.000 

> Investimentos [R$ MM]: 10 

> Smart Grids: 13.850 

> Km de rede: 137 

> Financiamento: ANEEL, EDP bandeirante 

e patrocínio 

> Duração: Fase I -30 meses (2011 a 2013) 

Execução 
completa 

> Cidade com composição rural e urbana 

> Número de habitantes reduzido 

Aparecida 

Back-up 
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O Projeto Cidade Inteligente Búzios possui enfoque amplo e pretende ser a 

primeira cidade do país a implementar a tarifa horária 

Descrição do projeto Cidade Inteligente Búzios 

Fonte: Website da empresa; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Dados gerais 

Objetivos do piloto 

Racional para localização 

> Testar a aplicabilidade das tecnologias 

de Redes Inteligentes em Búzios 

> Realizar uma análise técnico-financeira 

sobre a viabilidade de roll-out para 

outras regiões do país 

> Tornar Búzios uma referência mundial na 

utilização de tecnologias limpas e a 1ª 

cidade a implementar a tarifa horária 

Destaques 

> Área [km²]: 69 

> Clientes atingidos: 10.000 

> Investimentos [R$ MM]: 40 

> Smart Grids: 10.000 

> Km de rede: 72 

> Financiamento: ANEEL  (R$17.8MM),  

Ampla e patrocínios (marketing) 

> Duração: 3 anos (2011 – 2014) 

> Por ser implementado em uma região 

turística, o projeto tem potencial de 

visibilidade nacional e internacional 

> Região com alta densidade populacional 

Execução 
completa 

Búzios 

> Já foram instalados 4.000 medidores, 

sendo todos eles habilitados à fluxos 

bidirecionais e tarifa horária 

> Equipamentos de automação de rede já 

estão instalados (17 interruptores) 

> Em geração distribuída, já possuem 4 

unidades consumidoras com painel solar e 

parque eólico com 3 aerogeradores 

> Possuem forte parceria com a prefeitura e 

com o projeto Rio Cidade da Energia 

> Outros braços do projeto são mobilidade 

elétrica (30 ecotáxis e 40 bicicletas 

elétricas) e smart home 

> A FGV irá realizar 3 pesquisas com os 

consumidores para avaliar impactos reais 

do projeto 

Back-up 
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O projeto Cidades do Futuro da CEMIG é um dos mais abrangentes do país, 

envolvendo 7 cidades de Minas Gerais 

Descrição do projeto Cidades do Futuro 

Fonte: Website da empresa; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Dados gerais 

Objetivos do piloto 

Racional para localização 

> Implementar um modelo funcional de 

referência para viabilizar um futuro roll 

out em larga escala 

> Avaliar impactos do smart grid para a 

CEMIG, na cadeia de valor e na 

capacitação dos profissionais 

 

Destaques 

> Presente em 7 cidades de Minas Gerais, 

abrange diferentes classes de 

consumidores 

> Consumidores poderão usar aplicativos 

para acessar suas informações de 

consumo 

> Testes com veículos elétricos fazem parte 

do piloto desde 2009 

Execução 
completa 

> Proximidade de Belo Horizonte 

> Campus da UniverCemig fica localizado 

em Sete Lagoas 

 

 

> Funilândia 

> Área [km²]: 541 

> Clientes atingidos: 8.000 

> Investimentos [R$ MM]: 45 

> Smart Grids: 8.000 

> Km de rede: 2.328 

> Financiamento: ANEEL, Cemig e Grants 

do Governo Americano pela USTDA (a 

fundo perdido – US$ 710 mil) 

> Duração: 3 anos (2011 – 2014) 

> Jequitibá 

> Prudente  
de Morais 

> Stna. de 
Pirapama 

> Santana  
do Riacho 

> Sete 
Lagoas 

> Baldim 

Back-up 
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Entrevistamos os responsáveis pelos pilotos de smart grid do PBREI para 

entender os objetivos, status e resultados parciais dos projetos em andamento 

Resumo – Entrevistas com responsáveis por projetos pilotos (1/4) 

Fonte: Website da empresa; Entrevistas; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado Back-up 

Responsável 

Objetivos do 
projeto 

Status de 
implementação 

Desafios 
encontrados 

Resultados 
parciais 

Informações 
adicionais 

Ampla – Cidade Inteligente Búzios  

Orestes Castaneda 

> Testar o máximo de tecnologias para realizar uma análise 

técnica-econômica de viabilidade de roll-out 

> Aplicar know-how internacional da ENDESA e tornar 

Búzios a 1ª Cidade Inteligente do país 

> Instalação de mais de 4.000 medidores inteligentes 

(habilitados para tarifas horárias e fluxos bidirecionais)  

> 17 interruptores e 130 lâmpadas LED instaladas 

> Verba restrita para P&D 

> Combinar ações educativas e projetos sociais com as 

tecnologias implementadas 

> Ainda não é possível obter resultados, pois nenhuma das 

iniciativas está 100% implementada 

> FGV foi contratada para mensurar os resultados (que 

devem ser informados pelos próprios moradores) 

> Meta é instalar 10.000 medidores até julho/2014 (ainda 

não habilitaram os sistemas de informática) e ter 100% 

da rede automatizada até março/2014 

> Possuem forte parceria com a Prefeitura e com o projeto 

Rio Capital da Energia 

> Influenciar na definição da regulamentação de padrões 

(objetivo secundário) 

> Ser a 1ª cidade a ter tarifa horária no país 

> 4 unidades consumidoras com microgeração distribuída 

(escolas públicas e APAE) 

> Ecotáxis já rodam desde novembro de 2013 

> Quase todos os recursos foram direcionados à medição 

e automação, restando pouco para outras iniciativas (ex: 

GD, VE, iluminação pública) 

> No total, a FGV realizará 3 pesquisas para verificar 

resultados do projeto (no início do projeto, em março 

deste ano e outra no fim do projeto) 

> Projeto engloba: medição inteligente, automação da rede, 

GD, iluminação pública, VEs, smart homes 

(microtomadas inteligentes para avaliação do consumo e 

controle remoto dos aparelhos) 
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Resumo – Entrevistas com responsáveis por projetos pilotos (2/4) 

Fonte: Website da empresa; Entrevistas; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado Back-up 

AES Eletropaulo – Eletropaulo Digital 

Responsável 

Objetivos do 
projeto 

Status de 
implementação 

Desafios 
encontrados 

Resultados 
parciais 

Informações 
adicionais 

CEMIG – Cidades do Futuro  

Pedro Pimentel Wagner Veloso 

> Criar modelo de implantação replicável em toda a 

área de concessão (Road Map estratégico) 

> Motivação é a redução dos custos operacionais e de 

perdas 

> Testar a tecnologia para uma posterior 

implementação em larga escala 

> Acompanhar o consumo em função do horário para 

detectar picos de utilização e usar tarifas dinâmicas 

> Já foi realizado o blueprint tecnológico, 

benchmarking, contratação da infraestrutura de 

telecomunicação e capacitação dos gestores 

> 3.000 medidores já foram instalados 

> Meta é ter 6.000 medidores instalados até 

agosto/2014 (e 8.000 no total) 

> Falta de políticas públicas e incentivos regulatórios 

para os investimentos necessários  

> Identificar os potenciais benefícios que podem ser 

alcançados a partir da implantação das tecnologias 

> Alto custo dos medidores e do sistema de comunicação 

> Ausência de incentivo do governo através de legislações 

> Falta de homologação do equipamento (nenhum dos 

medidores utilizados foi homologado pelo Inmetro) 

> Resultados só poderão ser obtidos após o fim da 

instalação dos 6.000 medidores, ou seja, após agosto 

> Projeto engloba telemedição, corte e reconexão 

remotos, detecção de fraudes e falhas, pré-

pagamento, auto reconfiguração de rede e despacho 

automático de equipes 

> Os medidores ainda não estão integrados com a rede 

(meta junho/2014) 

> A  Light, do mesmo grupo, tem como foco principal 

detectar fraudes para prevenir as perdas comerciais 

> Identificação de um gap tecnológico para os 

equipamentos de medição de energia e para os 

sistemas de detecção de faltas 

Entrevistamos os responsáveis pelos pilotos de smart grid do PBREI para 

entender os objetivos, status e resultados parciais dos projetos em andamento 
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Resumo – Entrevistas com responsáveis por projetos pilotos (3/4) 

Fonte: Website da empresa; Entrevistas; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado Back-up 

COELCE – Cidade Inteligente Aquiraz 

Responsável 

Objetivos do 
projeto 

Status de 
implementação 

Desafios 
encontrados 

Resultados 
parciais 

Informações 
adicionais 

COPEL – Smart Grid Paraná 

Eudes B. de Medeiros Julio Shigeaki Omori 

> Testar tecnologia de reconfiguração automática do 

alimentador 

> Reduzir DEC e FEC 

> Testar tecnologias 

> Incrementar automação da rede 

> Reduzir custos operacionais 

> Equipamentos já começaram a ser instalados 

> Meta é colocar sistema em operação até maio/2014 e 

automatizar a rede em toda a cidade 

> Automação da rede, incluindo self-healing 

> 100% do grupo A já é telemedido 

> Desde o início de 2014, estão testando medidores 

inteligentes e medição integrada de luz, gás e água 

> Atraso no SCADA (desafio específico do projeto) 

> Altos investimentos necessários 

>  Maior desafio é o alto custo do canal de 

comunicação 

> Falta de regulamentação sobre o tema 

> Mão-de-obra pouco qualificada 

> Falta de fornecedores capacitados 

> Ainda não é possível obter resultados do projeto 

> Tecnologia implementada é avançada, consegue 

descobrir defeitos e atualizar a rede automaticamente 

> Projeto da COELCE é anterior ao de Búzios e só 

focou na reconfiguração automática da rede 

> Existem pilotos isolados de mobilidade elétrica e 

geração distribuída, todos em fases iniciais 

> COPEL está assumindo um posicionamento 

cauteloso, dado que não tem problemas graves de 

perdas e o business case ainda é negativo 

> Ainda não é possível obter resultados do projeto 

Entrevistamos os responsáveis pelos pilotos de smart grid do PBREI para 

entender os objetivos, status e resultados parciais dos projetos em andamento 
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Resumo – Entrevistas com responsáveis por projetos pilotos (4/4) 

Fonte: Website da empresa; Entrevistas; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado Back-up 

Responsável 

Objetivos do 
projeto 

Status de 
implementação 

Desafios 
encontrados 

Resultados 
parciais 

Informações 
adicionais 

Ricardo Loss Vincens 

> Reduzir das perdas comerciais e de inadimplência 

> Reduzir interrupções e tempo de restabelecimento 

> Reduzir custos operacionais através de automação/ 

controle remoto de atividades 

> Viabilizar o tráfego das informações dos 

equipamentos através de uma Rede Inteligente 

própria, com inteligência distribuída e estrutura 

baseada em Protocolos Abertos Web IPv6 

> Até o fim do projeto, serão instalados 1 MMde 

medidores inteligentes, 4.000 câmaras subterrâneas 

e 1.200 religadores de rede aérea serão 

automatizadas nos próximos 5 anos 

> Ausência de incentivos regulatórios -  ativos são 

considerados na tarifa/BRR apenas depois da 

primeira revisão tarifaria após sua implantação (4 ou 

5 anos) com a devida depreciação acelerada 

> Seleção da tecnologia adequada  

> RFP para seleção de fornecedores/ consórcios  

adequados ao Brasil 

> Falta de sistema de metrologia Inmetro 

> O acesso on-line de clientes especiais aos seus 

dados de consumo será implementado no futuro 

> A rede de telecom multi concessionária poderá ser 

utilizada por outras empresas além da Light  

> Os dados serão criptografados e contarão com 

sistemas sofisticados de segurança e privacidade 

> Resultados parciais são confidenciais 

Light – Smart Grid Light 

> Entrará em operação em 2014 a rede de telecom 

multi-concessionaria, sistema de dados 

criptografados, telemedição, corte religa remoto, 

integração com os sistemas comerciais, GD, VEs 

Entrevistamos os responsáveis pelos pilotos de smart grid do PBREI para 

entender os objetivos, status e resultados parciais dos projetos em andamento 
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Os programas pilotos brasileiros ainda não foram finalizados, mas já é possível 

inferir conclusões parciais 

Fonte: CPFL; Entrevistas; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Conclusões parciais dos programas piloto brasileiros 

2 

Pontos de atenção Primeiras conclusões 

> As distribuidoras podem estar perdendo a 

oportunidade de utilizar pilotos para testar 

múltiplas funcionalidades das Redes Inteligentes 

> Estão sendo implementadas, simultaneamente, 

tecnologias distintas de automação e comunicação 

Cada empresa está focando o escopo 

do piloto em sua própria realidade 1 

3 

Pilotos estão sendo implementados 

em escala muito pequena 

> Aprendizado com pequenos pilotos pode não ser 

suficiente para suportar o roll-out em larga escala 

> Pode não ser possível identificar potenciais 

problemas na implementação massiva da 

tecnologia 

A regulamentação se coloca como 

um dos principais entraves para o 

roll-out em larga escala 

> O roll-out em larga escala dos pilotos pode ser 

atrasada devido à falta de incentivos regulatórios 

> Empresas restringem escopo dos projetos com 

receio de esbarrarem na regulamentação 

Exemplos 

> Smart Grid Light: redução 

de perdas comerciais 

> Cidade Inteligente Búzios: 

visibilidade nacional e 

internacional 

> Maior parte dos projetos: 

- Menos de 10.000 

medidores instalados 

- Menos de 300 km rede 

> CEMIG: entrave é a incerteza 

do reconhecimento de 

investimentos 

> AES Eletropaulo: falta de 

políticas públicas de incentivo 
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Desde o Projeto Tauron em 2008, a CPFL vem implementando uma série de 

iniciativas voltadas às Redes Inteligentes 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado 

Iniciativas da CPFL em Redes Inteligentes  

Telemedição do Grupo B Automação de redes Operação e Mobilidade Telemedição do Grupo A 

Objetivos 

Benefícios 

Caracte-
rísticas 
técnicas 

> Telemedição de 100% dos 

clientes do Grupo A 

> Redução de custos de 

leitura e inspeção 

> Qualidade do faturamento 

> Gestão dos ativos de 

medição 

> Monitoramento do cliente 

> Proteção da receita 

> Implantação dos sistemas 

MDC e MDM 

> Sistema RF Mesh 

> Meta de instalação de 

25.000 smart meters 

> Gerenciamento da força de 

trabalho 

> Localização em tempo real 

das equipes em campo 

> Agilidade no despacho de 

ordens de serviço 

> Aumento de produtividade 

> Diminuição do uso de voz 

> Sistema OMS 

> Sistema de despacho 

> Instalação de sistema 

híbrido celular/satélite 

> Tablets 

> Automação através de 

chaves telecomandadas 

> Redução do tempo de 

interrupção através do 

comando remoto 

> Redução de 

deslocamentos de equipes 

> 140 micro grids com 

reconfiguração automática 

(250 mil clientes) 

> Objetivo é aproveitar a  

infraestrutura de Rede 

Mash implementada para 

telemedição do Grupo A  

> PoC1) de medidores com 

módulo de comunicação RF 

Mesh e corte-religa teve 

início em outubro de 2013 

> Para a PoC serão 

instalados 100 medidores 

PRÓXIMOS PASSOS 

1) Proof of Concept 
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A CPFL participa de uma programa internacional voltado ao fomento à 

aceleração de novas tecnologia no setor elétrico  

Global Intelligent Utility Network Coalition 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A Visão geral e tendências do mercado Back-up 

Nova Delhi, Índia 

Queanbeyan, Austrália 

Tóquio, Japão 

Copenhagen, Dinamarca 

Paris, França 

Paris, França 

Amhem, Holanda 
Raleigh, NC USA 

Houston, TX, USA 

Dallas, TX, USA 

San Diego, CA, USA 



32 SAO-P-0180-05977035-01-40-31.pptx 

O escopo dos projetos pilotos brasileiros varia significativamente, projetos 

menores costumam abranger mais tecnologias 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

A Evolução e tendências do mercado 

Matriz de comparação dos projetos pilotos brasileiros PARA DISCUSSÃO 

ESCOPO DO PROJETO 

> Quais são as vantagens de ser a 

distribuidora pioneira em Redes 

Inteligentes? 

> Ser pioneira cria valor ao acionista? 

> O pioneirismo permite maior influência 

ao regulador nos momentos de 

padronização de tecnologia? 

 

> Questões em aberto 
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Alto 
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Restrito Amplo 

Meta de consumidores atingidos 
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Embora já tenham ocorrido avanços no ambiente regulatório brasileiro, a 

ABRADEE reconhece que diversas mudanças ainda precisam ser feitas  

Regulamentação brasileira de Redes Inteligentes 

Fonte: ABRADEE; Ministério de Minas e Energia; Aneel; Eletronorte; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais marcos regulatórios 

2010 

> Criação do Grupo de Trabalho para identificar 

ações necessárias para implementação do 

Programa Brasileiro de Rede Elétrica Inteligente 

Portaria MME Nº 440/2010 

> Publicação dos critérios e procedimentos para 

elaboração do projeto estratégico "Programa 

Brasileiro de Rede Elétrica" 

Chamada ANEEL Nº 011/2010 

2013 

> Resolução dos requisitos básicos para os sistemas 

de medição eletrônica para o Grupo B 

Resolução Normativa Nº 502/2012 

1 > Reconhecimento da totalidade dos 

investimentos realizados em Redes Inteligentes 

2 > Implementação de políticas públicas de 

desoneração de investimentos 

3 > Recompensas às concessionárias por 

investimentos realizados entre revisões 

4 > Revisão da metodologia de recuperação de 

custos de TI e Telecom 

5 > Revisão da vida útil dos ativos 

Mudanças regulatórias necessárias 

A Visão geral e tendências do mercado 

> Estabelece condições para o acesso de 

micro/minigeração distribuída à rede 

Resolução Normativa Nº 482/2012 
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Em 2012, a ANEEL aprovou a resolução que regulamenta os requisitos básicos 

para os sistemas de medição eletrônica de energia elétrica para o Grupo B 

Principais definições da Resolução Normativa ANEEL Nº 502 - 7 de agosto de 2012  

Fonte: Aneel; Roland Berger Strategy Consultants 

Medição Comunicação Outros 

> A instalação de medidores inteligentes 

é obrigatória para consumidores que 

adotem tarifa branca 

> Clientes devem ter acesso (através do 

medidor, dispositivos externos ou meios 

alternativos) à: 

- Valores de tensão e de corrente 

- Valor de energia elétrica ativa 

consumida acumulada 

- Data e duração das interrupções 

ocorridas nos últimos 3  meses 

> Para faturar clientes sob tarifa branca, a 

só podem ser usados medidores 

homologados pelo Inmetro 

 

Back-up 

> Procedimentos e tecnologias devem ser 

adotados para garantir a segurança dos 

dados trafegados  

> Informações de caráter pessoal 

coletadas das unidades consumidoras tem 

que ser protegidos 

> As distribuidoras são proibidas de  

disponibilizar os dados coletados dos 

clientes a terceiros 

> Os consumidores devem ser 

informados sobre funcionalidades do 

sistema  e das informações que serão 

disponibilizadas 

> O consumo de energia elétrica do 

medidor e do sistema de comunicação 

não deve ser considerado como 

consumo da unidade consumidora 

> A instalação de equipamentos de 

medição em local externo à unidade 

consumidora é facultativa (incluindo 

sistema de medição centralizada) 

A Visão geral e tendências do mercado 
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Mesmo equilibrando o business case, as lacunas na regulamentação podem 

inviabilizar a implementação massificada de smart grids 

Regulamentação como viabilizador do Smart Grid – América Latina 

Fonte: Northeast Group; Roland Berger Strategy Consultants 
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Relevância dos indicadores de caso de negócios 

Relevância das regulações 

Impacto da regulamentação e indicadores financeiros na penetração de 

medidores inteligentes  

> Os primeiros investimentos podem ser 

explicados por business cases 

positivos, porém a implementação em 

larga escala vai ser mais impactada 

pelas regulamentações 

> Um ambiente regulatório propício pode 

ser um previsor da penetração de 

medidores inteligentes em um país mais 

eficiente do que indicadores 

socioeconômicos 

 

Back-up 

Comentários 

A Visão geral e tendências do mercado 
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Uma questão adicional que se surge com smart grids é a necessidade de 

proteção das informações dos consumidores e a segurança dos dados 

Fonte: EU Commission SG Task Force Recommendations; NIST Guidelines for SG Cyber Security; Roland Berger Strategy Consultants 

Ações internacionais para preservação da privacidade 

Smart Grid Task Force 

> Comitê formado por membros do setor público e privado  

> Regra básica é manter o controle dos dados com os 

consumidores 

> Padrão do sistema tem que ser opt-in (consumidor tem que 

comunicar a permissão ao acesso aos dados) 

Questão da privacidade – benchmarks internacionais e melhores práticas 

> Maximizar a transparência dos processos 

> Treinar colaboradores com foco na 

preservação da privacidade dos clientes 

> Comunicar aos consumidores os 

potenciais riscos às informações 

> Compartilhar com outros participantes 

do mercado as soluções encontradas 

para preservação da confidencialidade 

> Instalar sistemas que coletem apenas 

informações necessárias 

> Limitar o período de armazenamento de 

informações 

Melhores práticas 

DOE Task Force 

> Programa com objetivo de informar consumidores sobre como 

obter benefícios com  smart grids 

> Recomenda que terceiros não podem ter acesso às 

informações individuais sem autorização prévia 

> Empresas terceiras devem ser convocadas para verificar a 

qualidade de proteção dos dados 

UK Smart Grid Program 

> Ação com o objetivo de estender as regras de proteção de 

dados do Data Protection Act 1998 

> Princípio básico é dar ao consumidor o poder de escolher 

como e  por quem seus dados serão utilizados  

A Visão geral e tendências do mercado 



B. Avaliação custo-benefício 
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Sumário Executivo – Avaliação custo-benefício 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

> O smart grid pode otimizar o CAPEX/ OPEX das distribuidoras, além de aprimorar a qualidade dos 

serviços prestados e habilitar a integração da rede 

> O VPL da implementação de smart grids não foi positivo para as distribuidoras em nenhum dos cenários 

simulados pela ABRADEE 

> Embora os potenciais benefícios das Redes Inteligentes sejam numerosos para as distribuidoras, os 

custos e desafios da implementação ainda não viabilizam o business case para o caso brasileiro 

B Avaliação custo-benefício 

Os benefícios das Redes Inteligentes são numerosos, porém os investimentos 

necessários e as lacunas regulatórias ainda não viabilizam o business case 



39 SAO-P-0180-05977035-01-40-31.pptx 

As Redes Inteligentes tem potencial de aumentar a qualidade dos serviços 

prestados e aprimorar a eficiência operacional do sistema 

Principais benefícios das Redes Inteligentes para as distribuidoras 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Impactos na tarifa – Qualidade 

> Redução das perdas comerciais 

> Mitigação da inadimplência 

> Melhoria dos serviços prestados (DEC, FEC, etc.) 

> Redução nas multas por compensação 

> Outros 

Otimização de OPEX – Eficiência 

> Otimização do despacho de equipes de campo 

> Redução de custos operacionais (ex: redução 0800) 

> Melhor avaliação das necessidades de manutenção 

> Redução de intervenções técnicas desnecessárias 

> Outros 

Habilitadores da Visão 2030 – Integração 
e interação 

> Maior integração da rede, especialmente com fontes 
renováveis (microgeração) 

> Introdução de topologia com fluxos bidirecionais 

> Maior interatividade entre consumidores 

> Aumento no fluxo de dados nas redes de TI 

> Outros 

Otimização da CAPEX – Gestão de ativos 

> Melhoria no planejamento da expansão de rede 

> Aprimoramento da gestão de ativos e da carga 

> Extensão da vida útil dos ativos 

> Postergação de investimentos em ativos  

> Outros 

BENEFÍCIOS PARA A DISTRIBUIÇÃO 

B Avaliação custo-benefício 

Na regulação atual, a extensão da vida útil dos ativos e postergação de 
investimentos são contrários ao modelos de negócio das Distribuidoras 
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Na Europa e nos EUA, o balanço energético  de curto prazo é um dos principais 

benefícios  do smart grid – no Brasil, redução de perdas seria principal driver 

Impacto dos benefícios de smart grids no business case 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

EUA e Europa Brasil 

> Principal benefício do smart grid é viabilizar o balanço energético 

no curto prazo (integração da geração distribuída e microgeração) 

> Devido ao alto custo da mão-de-obra, a redução no número de 

medições presenciais também possui alto impacto financeiro 

> Gerenciamento do consumo é justificado pelo alto custo da energia 

e investimentos na rede para suportar picos 

> A redução de perdas técnicas e comerciais pode se tornar o driver 

com maior impacto financeiro no business case 

> Integrar a geração distribuída e microgeração poderá se tornar 

fator chave a partir da maior utilização de fontes renováveis 

Maior 
impacto 

Menor 
impacto 

Maior 
impacto 

Menor 
impacto 

- Balanço energético 

de curto prazo 

- Redução de 

medições 

presenciais 

- Gerenciamento do 

consumo 

 

- Redução das 

perdas técnicas e 

comerciais 

- Redução das 

perdas técnicas e 

comerciais 

- Redução de 

medições 

presenciais 

- Gerenciamento do 

consumo 

- Balanço 

energético 

B Avaliação custo-benefício 

PARA DISCUSSÃO 
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Por ser uma tecnologia recente, a real magnitude dos benefícios das Redes 

Inteligentes para os consumidores ainda são incertos 

Reais benefícios do Smart Grid para consumidores - Experimentos internacionais 

Fonte: EPRI; IREES; Roland Berger Strategy Consultants 

Impacto do smart meter no consumo   Economia efetiva com smart meters  

> Medidores inteligentes foram bem aceitos pelos usuários 

> 38% dos participantes disseram ter feito pelo menos mudanças 

pequenas no consumo 

> Não foi detectada a existência de um "tipping point" da tarifa 

variável 

> Redução de 2,5% no consumo 

> Existe um gap entre ganhar transparência sobre informações e 

implementar mudanças efetivas no consumo  

> A transparência ajuda a aumentar a consciência em relação 

ao consumo, mas não é suficiente para  reduzí-lo 

> Consumidores menos instruídos podem ter dificuldade de 

identificar alavancas de redução no consumo 

Adquiriu conhecimento sobre: 

[% "sim"] 

78% 

Custo da 

energia 

79% 

Quantidade 

consumida 

Pequenas 

38% 

Grandes 

74% 

Fez mudanças no consumo: 

[% "sim"] Sim 

34% 

Não 

48% 
Você acredita que  

economizou energia? 
52% 

66% 
Você consegue deduzir  

como economizar? 

77% 23% É fácil rastrear o consumo? 

Avaliação feita após uso de smart meters [% respondentes] 

B Avaliação custo-benefício 
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As distribuidoras enfrentam desafios financeiros, regulatórios e estruturais para 

implementar Redes Inteligentes  

Desafios na implementação de Redes Inteligentes 

Fonte: CPFL; Ministério de Minas e Energia; Roland Berger Strategy Consultants 

B Avaliação custo-benefício 

Principais desafios para o caso brasileiro 

Tecnologia 

> Desenvolver novos equipamentos 

elétricos e softwares 

> Aperfeiçoar simulações 

> Coordenar diferentes fornecedores 

Infraestrutura 

> Superar as diferenças regionais 

> Garantir condições de estabilidade 

da rede 

> Lidar com a carga dinâmica e com a 

utilização de carros elétricos 

Regulamentação 

> Preencher lacunas regulatórias (falta  

de políticas públicas, reconhecimento 

dos investimentos, etc...) 

> Definir padrões de interoperabilidade 

> Padronizar infraestrutura de 

comunicação 

Investimentos 

> Alavancar altos montantes de capital 

para investimento 

> Superar custos elevados dos 

microgeradores elétricos 

> Viabilizar projetos pilotos 

Organização 

> Recapacitar técnicos e operadores 

> Definir novos processos 

> Revisar  estrutura organizacional e 

adequar modelos de negócios 

 

Principais desafios para implementação de Redes Inteligentes 

Privacidade do cliente 

> Garantir a privacidade dos clientes  

> Assegurar proteção das 

informações obtidas com smart 

metering 
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Exemplos internacionais mostram que consumidores podem oferecer 

resistência à instalação de medidores inteligentes em suas residências 

Mobilização contra as Redes Inteligentes  - Exemplos norte-americanos 

Reações  

> Foram criadas organizações para alertar a 

população sobre os riscos do smart meter e ir contra a 

instalação massiva da tecnologia: 

– "stopsmartmeters.org" 

– "Stop Smart Meters Now" 

 

> No estado da Califórnia, a PG&E  foi obrigada a 

permitir a troca de smart meters para medidores 

convencionais, com possibilidade de cobrança: 

- Taxa de US$ 75 para troca de medidor 

- Mensalidade de US$10 para cobrir custos do 

sistema de leitura presencial 

Alegações 

> Ondas eletromagnéticas emitidas pelos smart 

meter poderiam causar danos à saúde dos 

consumidores: 

– Náusea 

– Enchaqueca 

– Insônia 

– Tumores 

 

 

> O monitoramento em tempo real do consumo 

caracterizaria violação de privacidade 

> Terroristas poderiam fazer uso informações dos 

medidores para crimes 

Source: CPFL, PG&E, Press clipping;  Roland Berger Strategy Consultants 

Back-up 

Riscos à saúde 1 

Riscos à privacidade dos dados 2 

B Avaliação custo-benefício 
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Os investimentos necessários para implementação são altos - medição é o 

componente das Redes Inteligentes que mais demanda recursos 

Necessidades de investimento em Redes Inteligentes [VPL1) R$ bi] 

Fonte: ABRADEE; Eletrobras; Roland Berger Strategy Consultants 

1) Cenário conservador, valores anualizados de acordo com respectivas vidas úteis e trazidos a valor presente a uma taxa de desconto de 11% (similar ao WACC bruto definido pela 
ANEEL)  2) WAN, Backhaul, FAN, NAN   3) Apenas no cenário acelerado 

Automação Medição 
Geração Distribuída/ 
Veículos elétricos 

B Avaliação custo-benefício 

24%

75%

Medidores 
TI 

1% Telecom 

∑ 38,4 MM 

14%

18%

68%

Instalação e  

equipamentos 

TI 

Telecom 

48%
52%

TI 

Incentivos 
∑ 7,7 MM ∑ 0,2 MM 

> Substituição de medidores 

(equipamentos e serviços) 

> Concentradores (link de comunicação) 

> Investimentos e aluguel de redes 

públicas para comunicação com 

subestações e centros de operação2) 

> Hardware e softwares 

> Equipamento de manobra (religadores, 

chaves) 

> Dispositivos de automação (IEDs) 

> Investimentos e aluguel de redes 

públicas para comunicação com 

subestações e centros de operação2) 

> Hardware e softwares 

 

> Medição especial para GD 

> Subsídios na compra de equipamentos 

(desconto, desoneração tributária,...) 

> Prêmio sobre energia gerada3) 

> Hardware e softwares 
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Para simular os business cases, a ABRADEE avaliou custos e benefícios sob 

três diferentes óticas e em três diferentes cenários  

Metodologia da ABRADEE para cálculo do Business case de Redes Inteligentes 

Fonte: ABRADEE; Eletrobras; Roland Berger Strategy Consultants 

B Avaliação custo-benefício 

Óticas observadas 

1 Sociedade 

2 Consumidores 

3 Distribuidoras 

Cenários simulados 

A Acelerado 

B Moderado 

C Conservador 

Benefícios Custos 

> Redução da energia não-

distribuída 

> Redução de perdas não-técnicas 

> Custo evitado com medições 

> Ganhos com eficiência operacional 

> Custo evitado na expansão dos 

sistemas de G/T devido a GD 

> Substituição de medidores 

> Investimentos e aluguel de redes 

públicas para comunicação 

> Equipamento de manobra 

> Dispositivos de automação (IEDs) 

> Hardwares e softwares 

> Medição especial para GD 

 

 
> Investimentos foram anualizados considerando suas respectivas vidas úteis 

> Valores foram trazidos a valor presente de 2011 a uma taxa de 11% (similar ao 

WACC bruto regulatório definido pela ANEEL para o 3º ciclo tarifário – 11,36%) 

> Ganhos com redução da energia não-distribuída consideram de 80% a 120% 

dos multiplicadores estabelecidos pela ANEEL 

1) Multiplicadores estabelecidos para definição dos montantes de compensação por violação de DIV, FIC e DMIC 
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Sob cada ótica, a ABRADEE estimou a magnitude dos custos e benefícios 

decorrentes da implementação de smart grids 

Benefícios contabilizados pela ABRADEE – caso moderado [R$ bi] 

Fonte: ABRADEE; Roland Berger Strategy Consultants 

B Avaliação custo-benefício 

Benefícios  Custos 

3,7 3,7 

1,8 1,8 

0,2 

3,5 

1,3 
0,7 0,5 

Custo evitado 

da medição2) 

9,4 

Perdas não-

técnicas 

11,8 

9,4 

Eficiência 

operacional 

Redução energia 

não-distribuída 

Custo evitado 

exp GD1) 

11,3 

0,0 0,0 

Distribuidoras Consumidores Sociedade 

5,0 

0,0 

11,3 

0,1 

Geração 

distribuída 

11,3 

2,7 

Medição Automação 

3,0 3,0 

1,1 

1) Custo evitado na expansão dos sistemas de geração e transmissão pela presença da GD 
2) Custo evitado na expansão do parque de medidores convencionais 
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O business case moderado mostra que o VPL da implementação de smart grids é 

positivo para a sociedade e consumidores, mas é negativo para as distribuidoras 

Análise custo vs. benefício – ótica da ABRADEE no cenário moderado [R$ bi] 

Fonte: ABRADEE; Roland Berger Strategy Consultants 

Sociedade Consumidores Distribuidoras1) 

Benefícios 

21,0 

17,0 Custos 

38,0 

VPL 

> Para a sociedade, o VPL é positivo em 

qualquer um dos cenários simulados 

> Incentivos à geração distribuída 

representam grande parte dos custos 

> Redução de energia não distribuída é um 

dos maiores benefícios para a sociedade 

> Redução de perdas não-técnicas 

representa a maior parte dos benefícios 

> VPL  positivo mesmo excluindo os 

benefícios da melhoria de qualidade 

> Instalação de medidores é o maior custo 

relacionado à smart grid 

> Instalação de medidores é o maior custo 

da implementação  

> A redução de perdas não-técnicas é um 

dos principais criadores de valor 

> Ganho de eficiência operacional contribui 

positivamente ao business case 

Custos 

Benefícios 

VPL 

14,3 

15,4 

1,1 

Custos 

5,6 

6,1 

VPL -0,5 

Benefícios 

2) Considerando cenário regulatório atual 

B Avaliação custo-benefício 
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No cenário conservador, a implementação de Redes Inteligentes é viável para a 

sociedade e para os consumidores 

Análise custo vs. benefício – ótica da ABRADEE no cenário conservador [R$ bi] 

Fonte: ABRADEE; Roland Berger Strategy Consultants 

Sociedade Consumidores Distribuidoras1) 

Custos 

VPL 13,0 

10,7 

Benefícios 23,7 Benefícios 11,3 

VPL 

10,7 Custos 

0,6 

Benefícios 

Custos 

-0,3 

4,2 

4,5 

VPL 

BACK-UP 

1) Considerando cenário regulatório atual 

B Avaliação custo-benefício 
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No cenário acelerado, a implementação de Redes Inteligentes só é viável 

quando se olha para a sociedade como um todo 

Análise custo vs. benefício – ótica da ABRADEE no cenário acelerado [R$ bi] 

Fonte: ABRADEE; Roland Berger Strategy Consultants 

Sociedade Consumidores Distribuidoras1) 

VPL 22,2 

54,1 Benefícios 

31,9 Custos 22,1 

VPL 

Benefícios 

-0,8 

Custos 

21,3 

-0,2 

7,5 Benefícios 

Custos 7,7 

VPL 

BACK-UP 

1) Considerando cenário regulatório atual 

B Avaliação custo-benefício 
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Embora o business case  da ABRADEE não seja positivo para as distribuidoras, 

ainda existem diversos benefícios não-quantificados a serem considerados 

Benefícios quantificados e não quantificados pela ABRADEE 

Fonte: ABRADEE; Roland Berger Strategy Consultants 

Não-quantificados 

> Redução da ponta do sistema, devido a 

mudança de comportamento do consumidor 

> Redução no consumo de energia 

> Corte seletivo de inadimplentes 

> Pré-pagamento 

> Introdução de novas modalidades tarifárias 

> Melhor relacionamento com o consumidor 

> Redução na emissão de gases de efeito 

estufa 

> Redução das variações na tensão 

> Potencial compartilhamento da infra-

estrutura com outras utilities 

> Desenvolvimento de novos negócios 

> Integração com as futuras Cidades Digitais 

Quantificados 

> Redução da energia não distribuída 

> Redução de perdas comerciais 

> Redução de perdas técnicas 

> Redução de custos operacionais 

> Melhor gestão de ativos 

> Custo evitado na expansão do parque de 

medidores convencionais 

> Custo evitado na expansão dos sistemas 

de geração e transmissão pela presença 

da geração distribuída 

B Avaliação custo-benefício 
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A Silverpspring acredita que o business case brasileiro seja positivo - maiores 

viabilizadores seriam as reduções nas perdas e o ganho de eficiência 

Business case Silverpring – VPL1) para 20 anos [R$/ cliente] 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Visão de longo prazo 

1) Considerando 100.000 medidores de energia e uma taxa de 12% a.a. 2) Inclui custos/benefícios de resposta à demanda e carros elétricos 

B Avaliação custo-benefício 

> O VPL por cliente no longo prazo é positivo 

> Instalação de medidores seria o maior investimento 

> Ganhos com eficiência energética2) e redução de perdas 

comerciais cobrem sozinhas os custos do sistema 

> A Silverspring considera que só há ganhos de eficiência 

energética no longo prazo 

> O VPL por cliente no curto prazo chega a um resultado 

positivo de acordo com a estimação da empresa 

> Instalação de medidores é o maior investimento em Redes 

Inteligentes 

> No curto prazo, não há ganhos com eficiência energética 

Visão de curto prazo 

1.147 

43% 

33% 

20% 
4% 

Custos 

631 

73% 

13% 9% 5% 

VPL: +516 

Benefícios 

Eficiência  

energética2) 

Perdas  

não técnicas 

Automação da  

distribuição 

Medição 

IRR: 32% 

Benefício – Custo [R$] 

+16 

+171 

+292 

+37 

5% 

Custos 

537 
30% 

Benefícios 

760 

VPL: +223 

66% 86% 

10% 4% 

IRR: 21% 

Benefício – Custo [R$] 

+15 

+171 

+37 



C. Oportunidades comerciais 



53 SAO-P-0180-05977035-01-40-31.pptx 

As Redes Inteligentes irão habilitar a oferta de novos produtos e serviços no 

segmento de distribuição 

Sumário Executivo – Oportunidades comerciais 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

> Possivelmente, grande parte dos novos produtos e serviços só poderão ser ofertados pelas empresas 

não-reguladas 

> A implementação de Redes Inteligentes pode trazer diversas oportunidades de negócio para as 

distribuidoras (ex: compartilhamento de infraestrutura com outras utilities, diagnósticos de consumo) 

C Oportunidades comerciais 

> Empresas de outros setores (ex: TI, Telecom) podem passar a disputar o mercado de novos produtos e 

serviços com as distribuidoras 
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A implementação de Redes Inteligentes pode trazer diversas oportunidades de 

negócio para a CPFL 

Possíveis oportunidades de negócio para a CPFL 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Oportunidades 

> Operação remota de cláusulas contratuais (corte-religa) para outra utilities 

> Expansão da oferta de produtos e serviços de informação (ex: diagnósticos 
de consumo, automação residencial, etc...)   

> Personalização dos serviços com base nas informações de consumo  

> Compartilhamento de medidores e infraestrutura associada com outras 
utilities 

> Gestão de serviços públicos (ex: telegestão da iluminação pública) 

> Outras... 

C Oportunidades comerciais 

PARA DISCUSSÃO 
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Smart house 

Utilities 1 

Home  

Security 
4 

Entertainment &  

Home Appliances 
3 

Mobile 
Health 

2 

5.  Telco 5 

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

Empresas da cadeia 
produtiva, ex.: smart 
grid, smart meter, 
automação 

Empresas relacionadas 
com controle e aplicações 
para smart houses 

Comentários 

> Dispositivos mais inteligentes e 

conectados 

> Maior eficiência no consumo 

de energia 

> Integração com utilities e 

gestão da demanda 

> Dispositivos pessoais poderão 

monitorar a saúde dos indivíduos, 

com alertas automáticos 

> Segurança monitorada 

remotamente 

> Concorrência entre utilities (telco x 

elétricas) e empresas de tecnologia 

pela liderança neste segmento 

Players atuantes 

C Oportunidades comerciais Back-up 

Empresas de diferente segmentos, incluside utilities, já estão atuando em 

automação residencial na Europa 

Empresas atuando em Smart Homes – exemplo europeu 
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Nos EUA, a AT&T já oferece soluções em Smart Homes – a Google passará a 

atuar ativamente no segmento após a compra da Nest 

Fonte: Desk research; Roland Berger Strategy Consultants 

AT&T 

> Desde 2013, a AT&T comercializa serviços de 
monitoramento e automação residencial ("AT&T 
Digital Life") 

> Os pacotes incluem equipamentos e mensalidades 
para os serviços de automação 

> Clientes podem gerenciar remotamente termostatos, 
iluminação, pequenos eletrodomésticos e até 
monitorar se há vazamentos na residência 

> Todos os equipamentos e serviços são conectados 
pela rede 3G da AT&T 

Google + Nest 

> Em 2014, a Google comprou a start up de 
automação residencial NestLab por US$ 3,2 bi 

> A Nest produz monitores de termostato, detectores 
de fumaça e monóxido de carbono que podem ser 
controlados remotamente através de smartphones 

> A compra da Nest está alinhada ao core business do 
Google, que passará a ter maior acesso às 
informações dos hábitos domésticos dos usuários 

> O foco da Nest se restringirá ao produto, deixando 
a gestão do hardware com o Google 

 

Presente Futuro próximo 

C Oportunidades comerciais Back-up 

Empresas de Tecnologia e Telecom atuando em Smart Homes – exemplos 
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Em um cenário moderado, o mercado de instalação de medidores inteligentes 

pode ser estimado em aproximadamente R$ 315 MM em 2030  

Estimação do mercado de instalação de medidores eletrônicos 

Fonte: CPFL; ABRADEE; Roland Berger Strategy Consultants 

C Oportunidades comerciais 

PARA DISCUSSÃO 

Mercado anual de medidores inteligentes – cenário moderado [R$ MM] Premissas 

> Cenário moderado de instalação de 

medidores da ABRADEE 

> OPEX da instalação: R$ 50/ 

medidor 

> Margem de lucro do serviço de 

instalação: 10% - 30% 

315
290

265
245

32292725

2030 2025 2020 2015 

Lucro para prestadora  

de serviços 

Receita total 

 6,0   6,6   7,0   7,8  Agressivo 

 4,9   5,3   5,8   6,3  Moderado 

 4,2   4,5   5,0   5,4  Conservador 

Desafios 

> Conquistar mercado em áreas de 

pouca influência (ex: Minas Gerais, 

Nordeste) 

> Expandir a capacidade atual de 

instalação de medidores (ex: 

contratação de pessoal) 

Medido-

res [MM] 
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1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Otimização energética Qualidade e segurança da rede Equipamentos e instalação 

> Simulação do consumo de energia 

> Suporte no gerenciamento do consumo 

> Gerenciamento de projetos 

> Ferramentas de Power Purchase 

Agreement 

> Suporte ao cliente 

> Gerenciamento de projetos 

> Venda de equipamentos 

> Manutenção e reparos 

> Suporte ao cliente 

> Venda de equipamentos 

> Manutenção e reparos de equipamentos 

> Gerenciamento da infraestrutura 

Meio ambiente Serviços financeiros Projetos de energia 

> Qualidade e segurança da rede 

> Equipamentos e instalações 

> Otimização energética 

> Telecomunicações 

> Unidades de co-geração 

> Projetos de construção 

> Suporte ao cliente 

> Financiamento de equipamentos e 

instalação 

> Financiamento ao consumo de energia 

> Seguro de equipamentos 

> Seguros multi-riscos 

> Programas de proteção ambiental 

> Oferta de energia renovável 

> Gerenciamento de meio ambiente 

> Projetos de engenharia ambiental 

Telecomunicações Programas de fidelidade Treinamentos 

> Serviços à cabo (internet, TV, etc.) 

> Telefone móvel e fixa 

> Programas de treinamento em: 

– Qualidade e segurança da rede 

– Equipamentos e instalação 

– Otimização energética 

– Telecomunicações 

> Programas de pontuação 

Através da implementação de Redes Inteligentes, será possível ampliar a oferta 

de produtos e serviços das distribuidoras 

Produtos e serviços viabilizados pelas Redes Inteligentes 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Back-up C Oportunidades comerciais 



D. Posicionamento 
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Para definir o posicionamento da CPFL em relação às Redes Inteligentes, ainda 

é necessário discutir algumas questões em aberto 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Questões em aberto para discussão 

D Posicionamento 

Visão geral e tendências do mercado 

> Quais estão sendo os maiores aprendizados com os 

projetos pilotos brasileiros?  

> Quais são as lacunas mais relevantes na regulamentação e 

que devem ser priorizadas em discussões? 

> Quais as vantagens do pioneirismo? 

Avaliação custo-benefício 

> Qual poderá ser o principal driver viabilizador do business 

case brasileiro?  

– (ex: ganhos de eficiência operacional, redução das perdas 

técnicas e não-técnicas, oferta de novos serviços,..) 

> Até que ponto as Redes Inteligentes irão trazer benefícios 

concretos ao consumidor brasileiro? 

1 2 

Oportunidades comerciais 

> Que novos produtos e serviços a CPFL pode alavancar?  

> Como desenvolvers novos negócios não-regulados? 

> É possível que novos entrantes passem a disputar o 

mercado de novos produtos e serviços ligados às Redes 

Inteligentes? (ex: Telecoms, Google, Apple) 

Posicionamento 

> Como a CPFL deve se posicionar em relação às Redes 

Inteligentes? 

3 4 

QUESTÕES EM ABERTO 
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A CPFL pode assumir uma posição passiva e esperar definições regulatórias 

para investir massivamente em smart grid, ou pode se adiantar e ser pioneira 

Possíveis posicionamentos da CPFL em Redes Inteligentes  

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1 

3 2 

Observadora 
(mantendo 
abordagem 

atual) 

Pioneira Articuladora 

Redes 
Inteligentes 

1 Observar e manter abordagem atual 

> Observar os movimentos do mercado e esperar para 
fazer roll out do Projeto Tauron para o Grupo B 

2 Articular interesses e preparar organização 

> Participar ativamente de discussões com a 
ABRADEE e outras distribuidoras 

> Preparar a organização (ex: capacitar técnicos, 
adquirir know-how de big data...) 

3 Ser a pioneira 

> Tomar a dianteira nas discussões com o regulador e 
governo 

> Assumir riscos e ser a primeira empresa a 
implementar massivamente smart grid no Brasil 

PARA DISCUSSÃO 

D Posicionamento 
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POSSÍVEL SOLUÇÃO: PIONEIRISMO EM ETAPAS (EX: PIONEIRISMO EM AUTOMAÇÃO DE REDE/ 

TELEMEDIÇÃO DO GRUPO A/ TELEMEDIÇÃO DO GRUPO B) 

Embora o pioneirismo na implementação de Redes Inteligentes no Brasil possa 

proporcionar ganhos às distribuidoras, ele também oferece riscos tangíveis 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Vantagens e riscos do pioneirismo em Redes Inteligentes 

D Posicionamento 

Prós Riscos 

Investimentos em tecnologias não definitivas 

> Risco de adoção de tecnologias que podem se tornar 

obsoletas rapidamente 

PARA DISCUSSÃO 

Marketing 

> Ganhos intangíveis de imagem 

> Possibilidade de alavancar marketing 

Influência na definição de padrões 

> Possibilidade de influenciar reguladores em futuras 

definições de sistemas e padrões de comunicação 

Dianteira em caso de liberalização do mercado 

> Know-how desenvolvido e organização pronta em 

caso de liberalização do mercado 

Aceleração da base de ativos 

> Risco de aceleração desnecessária da base de 

ativos devido à compra de equipamentos e softwares 
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Para viabilizar a implementação de Redes Inteligentes, será necessário apoio 

de agentes articuladores internos e externos à CPFL 

Potenciais articuladores externos e internos à CPFL 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

PARA DISCUSSÃO 

Objetivos Potenciais articuladores 

> Articular interesses das distribuidoras em 

relação às Redes Inteligentes e representá-los 

perante o regulador 

> Consolidar e apresentar resultados dos 

programas pilotos 

> Discutir protocolos e padrões para reduzir 

custos e ganhar escala (inclusive homologações 

no INMETRO) 

> Pleitear políticas públicas de incentivo 

> Identificar e compartilhar problemas na 

implementação da tecnologia, para possibilitar a 

construção de soluções conjuntas 

> Coletar e agregar visão das diferentes áreas 

de empresas sobre Redes Inteligentes 

> Levantar cases nacionais e internacionais 

> Divulgar aos clientes de forma clara os 

benefícios associados ao smart grid  

> ABRADEE 

> Grupo de distribuidoras (não 

representadas pela 

ABRADEE) 

Key success factors 

> Levantar informações práticas e 

estruturadas para facilitar a comunicação 

com o regulador 

> Preparar proposta que mostre com clareza 

os benefícios das Redes Inteligentes às 

sociedade 

> Trocar  freqüentemente experiências com 

pilotos e projetos de P&D (nacionais e 

internacionais) 

> Sobrepor o interesse de modernização da 

rede aos interesses próprios de cada 

distribuidora 

 
> Ter visão global e mobilidade na empresa 

para captar as impressões de cada área de 

negócios 

> Permanecer afastado dos problemas do 

dia-a-dia da operação da empresa 

E
X

T
E

R
N

O
 

IN
T

E
R

N
O

 > Equipe full time 

> Equipe com dedicação 

parcial, composta por 

membros de vária áreas 

Back-up D Posicionamento 
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Criar indicadores de performance pode ser uma forma de comprovar os 

benefícios com smart grids e facilitar discussões com o regulador  

Potenciais indicadores de performance 

Fonte: CEER; Quantum; Roland Berger Strategy Consultants 

Incentivo à geração de 

energia limpa 

> Quantidade reduzida de 

emissões de carbono 

Melhora na eficiência da rede 

> Níveis de perda na 

transmissão e distribuição 

(absoluto ou em percentual) 

Aprimoramento da gestão da 

oferta 

> Razão entre o mínimo e o 

máximo de demanda em um 

período determinado (ex: 1 

dia) 

Maior segurança e 

confiabilidade da rede 

> Razão entre a capacidade 

disponível de geração e 

picos de demanda 

> Percentual da geração 

originada de fontes 

renováveis 

> Duração e frequência das 

interrupções por cliente 

Indicadores de performance 

Há ainda muitas dúvidas em relação aos 

reais ganhos para a sociedade resultantes 

das Redes Inteligentes 

Quantificar com transparência os 

benefícios do smart grid pode facilitar a 

discussão com o regulador 

PARA DISCUSSÃO 

Back-up D Posicionamento 



Anexo 1 – Resumo das palestras e 
debate 
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Reive Barros percorreu os principais marcos regulatórios das Redes Inteligentes 

e concluiu que não há dúvida de que a tecnologia se tornará realidade  

Resumo – Palestra Reive Barros (ANEEL)  

Fonte: CPFL; ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais tópicos abordados Conclusões 

Características da distribuição de energia no Brasil  

> Grande diversidade regional no consumo, densidade e área 

de cobertura – implica em dificuldade para regular o mercado 

Motivadores para Redes Inteligentes 

> Mundo: redução de emissão de CO2, do consumo e dos 

custos operacionais 

> Brasil: maior qualidade do serviço, redução de perdas e picos 

Regulamentação atual em Redes Inteligentes 

> Uso de sistemas georreferenciados (Res. 345/08) 

>  Power Line Communication – PLC (Res. 375/09) 

>  Tarifa Branca (Res. 464/12) 

>  Micro e minigeração distribuída (Res. 482/12) 

>  Medição eletrônica na BT (Res. 502/12) 

Próximos passos – Regulamentação em discussão 

> Aspectos comerciais da Tarifa Branca (AP 043/2013) 

>  Pré-pagamento (AP nº 048/2012) 

>  Módulo 8 do PRODIST (AP 93/2013) 

P&D 

> 200 projetos, totalizando R$500 MM em investimentos  

Visão de futuro ANEEL 

> Redes Inteligentes serão, sem dúvida, uma realidade no país 

> A implementação da tecnologia é um processo natural de 

evolução tecnológica 

> A questão-chave é como será feita essa implementação, e 

com qual objetivo 

> A forma de operar a rede já está sofrendo transformações 

> Não fará sentido importar soluções prontas de outras países 

Desafios 

> Sair da zona de conforto e lidar com a nova realidade 

imposta pelas Redes Inteligentes 

> Envolver cada vez mais o consumidor no fornecimento de 

energia 

> Mostrar para o consumidor que a tecnologia será 

implementada em seu benefício 

> Garantir que a  implantação beneficiará toda a sociedade 

> Garantir que o crescimento do consumo de energia elétrica 

no país se dê de forma eficiente 
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Carlos Henggeler listou os diferentes motivadores de smart grid nos países 

europeus e nos EUA e apresentou desafios para implementar a tecnologia 

Resumo – Palestra Carlos Henggeler (Universidade de Coimbra)  

Fonte: CPFL; Universidade de Coimbra; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais tópicos abordados Conclusões 

Principais motivadores de smart grids 

> Integração de geração distribuída e microgeração  

> Maior qualidade e segurança no abastecimento  

> Redução de perdas  

> Mobilidade elétrica  

> Tarifas dinâmicas  

Desafios e habilitadores 

> Evolução tecnológica e escalabilidade 

> Políticas e regulamentações claras e consistentes 

> Novos modelos de negócio das utilities 

> Segurança e privacidade dos dados 

> Preocupação do consumidor com a conta de energia 

Mudanças na rede 

> Fluxos unidirecionais => bidirecionais 

> Pouca interação com o cliente => muita interação 

> Pouca disponibilidade de informação => big data 

> Produção centralizada e controlável => descentralização 

Smart meters 

> Peça fundamental em smart grids 

> Benefícios nem sempre quantificáveis (ex: aumento do bem-

estar, diferenciação de produtos e serviços, etc) 

Business case 

> Business case da Dinamarca se mostrou negativo 

> Business case do Canadá é positivo, mas com grande peso 

para redução de perdas comerciais 

Motivadores por região 

> Europa: Escandinávia (VEs), Espanha (qualidade), Portugal 

(geração de fontes renováveis), Itália (redução de fraudes), ... 

> EUA: segurança no abastecimento 

> Alemanha: postura cautelosa em relação ao tema 
Visão de futuro 

> As nova rede elétrica irá assegurar o abastecimento eficiente 

e integrar de forma inteligente os produtores (centralizados e 

dispersos), distribuidoras, comercializadores e consumidores 

> Melhorias proporcionadas pelas Redes Inteligentes 

- Melhoria da gestão da carga (ex: redução dos picos) 

- Oferta de serviços customizados aos consumidores 

- Redução do impacto ambiental global  

- Maior segurança no abastecimento 
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James Meadows trouxe ao Workshop sua experiência implementando e 

desenvolvendo smart grids para a PG&E na Califórnia 

Resumo – Palestra James Meadows (PG&E)  

Fonte: CPFL; PG&E; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais tópicos abordados Conclusões 

Realidade do setor na Califórnia 

> Região quente, com necessidade de match entre oferta e 

demanda de carga no verão 

> Consumo de energia elétrica na Califórnia se manteve 

estável devido a incrementos de eficiência - investimentos 

diferidos e novas usinas termelétricas evitadas 

Key success factors de plataformas analíticas 

> Desenvolver uma estratégia de análise e tratamento dos 

dados 

> Planejar com antecedência a plataforma analítica 

> Implementar plataforma robusta 

> Adaptar processos internos à plataforma 

Timeline de implementação PG&E 

> 2005: implementação do programa piloto 

> 2006: início da instalação massiva de smart meters 

> 2006 – 2013: incremento de funcionalidades adicionais 

> 2012: implementação da plataforma analítica 

Big data 

> O volume de informações disponíveis através da rede elétrica 

aumentou exponencialmente com smart grids 

Otimização dos investimentos através de smart grids 

> Gestão dos picos leva à otimização de investimentos em 

ativos, pois a rede da Califórnia tem que ser instalada de 

forma a suportar os picos de consumo 

> Identificação do perfil de consumo dos principais clientes 

permite que a PG&E sugira mudanças e desloque os picos 

Roadmap para implementação 

> Definição e validação de padrões 

> Implementação de protótipos e testes prévios aos pilotos 

> Desenvolvimento de pilotos em ambientes controlados 

> Extensão de pilotos em regiões com maior potencial de 

retorno 

> Engajamento do consumidor nas ações de gestão do 

consumo 

Resposta positiva dos consumidores 

> Consumidores estão acessando suas informações a partir do 

site da PG&E (aplicativo Green Button) 

> Mais de 80.000 consumidores participaram do programa 

Smart Rate para reduzir o valor das contas de energia 

> Mais de 65.000 clientes com painéis solares instalados 
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Durante o debate, temas como mudanças regulatórias necessárias e novas 

oportunidades de negócios foram discutidos entre os palestrantes 

Resumo – Debate após palestras (1/3) 

Fonte: CPFL; Palestrantes Workshop; Roland Berger Strategy Consultants 

Que questões regulatórias podem ser resolvidas 
para incentivar smart grids? 

> RB: deve criar a condição para o investimento ser viável, 
assumindo um o posicionamento de equilíbrio, garantindo que o 
benefício de qualquer tecnologia seja revertido ao consumidor 

> JM: na realidade, a distribuidora não deve esperar sinais 
regulatórios para agir 

> CH: em Évora, a principal questão regulatória em aberto é quem 
irá pagar os investimentos realizados 

> JM: para o business case ficar positivo, foi necessário considerar 
benefícios de resposta à demanda 

> JM: o consumidor, o regulador e a PG&E tiveram que trabalhar 
em conjunto para garantir viabilidade 

> JM: é difiícil isolar os efeitos do smart grid no EBITDA  porque 
houve também o efeito negativo da determinação do regulador 
de que 33% da energia deveria vir de fontes renováveis 

1 2 

NOTA: RB – Reive Barros; CH: Carlos Henggeler; JM: James Meadows 

Além de resultados operacionais, a PG&E 
conseguiu também resultados financeiros? 

No caso da PG&E, que outros produtos e serviços 
podem ser oferecidos? Há sinergia com o gás? 

> JM: a PG&E já oferece tarifas dinâmicas, e percebemos que os 
clientes gostam de iniciativas que permitam deslocar o perfil de 
consumo ao longo do dia 

> JM: existem sinergias potenciais com o gás, sendo elas a 
utilização dos medidores inteligentes para identificar vazamentos 
e o compartilhamento da rede mesh 

> RB: será um desafio, pois já é difícil definir uma regulamentação 
que padronize medidores levando em consideração diferenças 
regionais  

> RB: regulação da captura de "outras receitas" para modicidade 
tarifária 

> CH: do ponto de vista técnico, seria possível 

3 4 
Será possível compartilhar infra-estrutura com 
outras redes? 
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Resumo – Debate após palestras (2/3) 

Fonte: CPFL; Palestrantes Workshop; Roland Berger Strategy Consultants 

Se a PG&E pudesse voltar no tempo, o que ela 
teria feito de diferente? 

> JM: implementação com maior escalabilidade de tecnologias, de 
forma a evitar retrabalho 

> JM: rede mesh da energia elétrica e do gás foram 
implementadas independentemente, o ideal teria sido uma só 
instalação 

> JM: maior educação do consumidor antes da instalação dos 
medidores inteligentes (evitaria os protestos realizados) 

> JM: originalmente a motivação veio do regulador, porém as 
empresas tiveram que se organizar internamente para viabilizar 
a implementação da tecnologia 

> JM: foram as distribuidoras que desenharam um modelo de 
negócio viável 

> JM: a regulamentação não avançou junto da implementação, os 
reguladores injetaram poucas regras ao longo dos anos 

5 6 

NOTA: RB – Reive Barros; CH: Carlos Henggeler; JM: James Meadows 

No caso da PG&E, a implementação de smart 
grids foi motivada pela empresa ou regulador? 

Como a regulamentação pode tornar o negócio de 
smart grids mais atrativo? 

> RB: o papel principal do regulador é garantir a previsibilidade do 
mercado, inclusive de forma a atrair investimentos 

> RB: as concorrentes da ANEEL são as agências regulatórias de 
outros países como México, Peru, etc… 

> CH: Definitivamente podem competir com as empresas 
distribuidoras em novos mercados que irão surgir com a 
implementação de Redes Inteligentes 

7 8 
Empresas de outros setores podem disputar o 
mercado de smart grid com as distribuidoras? 

Durante o debate, temas como mudanças regulatórias necessárias e novas 

oportunidades de negócios foram discutidos entre os palestrantes 



71 SAO-P-0180-05977035-01-40-31.pptx 

Resumo – Debate após palestras (3/3) 

Fonte: CPFL; Palestrantes Workshop; Roland Berger Strategy Consultants 

Como melhorar o relacionamento com os clientes 
através de smart grids? 

> JM: fornecer apoio e informação para os clientes conseguirem 
mudar seus hábitos de consumo 

> JM: Incentivar que clientes divulguem os benefícios de smart 
meters e influenciem a vizinhança 

> RB: a resolução que irá regulamentar a oferta de novos serviços 
pelas distribuidoras está em vias de aprovação e tem potencial 
de estreitar o relacionamento entre clientes e empresas 

> RB: ganhos na qualidade da rede podem justificar o 
investimento, além de facilitar a relação com os consumidores 

> JM: benefícios tem que ser claramente demonstrados aos 
consumidores (ex: "Information Centers" – quiosques da PG&E 
para informar clientes sobre smart grids) 

> CH: é necessário estender a perspectiva do tema para o ponto 
de vista da sociedade, para a qual os maiores benefícios serão 
Geração Distribuída e gestão do consumo 

> RB: no  Brasil, perdas comerciais e técnicas são grande 
motivadores da tecnologia, na Itália essa motivação superou os 
grandes investimentos necessários 

> NH: se na Europa, onde a rede é mais homogênea, os 
benefícios de smart grids já variam significativamente, no Brasil 
as motivações para a tecnologia serão diferentes entre regiões 

9 10 

NOTA: RB – Reive Barros; CH: Carlos Henggeler; JM: James Meadows; NH: Nelson Hubner 

Últimas considerações 

Durante o debate, temas como mudanças regulatórias necessárias e novas 

oportunidades de negócios foram discutidos entre os palestrantes 



Anexo 2 – Resultados do formulário dos 
participantes 
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Para os espectadores do Workshop, o arcabouço regulatório brasileiro ainda é 

o principal entrave para implementação de Redes Inteligentes 

Principais entraves para implementação de Redes Inteligentes [média da nota] 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Na sua opinião, quais são os principais entraves para a 

implementação massificada das Redes Inteligentes? 

1,6

1,9

2,4

3,4

3,5
Lacunas na  

regulamentação 

Falta de políticas públicas  

de incentivo 

Falta de tecnologia  

disponível 

Relutância do consumidor em  

adotar a tecnologia 

Business case negativo 

1 

2 

3 

4 

5 

Outros entraves citados 

> Falta de um cenário macroeconômico 

favorável para investimentos 

> Tarifas que não refletem os reais custos - 

instabilidade regulamentária e 

intervenção governamental 

> Alto custo da tecnologia 

> Falta de incentivo para diferimento de 

investimentos (sendo este um dos 

benefícios de smart grids) 

∑ 32 respondentes  

1: menos relevante; 4: mais relevante 
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Não houve consenso em relação a quais seriam os principais investimentos em 

smart grids, a opinião ficou dividida entre sistemas, automação e instalação 

Principais investimentos necessários para as Redes Inteligentes [média da nota] 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Quais serão os principais investimentos necessários para 

implementação massificada de smart grids?  

2,8

3,1

3,5

3,5

3,5

Capacitação de  

colaboradores 

Estrutura para gerenciar  

big data 

Sistemas de TI  

e Telecom 

Automação da rede 

Instalação de  

smart meters 

Outros investimentos citados 

> Eficiência energética e gerencial da 

demanda 

> Desenvolvimento de fornecedores 

> Integração com geração distribuída, 

microgeração e veículos elétricos 

∑ 32 respondentes  

1: menos relevante; 4: mais relevante 

1 

2 

3 

4 

5 
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Os espectadores acreditam que há uma grande variedade de produtos e 

serviços que podem ser oferecidos com a implementação de smart grids 
 
Oportunidades de produtos e serviços viabilizados por smart grids [média da nota] 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Que novos produtos/serviços poderiam ser oferecidos 

após a implementação massificada de smart grids? 

3,0

3,1

3,1

3,2
Consultoria em gestão  

do consumo (para grupos A e B) 

Telegestão da  

iluminação pública 

Leitura de dados  

para outras utilities 

Automação residencial 

1 

2 

3 

4 

Outros produtos/ serviços 

> Veículos elétricos 

> Automação da distribuição  

> Modalidades de negócio para 

performance OPEX saving 

∑ 32 respondentes  

> Comunicação, fatura online/ email 

> Gerenciamento da demanda 

> Market intelligence dos dados, para 

posterior venda para empresas de bens 

de consumo  

> Propaganda dirigida 

1: menos relevante; 4: mais relevante 
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Para a maioria dos respondentes, um timing realista de implementação das 

Redes Inteligentes seria entre 10 e 15 anos 

Implicações das Redes Inteligentes e timing para implementação 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Quais serão as maiores implicações das Redes 

Inteligentes para os agentes do setor elétrico?  

Qual seria um timing realista para a 

implementação massificada desta tecnologia? 

> Mudança da regulamentação do setor 

> Redes mais seguras e eficientes para o fornecimento de energia  

> Maior utilização da criatividade 

> Maior oferta de serviços e produtos que realmente agreguem 

valor ao fornecimento de energia 

> Agilização dos processos de recomposição de sistemas 

> Economia de combustível 

> Otimização da operação dos sistemas (maior qualidade e 

redução de perdas 

> Incremento da autogeração 

> Redução de custos operacionais 

> Revisão de métricas, processos e sistemas - incluindo processos 

regulatórios 

> Design de uma nova rede 

11

8

44

Mais de 

20 anos 

15 - 20 0 - 5 anos 10 - 15 5 - 10 

Número de respondentes: 

> "20 anos para Sudeste, 25 para o resto do país" 

> "Timing 2030 já consolidado, 2020 talvez um terço do potencial" 

> "Timing realista para a CPFL: 2 anos; 5 anos para o Brasil sem as 

regras da ANEEL, e com as regras 2 anos" 




