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Agenda 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1. 

2. 

3. 

4. 

Onde estamos no projeto e metodologia de trabalho 

– Apresentar o status do projeto e relembrar a metodologia para construção do 
roadmap por este grupo 

Próximos passos 

Principais tópicos para discussão sobre o tema Ambiente Estratégico de Negócios 

– Apresentar as forças que estão alterando o Ambiente Estratégico de Negócios do 
setor elétrico brasileiro e suas principais implicações para as utilities 

Dinâmica para definição de posicionamento e planos de ação 

– Discutir, em grupos, as competências e o plano de ação necessários para garantir o 
sucesso da CPFL no Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

13h45 

14h00 

15h30 

16h45 

Horário 
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1 

Visão sobre o futuro do setor 

> Identificação de cenários possíveis 

>  Construção de uma visão de longo 
prazo do setor  

> Avaliação dos impactos, 
oportunidades e desafios   

Posicionamento da CPFL 

> Modelos de negócios 

> Avaliação de opções 

> Priorização de opções 

Planos de ação CPFL 

> Projetos 

> Objetivos 

> Macro-ações 

> Responsáveis e prazos 

I II III 

VISÃO 

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

ROADMAP 

Experiência para planejamento de longo prazo da CPFL 

Objetivos do projeto "A Energia na Cidade do Futuro" 

Para lembrar: o objetivo do projeto é construir um roadmap que concretize a 

visão da CPFL sobre a "Energia na Cidade do Futuro" 
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10. Novos modelos setoriais para viabilizar a"Cidade do Futuro" (TBD) 

Amplitude e profundidade aumentam conforme o avanço dos workshops – 21 meses! 

Hipóteses gerais sobre o futuro do setor - 1. Novos paradigmas de consumo (16/04/2013) 

Planos de ação 

Posicionamento 

Visão  sobre o futuro do setor 

2. Matriz 
elétrica 
renováveis 

(07/06/2013) 

3. Matriz 
elétrica não 
renováveis 

(26/07/2013) 

5. Distribuição 
inteligente         
- 

(21/02/2014) 

4. Mobilidade 
elétrica                  
v 

(04/10/2013) 

6. Ambiente 
estratégico de 
negócios 

(23/05/2014) 

7. Tendências 
comerciais           
-       
(18/07/2014) 

8. Tendências 
regulatórias         
- 

(29/08/2014) 

9. Economia de 
baixo carbono   
- 

(03/10/2014) 

✓  
✓  ✓  ✓  ✓  

1 

Dimensões para exercícios de reflexão 

O projeto está estruturado ao redor de 10 workshops, que permitirão a 

construção iterativa de uma visão, posicionamento e planos de ação 
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1 

Convergência de temas no Workshop "Ambiente Estratégico de Negócios" 

Os temas dos Workshops anteriores serão relembrados nesta sessão e 

questões para os próximos Workshops serão também levantadas 

Matriz Energética Brasileira Redes Inteligentes 

Tendências Comerciais Tendências Regulatórias 

Novos paradigmas de consumo Mobilidade Elétrica 

Economia de Baixo Carbono 

WS#1 

WS#7 

WS#2 
WS#3 

WS#4 

WS#8 

WS#5 

WS#9 

Próximos temas do projeto 

Oportunidades  

e desafios no 

Novo Ambiente 

Estratégico de 

Negócios 
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Box 2: esquecer/ abandonar 

> Ações que precisamos tomar para 
descontinuar práticas existentes 
dado o cenário apresentado 

Box 1: aprimorar nossas práticas 

> Ações que precisamos tomar para 
aprimorar nossas práticas atuais 
dado o cenário apresentado 

Observatório: reservar tópicos 
para avaliação futura 

Box 3: pensar o futuro 

> Ações que precisamos tomar para 
nos habilitar às  novas práticas 
necessárias ou desejáveis no cenário 
apresentado 

Coisas que precisamos fazer 

C
o

is
as

 q
u

e 
fa

ze
m

o
s 

14

2

5

8

8

12

Pesquisas / 

Estudos 

Planejamento  

Estratégico 

Projeto-piloto 

Práticas atuais 

Regulatória / 

Institucional 

Novos negócios 

Por dimensão 

1)Mais 1 ação do Planejamento  2) Mais 12 ações do Planejamento 3) Mais 1 ação do Planejamento 
 
Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

92) 

153) 8 

31) 

1 

Preliminar 

Visão geral das ações levantadas 

As reuniões de posicionamento resultaram na definição de 49 ações para 

viabilizar o posicionamento definido, incluindo 14 ações de curto prazo 
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1 

A Cenário 

Apresentação de um cenário provocativo 
para definição de posicionamento 

B Grupo de trabalho 

> Discussão de posicionamentos da CPFL 
no futuro (e seus racionais) 

> Definição de competências 

> Definição de plano de ação 

Etapas da reunião de hoje 

Dividiremos a reunião em 2 partes: apresentação do cenário e grupo de 

trabalho 

Para discussão Votação 

> Como será o Novo Ambiente Estratégico de Negócios 
do setor?  

> Quais serão as implicações para a CPFL? 

> Quais racionais justificam os posicionamentos? 

> Quais competências precisam ser desenvolvidas? 

> Qual posicionamento a CPFL deve assumir? 



9 WS6 - Doc de apoio.pptx 

13h45 

14h00 

15h30 

16h45 

Agenda 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1. 

2. 

3. 

4. 

Onde estamos no projeto e metodologia de trabalho 

– Apresentar o status do projeto e relembrar a metodologia para construção do 
roadmap por este grupo 

Próximos passos 

Principais tópicos para discussão sobre o tema Ambiente Estratégico de Negócios 

– Apresentar as forças que estão alterando o Ambiente Estratégico de Negócios do 
setor elétrico brasileiro e suas principais implicações para as utilities 

Plano de ação 

– Construir, em grupos, o plano de ação necessário para garantir o sucesso da CPFL 
no Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Horário 



10 WS6 - Doc de apoio.pptx 

Serão apresentadas e discutidas as forças que estão criando o Novo Ambiente 

Estratégico de Negócios, sua dinâmica e implicações 

Temas para discussão 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A Forças que estão criando um novo 

Ambiente Estratégico de Negócios 

B 
Nova dinâmica do Ambiente 

Estratégico de Negócios  

C 
Implicações do Novo Ambiente 

Estratégico de Negócios 



A. Forças que estão criando um novo 

Ambiente Estratégico de Negócios 
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Um conjunto de forças está atuando no setor elétrico de forma a transformá-lo 

em um sistema mais distribuído, porém conectado 

Transição para um Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A Forças 

Forças que atuam no setor 

Sistemas isolados Sistemas interligados 

Sistemas distribuídos e 

conectados 

Geração Pequenas usinas Grandes usinas 

centralizadas 

Matriz diversificada 

Presença de GD 

Municipalidades Redes de transmissão 

nacionais 

Fluxo de energia bidirecional Transmissão 

Restrito a indústrias 

específicas 

Processo de 

universalização 

Prosumer Consumo 

Novo Ambiente 

de Negócios 

Poucas conexões Redes de distribuição 

municipais 

Fluxo de energia bidirecional 

Redes Inteligentes 

Distribuição 
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Regulação 

No Brasil e no mundo, diversas forças estão alterando a dinâmica dos mercados de 

energia e estão impondo um Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Forças que estão criando um Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A Forças 

Ambiente  

Estratégico  

de Negócios 

Introdução de tecnologias 
disruptivas 

3 

Maior poder 
para o cliente 

1 

Direcionamento 
para a 
sustentabilidade 

2 

Maior poder para o cliente 

> Maior acesso à energia elétrica 

> Maior disposição a defender direitos  

> Padrões de exigência cada vez maiores 

quanto aos serviços públicos 

1 

> Maior importância das fontes renováveis 

> Foco em eficiência energética 

Direcionamento para a sustentabilidade 2 

Introdução de tecnologias disruptivas 

> Disseminação da Geração Distribuída 

> Evolução das tecnologias de 

armazenamento 

> Implementação de Redes Inteligentes 

3 

Aceleradora ou inibidora do impacto das forças 
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> Manifestações para investigação no setor elétrico 

– As tarifas de energia se tornaram um assunto 
popular devido aos seus sucessivos aumentos 

– Foram realizadas acusações de que as utilities 
estariam obtendo lucros excessivamente altos, o que 
levou a população a manifestar-se 

– A motivação dos manifestantes era o início de 
investigações pelo motivo dos altos lucros 

– Desde outubro/2013, o modelo concorrencial está 
sendo revisado e as maiores empresas do setor 
passarão por investigações 

 As tarifas de energia também farão parte da pauta das  
manifestações populares no Brasil? 

No Brasil e no mundo, o maior poder para os clientes ficou evidente em 

manifestações populares a favor da melhoria dos serviços públicos 

Exemplos do maior poder para os clientes - 2013 

Fonte: CPFL; Press Clipping; FGV, Roland Berger Strategy Consultants 

> Manifestações de julho/2013 

– O aumento das tarifas do transporte público levou a 
população a inciar uma sére de manifestações 

– A motivação dos manifestantes ultrapassou o âmbito 
das tarifas de ônibus e passou a englobar outras 
demandas como melhorias saúde e educação 

A Maior poder para o cliente 1 

Brasil Mundo (exemplo Reino Unido) 

Em 2030, gastos com utilidades públicas 
(energia, gás, água,..) terão maior 
participação na renda do que outros gastos 
relevantes, como transportes e educação 

> 

> 
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Na Alemanha, o direcionamento para a sustentabilidade mudou a política 

energética do país – no Brasil, consumidores já punem empresas não sustentáveis 

Exemplos da força do direcionamento para a sustentabilidade 

Fonte: CPFL; Instituto Akatu; Edelmsn; EPIA; IEE; Herinrich Boll Stiflung; Roland Berger Strategy Consultants 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 

Maior participação de fontes renováveis 

> O desligamento de diversas usinas térmicas reduziu a 

capacidade instalada dessas fontes no mundo 

> O potencial de energia solar ainda foi pouco explorado 

em diversos países, como Espanha e França 

Sustentabilidade como critério de compra 

> Aspectos relacionados à sustentabilidade são critérios 

de compra importantes para o consumidor brasileiro 

> Os consumidores também estão dispostos a punir 

empresas que não se preocupam com o meio ambiente 

Desistência de compra após descoberta de práticas 
não éticas [% que reduziria compra] 
 

1) Critérios de decisão entre produtos com mesmo preço e qualidade; Dados de 2012   

83

86

91

92
Propaganda  

enganosa 

Produtos que causem  

problemas de saúde 

Falta de indicação sobre  

de gases estufa emitidos 

Atividades com impactos  

sociais e ambientais negativos 

> 

> 

> 

Brasil Mundo  

Capacidade líquida de geração acrescentada na EU 28 
em 2013 [GW] 

-5,8 

Gás -2,7 

-2,6 Óleo combustível 

Carvão 

9,6 

Eólicas 10,8 

Nuclear 0,1 

CSP 0,4 

Biomassa 0,7 

Hidro 1,2 

Solar 

R
en

o
vá

ve
is
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Tecnologias disruptivas como Geração Distribuída, Armazenamento e Redes 

Inteligentes também irão impactar o negócio tradicional das utilities 

Tecnologias disruptivas para as utilities  

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A Tecnologias disruptivas 3 

Redes Inteligentes 3 

Geração Distribuída 

(mini e micro) 

1 

Armazenamento 2 

Tecnologias 

distuptivas 

Outras... 

Veículos elétricos; Fontes incipientes (ex: resíduos, marés, 

hidrogênio, etc...); Demand response; Smart home 



18 WS6 - Doc de apoio.pptx 

> > > 

Geração Distribuída ainda é incipiente no Brasil – redução dos preços e 

superação de fatores de desaceleração podem mudar este cenário 

Fonte:ANEEL; ABINE; ONS; Press clipping; Roland Berger Strategy Consultants 

Tecnologias disruptivas – Geração Distribuída 

A Tecnologias disruptivas 3 

1 

A Micro/Mini Geração Distribuída 
ainda é incipiente no Brasil... 

...porém, a redução dos preços dos 
painéis pode reverter esse cenário 

Outros fatores de desaceleração 
além do preço dos painéis se coloca 
como entrave para a tecnologia 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2050 2040 2030 2020 2010 

Distribuição dos projetos de energia 
solar – Brasil [MW] 

Evolução dos preços1) de plantas PV: 
[EUR/kWp] 

Fatores de desaceleração para o 

desenvolvimento de GD  

1) Inclui investimento, instalação e engenharia 

> Cobrança de ICMS sobre a  

energia bruta 

> Alta carga tributária sobre os 

equipamentos 

> Falta de linhas de financiamento 

específico para a modalidade 

> Medidas governamentais para 

redução das tarifas (eg: MP 579) 

> Questões regulatórias de 

remuneração dos ativos de 

distribuição 

I 

II 

III 

IV 

Geração 

solar 

6,2 

Geração 

Distribuída 

(RN 284) 

1,5 

Projetos 

tradicionais 

4,7 

# proje-

tos 
17 66 

V 
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A evolução das tecnologias de armazenamento pode ameaçar o modelo de 

negócios atual das utilities, mas também há oportunidades a serem aproveitadas 

Tecnologias disruptivas – Tecnologias de armazenamento de energia 

A Tecnologias disruptivas 3 

2 

As tecnologias de armazenamento 
estão evoluindo rapidamente... 

...especialmente para baterias de VE, 
que tendem a ficar mais baratas 

As tecnologias de armazenamento 
poderão apresentar ameaças e 
oportunidades às utilities 

Lançamentos recentes de tecnologias 
de armazenamento de energia 

Exemplos de ameaça e oportunidade 

do armazenamento para as utilities 

 
Fonte: EnerVault; MIT; UNICAMP; Press Clipping; Roland Berger Strategy Consultants 

> Sistemas industriais capazes de 
armazenar até 1MWh 

– Espera-se capacidades de 
armazenamento individuais 
superiores a 50MWh até 2020 

> Sistema do MIT que extrai hidrogênio 
da água a partir de energia solar 

– Uso em células combustível 

– Capacidade ilimitada de 
armazenar energia 

– Possibilidade de aplicação em 
outros sistemas como 
microturbinas domésticas a gás 

Preço médio de uma unidade 
armazenamento para VEs [USD/kWh] 

160
200

550

2012 2025 2020 

Com um preço menor que 250 
USD/kWh, o custo marginal de um 
novo sistema de geração passa a 
ser maior que o de armazenamento 
da energia já obtida 

   Ameaças 

> Armazenamento combinado com 

micro geração distribuída pode 

levar consumidores a sair do grid 

– Consumidores que não podem 
arcar com um sistema pessoal 
acabam sendo prejudicados 

 
   Oportunidades 

> Geradoras podem utilizar baterias 
da alta capacidade para: 

– Gestão da demanda de pico 

– Administrar fontes intermitentes 

> 
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> > > 

O desenvolvimento das Redes Inteligentes irá trazer uma série de implicações 

para as utilities e viabilizará a introdução de diversas tecnologias na rede 

Fonte: CPFL; ABRADEE; Roland Berger Strategy Consultants 

Tecnologias disruptivas – Redes Inteligentes 

A Tecnologias disruptivas 3 

3 

1) Medidor Inteligente é aquele capaz de se comunicar com a distribuidora para cobrança da tarifa dinâmica, não necessariamente equipado com corte-religa 

2024 2030 

61% 

50% 

2020 

30% 

2014 

0% 

Planejamento/ operação 

- Maior visibilidade da carga 

- Maior monitoramento 

Distribuição 

- Redução das perdas 

técnicas e não técnicas 

- Maior monitoramento 

Comercialização 

- Possibilidade de adoção 

do modelo multitarifas 

- Maior interação com o 

consumidor 

Micro/mini geração distribuída 

Mobilidade elétrica 

Automação da rede 

Outras... 

A transformação para as Redes 
Inteligentes será um processo lento, 
porém inevitável... 

...e que trará uma série de benefícios 
para as utilities... 

...e viabilizará diversas tecnologias 
para a rede elétrica 

Penetração de medidores inteligentes1) 

no Brasil [%] – cenário moderado 
Implicações das Redes Inteligentes 
para o setor de energia 

Tecnologias viabilizadas por Redes 

Inteligentes 



21 WS6 - Doc de apoio.pptx 

As forças que atuam no setor terão impactos diferentes para os segmentos B2B 

e B2C 

Exemplos de impactos das forças em cada segmento de consumo 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A Forças 

B2B B2C 

> Empresas deixando de se instalar 

em regiões que não forneçam 

energia elétrica com qualidade 

> Consumidores manifestando-se 

contra aumento nas tarifas e/ ou 

problemas de qualidade 

> Indústrias buscando energias 

renováveis como insumo para seus 

processos produtivos 

> Consumidores deixando de apoiar 

empresas que não possuam 

atitudes sustentáveis 

> Empresas demandando tarifas 

variáveis e produtos de energia 

inovadores 

> Consumidores mais ativos na rede, 

utilizando veículos elétricos e 

geração distribuída 

> 

Maior poder  

para o cliente 

Direcionamento  

para sustenta-

bilidade 

Tecnologias  

disruptivas 

3 

2 

1 



B. Nova dinâmica do Ambiente Estratégico 

de Negócios  



24 WS6 - Doc de apoio.pptx 

A nova dinâmica do Ambiente Estratégico de Negócios é caracterizada por 

novos players, mudanças no papel do regulador e novos modelos de negócios  

Nova dinâmica do Ambiente Estratégico de Negócios  

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

B Dinâmica 

Maior 
poder para 
o cliente 

Direcionamento para 
a sustentabilidade 

Nova dinâmica 
do ambiente 

estratégico de 
negócios 

Introdução de 
tecnologias 
disruptivas 

Novos players 

> Pequenos players 

> Virtual System Operators 

> Demand Side Management 

> Prosumers 

> Outros... 

1 

> Possivelmente, menor necessidade de 

atuar na proteção dos direitos dos 

consumidores 

Mudanças no papel do regulador 2 

Novos modelos de negócios para as 

utilities 

> Oportunidades com introdução de novas 

tecnologias na rede 

3 
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As forças que estão atuando no setor irão permitir a entrada de novos players – 

destaque para os pequenos players, VSO, DSMs e Prosumers 

Novos players no Novo Ambiente Estratégico de Negócios  

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

B Novos players 1 

Novos players 

Virtual 

System 

Operator 

(VSOs) 

2 1 Pequenos 

players 

Demand  

Side 

Manage-

ment  

(DSMs) 

3 

Prosumers 4 Outros… 5 

? 
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Outros (17) 

52,9% 

15,2% 

5,0% 5,2% 

21,7% 

27,7% 

Outros (17) 

72,3% 

No Brasil, já é possível notar a presença de players menores em geração – 

destaque para a Casa dos Ventos nos últimos leiloes de energia eólica 

Desempenho de players selecionados – Share dos leilões de energia eólica 

Fonte: Relatório das empresas; Roland Berger Strategy Consultants 

B Novos players 1 

1 

Share dos leilões de energia eólica 

5º LER – 

Ago/2013 

Outros (10) 

62,7% 10,6% 

26,7% 

1.505 MW 

17º LEN – 

Nov/2013 

18º LEN – 

Dez/2013 

868 MW 

2.338 MW 

Casa dos Ventos liderou todos os leilões de 2013 

> Players pequenos são mais ágeis na prospecção 

de novos negócios e as novas tecnologias que 

estão surgindo são menos capital intensivas... 

> ...por outro lado, consolidações proporcionam 

ganhos de escala  

> Serão os novos players que 

promoverão as mudanças 

tecnológicas disruptivas? 

> Haverá uma consolidação 

destes pequenos players ? 

Nota: Em parênteses, número de empresas com mais de 49% de participação em algum empreendimento leiloado 
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Impulsionado pela disseminação da Geração Distribuída, o Virtual System 

Operator possui a função de integrar pequenas fontes geradoras intermitentes 

Virtual Power Plants (VPP) e Virtual System Operators (VSO) 

B Novos players 1 

2 

Virtual Power Plants 

> Virtual Power Plants são usinas virtuais, que consolidam a 
energia vinda de fontes distribuídas espacialmente 

> As VPPs podem combinar fontes de energia renováveis com 
outras estáveis ou, ainda, utilizar usinas de biomassa para 
suavizar desbalanceamentos 

Virtual System Operators 

> VSOs gerenciam um portfólio de pequenos geradores e os 
opera como recurso único 

– Podem vender a energia no mercado, como se fosse uma 
usina de geração convencional 

 

Connected external 

processes 

Weather forecasting 

Energy trading 

Billing 

Contract management 

Network operations 

Load and generation 

Wind/PV 
CHP/Backup 

diesel 
Biomass Storage Industry Commercial 

DEMS 

> Modeling 

> Forecasting 

> Scheduling 

> Real-time optimization 

Decentralized energy 

management system 

Effectivity 

€ 

Current 

Optimized 

Virtual Power  
Plant 

Empresas atuando  

em VPPs (não exaustivo) 

Fonte: Relatório das empresas; Siemens; Roland Berger Strategy Consultants 
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Utilities podem também assumir o papel de Virtual System Operator – a 

RWE já atua nesse mercado e conta com 80 MW de capacidade instalada 

Atuação de utilities como Virtual System Operator – Case RWE  

Fonte: RWE; Roland Berger Strategy Consultants 

> A utility alemã RWE atua como 

VSO  

> Possui 80 MW de capacidade 

instalada em VPPs  

> Meta é atingir 200 MW 

instalados até 2015 

> A empresa iniciou pilotos em 

2010 e, desde 2012, negocia a 

eletricidade produzida por VPPs 

na Bolsa de Energia EEX 

Atuação potencial das utilities 

> Utilities podem assumir o papel de 

VSO e gerenciarem VPPs de 

regiões e comunidades 

> Vantagem para as utilities de 

implementar VPPs: 

- Possibilidade de segmentar 

regiões  

- Alternativa para manter a 

rentabilidade em um cenário de 

autoprodução crescente 

> Vantagem para os auto-produtores 

participarem de uma VPP: 

- Acesso ao mercado de bolsas de 

energia 

- Gestão da energia pela utility 

Benchmark - RWE 

Pool 

B Novos players 1 

2 
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B Novos players 1 

3 Demand Response Management – Case REstore 

Empresas de Demand Response Management oferecem corte do suprimento 

de eletricidade para grandes consumidores – REstore é líder na Europa 

1) Serviços oferecidos para plantas industriais e grandes edifícios na Bélgica e Reino Unido 

Automated Demand Response 

> Empresas que cortam, 

temporariamente, o suprimento 

de energia de consumidores 

> Permitem que geradoras e 

transmissoras aliviem o 

excesso de demanda em 

situações críticas 

> Promovem eficiência energética 

e viabilizam redução das 

emissões 

– Historicamente, utilities 

utilizam fontes térmicas para 

despachos rápidos 

REstore [líder no mercado Europeu] 

Benefícios oferecidos com ADR 

Consumidores1) 

Geradoras 

> Balanceamento da 

carga 

> Menor necessidade 

de construir novas 

plantas 

> Melhoria na 

experiência do 

consumidor 

> Redução da emissão 

de CO2 [redução de 

mais de 500gr 

CO2/Kmh] 

Transmissoras 

> Balanceamento da 

carga 

> Redução nas 

emissões 

Utilities 

Paga-

mentos 

> £ 15.000 - 20.000/MW/ano 

no Reino Unido 

> € 10.000 – 20.000/MW/ano 

na Bélgica 

Redução 

de 

emissões 

> Até 1.600 ton/MW/ano 

Equipamentos elegíveis [exemplos] 

> Refrigeradores 

> Aquecimento 

> Compressores 

> Ventilação 

> Iluminação 
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B Novos players 1 

4 Implicações dos prosumers para as utilities tradicionais  

Mudanças operativas 

Os prosumers implicam tanto em mudanças operativas quanto em 

alterações no modelo de negócios tradicional das utilities 

> Prosumers implicam em uma grande 

mudança operativa no sistema elétrico 

por introduzirem fluxos bidirecionais na 

rede 

> Na Alemanha, a energia injetada pelos 

prosumers na rede elétrica já chegou a 

ser maior do que a energia consumida 

– Provocam interferências na rede 

elétrica e podem até causar danos 

físicos à infraestrutura 

Prosumer 

PRODUTOR CONSUMIDOR PROSUMER 

Mudanças nos modelos de negócios 

> Prosumers irão impactar o modelo de negócio 

das utilities, por terem uma dependência 

diferenciada da rede de distribuição 

convencional 

> Requerem desenvolvimento de net metering e 

modelos de negócios que se adaptem a essa 

realidade 
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> Placas solares PV e sistema de armazenamento, sem 
necessidade de investimento próprio 

> Garantia de que até 2/3 da eletricidade consumida seja 
proveniente de energia solar 

> Fonte de energia verde certificada 
> Garantia de fornecimento de energia ininterrupta, devido 

ao sistema de armazenagem 
> Serviços de manutenção 

A DZ4 oferece serviço de aluguel de placas solares PV, possibilitando o 

ingresso na micro geração sem a necessidade de altos investimentos 

Modelo de negócios de VSO – Soluções oferecidas pela DZ4 

Fonte: DZ4; Roland Berger Strategy Consultants 

B Novos players 1 

Opção 1: "DZ-4 Easy" Opção 2: "DZ-4 Auto-suficiente" 

Cliente aluga placa solar PV e tem redução da tarifa Cliente aluga placa solar PV e sistema de armazenagem, 
tornando-se auto-suficiente 

Produto para clientes que: 
> Possuam um telhado com alta incidência solar 
> Queiram reduzir a tarifa paga 
> Queiram utilizar eletricidade de fontes renováveis 
> Não queiram se preocupar com o painel solar 

> Placas solares PV, sem necessidade de investimento 
próprio 

> Garantia de que até 1/3 da eletricidade consumida seja 
proveniente de energia solar 

> Certificação de que a energia é "verde" 
> Serviços de manutenção 

Necessário realizar um contrato de 10 anos com a DZ-4 

Produto para clientes que: 
> Possuam um telhado com alta incidência solar 
> Tenham interesse em se tornar auto-suficientes da rede 
> Queiram utilizar eletricidade de fontes renováveis 
> Não queiram se preocupar com o painel solar 

DZ-4 fornece: 

4 
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O regulador poderá até ser menos atuante na defesa do interesse público em 

um cenário com mais players no setor e consumidores mais atuantes 

Mudança no papel do regulador 

Fonte: ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 

B Novo papel do regulador 2 

O papel do regulador é emular a 

competição, protegendo os 

consumidores da atuação de 

empresas monopolistas 

Atribuições atuais da ANEEL 

> Promover condições para a 

competição 

> Zelar pela qualidade dos serviços 

> Garantir a modicidade tarifária 

> Diminuir divergências entre agentes 

e entre estes e os consumidores 

> Assegurar a universalização dos 

serviços 

Novo Ambiente de Negócios Possível novo papel do regulador 

> Postura menos ativa em aspectos 

como a defesa do interesse público 

> Menos interveniente quanto à 

proteção do consumidor 

> Maior atuação como fiscalizadora 

(seguindo o perfil da ANATEL) 

> Com o desenvolvimento das bolsas 

de energia, possivelmente poderia 

assumir um papel similar ao Bacen 

Maior número 
de players 

Disseminação 
da GD 

Consumidores mais 
atuantes 

Maior exigência dos 
consumidores ? 
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Uma série de oportunidades de novos modelos de negócios  surgirão no Novo 

Ambiente Estratégico, sendo grande delas viabilizada por tecnologias disruptivas 

Oportunidades de novos modelos de negócios para as utilities 

B Novos modelos de negócios 3 

NÃO EXAUSTIVO 

Oportunidades vinculadas às novas 

tecnologias da rede 

Oportunidades de produtos e serviços de 

energia, desvinculadas à tecnologias 

Oportunidades fora do 

negócio de energia 

> Serviços financeiros 

– Seguros 

> Educação 

– Compartilhamento de 

informações na nuvem 

> Telecomunicações 

– Telefonia fixa 

– Telefonia móvel 

> Multimedia 

– TV a cabo 

– Internet 

> Outros ... 

 

1 Geração Distribuída 

> Atuação como Virtual System Operator 
> Serviços de instalação, manutenção e gestão de 

painéis solares e mini-eólicas 
> Ajudar prosumers  a compartilhar  

energia por meio de redes inteligentes 
> ... 

2 Veículos Elétricos 

> Venda de energia para VEs 
> Instalação de postos de carregamento 
> Fabricação e venda de baterias  
> Gestão de frotas 
> ... 

3 Redes Inteligentes 

> Oferta de produtos e serviços de informação (ex: 
diagnósticos de consumo, smart home) 

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

> Serviços de instalação, manutenção e operação de 
redes de telecom para outras utilities 

> .... 
 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

4 Outros 

> Selo-verde 
> Programas de fidelidade 
> Lojas de produtos eficientes 
> Consultoria em eficiência energética 
> ... 

> 

> 

> 

> 

Produtos e serviços de energia 



C. Implicações do Novo Ambiente 
Estratégico de Negócios 
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Tecnologias  

disruptivas 

As utilities terão que definir seu posicionamento, escolher quais modelos de 

negócios perseguir e quais competências desenvolver 

Fonte: Relatório das empresas; Roland Berger Strategy Consultants 

C Implicações 

Questões-chave resultantes do Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

1 

2 

3 

>Qual posicionamento  

assumir? 

>Em quais modelos de negócio 

atuar? 

>Quais competências 

desenvolver? 

>Outras... 

Direcionamento  

para sustentabilidade 

Maior poder  

para o cliente 

Questões-chave 
Novo Ambiente Estratégico de 

Negócios 

Novos  

players 

Novo  

papel do  

regulador 

Novos mode- 

los de  

negócios 
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C Implicações 

Possíveis posicionamentos das utilities e seus racionais 

No Novo Ambiente Estratégico de negócios, as empresas de energia poderão 

alavancar sua plataforma física e/ou comercial para oferecer serviços diferenciados  

3 2 

1 2' 

Opera redes e  

oferece  

serviços 

Opera  

redes 
Atua em energia 

(power & gas) 

Atua em energia e outros 

segmentos (telecom, TV a cabo,...) 

Focar em uma plataforma física de 
fornecimento de energia ininterrupta 

Alavancar plataforma física para 
operar outras redes e/ ou oferecer 
serviços de energia 

> Alavancar expertise de operação de redes 

> Usufruir dos benefícios do mercado regulado 

> Maximizar ganhos/escala (ex: 

internacionalização) 

> Reduzir dependência do mercado de energia 

> Atingir sinergias comerciais 

> Melhorar a experiência do cliente 

> Alavancar cross-selling  

Caminhos possíveis 

Alavancar plataforma comercial  
para oferecer serviços além do 
negócio de energia 

> Reduzir dependência do mercado de energia 

> Reduzir riscos (diversificação) 

> Melhorar a experiência do cliente 

> Explorar receitas em mercados competitivos 

> Alavancar expertise de operação de redes 

> Reduzir dependência do mercado de energia 

> Atingir sinergias operacionais 

> Melhorar a experiência do cliente 
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C Implicações 

Posicionamentos das utilities internacionais  

Enquanto as utilities do tipo 1 focam em operar redes de energia, empresas do 

tipo 2 também oferecem serviços – empresas do tipo 3 são as multi-utilities 

Opera redes e  

oferece  

serviços 

Opera  

redes 

Atua em energia 

(power & gas) 

3 2 

1 2 

DETÉM ATIVOS NÃO DETÉM ATIVOS 

Atua em energia e outros 

segmentos (telecom, TV a cabo,...) 
Serviços de energia 

> 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.theorymeetspractice.de/images/Vattenfall-Logo.jpg&imgrefurl=http://www.theorymeetspractice.de/wise0809.html&usg=__pIJqvsKrxsRcWrB93A2JY7whu7g=&h=638&w=2413&sz=186&hl=de&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=zCOpzcE0wx5mxM:&tbnh=40&tbnw=150&prev=/images?q=vattenfall+logo&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=uoQ1TYPVCsyfOp_otbUC
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Cada posicionamento requer um conjunto de competências da utility – maior 

complexidade e riscos ao se distanciar do modelo de negócios tradicional 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants  

Competências necessárias para cada tipo de empresa 

> Negociar financiamentos a baixo 
custo – baixo custo de capital 

> Operar bem a rede elétrica e de gás 

> Desenvolver modelos de negócios 
defensivos 

> Absorver sinergias de aquisições 
estratégicas 

> Otimizar base de ativos elétricos 
(modernização/ automação) 

Plataforma física de 
suprimento de energia 

1 

> Expertise na operação de redes de 
outras infra-estruturas 

> Alavancar sinergias entre diferentes 
plataformas 

> Inovar nos produtos e serviços de 
energia 

> Desenvolver plataforma comercial 
para maximizar cross-selling 

> Gestão de big data 

 

 

 

 

Plataforma física e serviços  
de energia  

2 

> Desenvolver time comercial robusto 

> Formatar produtos adequados ao 
mercado competitivo 

> Inovar nos produtos e serviços ao 
consumidor 

> Desenvolver gestão de riscos 

> Desenvolver inteligência de mercado 

> Implementar modelo de holding 
estratégica 

> Desenvolver base de clientes 

Plataforma comercial e de 
serviços além do negócio de 
energia 

3 

  Complexidade e riscos 

C Implicações 

PARA DISCUSSÃO 
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As alternativas para obtenção de competências diferem entre si pelo tempo e 

custo para sua implementação 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants  

Alternativas para obtenção de competências 

C Implicações 

Tempo 

C
u

st
o

 

Aquisição de competências externas à empresa Desenvolvimento de competências internas à empresa 

Contratar pessoas no 

mercado 

 

Estabelecer parcerias 

estratégicas 

 

Adquirir 

empresas (M&A) 

Desenvolver incubadora de 

novos negócios/ venture 

capital corporativo 

 

PARA DISCUSSÃO 

Capacitar time 

existente  

 

Desenvolver P&D > 

> 

> 
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> Perfil dos acionistas atuais é de 
aversão ao risco 

> No portfólio, a CPFL seria vista como 
empresa de baixo risco ("cash cow") 

> Acionistas poderiam preferir que outra 
empresa do portfólio desenvolva 
negócios de rede e outros serviços 

Durante as entrevistas, foram levantados diversos aspectos que a CPFL precisa 

considerar antes de definir um posicionamento  

Aspectos levantados pelos executivos CPFL1) 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

D Posicionamento 

Entrevistados 

Alessandro Gregori 

Fábio Zanfelice 

Hugo Helito 

Ricardo Motoyama 

Rodolfo Sirol 

Perfil dos acionistas Perfil da holding 

> Modelo de holding atual (holding 
operacional) poderia ser um fator 
inibidor de desenvolvimento de novos 
negócios 

Governança 

> Nível de autonomia das empresas do 
grupo poderia não ser a ideal para o 
desenvolvimento de novos negócios 

> Processo de aprovação pelo CA  
acabaria deixando o processo 
decisório mais lento 

Processos e recursos 

> Grande parte dos executivos da 
empresa não estariam habituados com 
ambientes competitivos 

> Desenvolvimento de uma nova área 
seria um processo complexo, mesmo 
com a existência de um CSC 

1) Executivos entrevistados e/ ou que participaram do dry-run 

Eduardo dos Santos Soares 

Rafael Lazzaretti 

Renato Povia 
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13h45 

14h00 

15h30 

16h45 

Agenda 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1. 

2. 

3. 

4. 

Onde estamos no projeto e metodologia de trabalho 

– Apresentar o status do projeto e relembrar a metodologia para construção do 
roadmap por este grupo 

Próximos passos 

Principais tópicos para discussão sobre o tema Ambiente Estratégico de Negócios 

– Apresentar as forças que estão alterando o Ambiente Estratégico de Negócios do 
setor elétrico brasileiro e suas principais implicações para as utilities 

Plano de ação 

– Construir, em grupos, o plano de ação necessário para garantir o sucesso da CPFL 
no Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Horário 
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Nesta parte da reunião, construiremos o Plano de Ação para atingir o 

posicionamento desejado 

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

3 

Etapas da reunião de hoje 

Plano de ação 

A Cenário 

Apresentação de um cenário provocativo 
para definição de posicionamento 

B Grupo de trabalho 

Discussão de posicionamentos da CPFL no 
futuro (e seus racionais) 

Definição de competências 

Definição de planos de ação 

Para discussão Votação 

> Como será o Novo Ambiente Estratégico de Negócios 
do setor?  

> Quais serão as implicações para a CPFL? 

> Quais racionais justificam os posicionamentos? 

> Quais competências precisam ser desenvolvidas? 

> Qual posicionamento a CPFL deve assumir? 
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Organizaremos os executivos em 3 grupos – cada grupo avaliará um 

posicionamento e as competências necessárias para atingí-lo 

3 

Dinâmica da discussão 

Plano de ação 

Divisão em grupos Discussão Apresentação em plenária 

> Defender posicionamento, 

com base nos racionais 

> Apresentar competências 

necessárias para 

posicionamento 

> Apresentar plano de ação 

definido 

Votação 

Que tipo de 

empresa a 

CPFL deve ser 

em 2030? 

1 

2 

3 

Focar em uma 
plataforma física de 
fornecimento de 
energia ininterrupta 

Alavancar plataforma 
física para operar 
outras redes e/ ou 
oferecer serviços de 
energia 

Alavancar plataforma 
comercial para 
oferecer serviços 
além do negócio de 
energia 

> Validar e complementar 

racionais identificados 

> Identificar gaps de 

competência para 

atingir posicionamento 

do grupo 

> Definir plano de ação 

para preencher gaps e 

preparar a CPFL para o 

Novo Ambiente 

Estratégico de 

Negócios 

A 

B 

C 

Executivos 

selecionados 

por sorteio 

30 minutos 15 minutos por grupo 

Posicio-

namento

1

23
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Operar bem a rede elétrica e/ ou de 

gás 

Desenvolver modelos de negócios 

defensivos 

Absorver sinergias de aquisições 

estratégicas 

Plataforma física de suprimento de energia 1 

Racionais para escolha do posicionamento 

> Alavancar expertise atual de operação de redes 

> Usufruir dos benefícios oferecidos pelo mercado 

regulado 

> Maximizar ganhos no mercado de energia 

elétrica, incluindo internacionalização   

>   

>   

>   

>   

>   

>   

>   

>   

 

Competências necessárias 

Competências 

Grau de atendimento 

atual da CPFL 

Atende bem Não atende Atende parcialmente 
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Plataforma física de suprimento de energia 1 

Ações Box Tipo 

2 1 

O 3 

Ações regulatórias 
e institucionais 

Práticas atuais e 
novos negócios 

Projetos piloto e 
P&D 

2 1 

O 3 

Ações regulatórias 
e institucionais 

Práticas atuais e 
novos negócios 

Projetos piloto e 
P&D 

2 1 

O 3 

Ações regulatórias 
e institucionais 

Práticas atuais e 
novos negócios 

Projetos piloto e 
P&D 

2 1 

O 3 

Ações regulatórias 
e institucionais 

Práticas atuais e 
novos negócios 

Projetos piloto e 
P&D 

2 1 

O 3 

Ações regulatórias 
e institucionais 

Práticas atuais e 
novos negócios 

Projetos piloto e 
P&D 

2 1 

O 3 

Ações regulatórias 
e institucionais 

Práticas atuais e 
novos negócios 

Projetos piloto e 
P&D 

2 1 

O 3 

Ações regulatórias 
e institucionais 

Práticas atuais e 
novos negócios 

Projetos piloto e 
P&D 
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A estrutura para as ações requeridas combinará coisas que já fazemos com o 

que precisamos fazer – apresentação em plenária 

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

Box 2: esquecer/ abandonar 

> Ações que precisamos tomar para 
descontinuar práticas existentes para atingir 
o posicionamento desejado 

Box 1: aprimorar nossas práticas 

> Ações que precisamos tomar para aprimorar 
nossas práticas atuais para atingir o 
posicionamento desejado 

Observatório:  

> Reservar tópicos para avaliação futura 

Box 3: pensar o futuro 

> Ações que precisamos tomar para nos 
habilitar às  novas práticas necessárias ou 
desejáveis para atingir o posicionamento 
desejado 

COISAS QUE PRECISAMOS FAZER 

C
O

IS
A

S
 Q

U
E

 F
A

Z
E

M
O

S
 

1) Em linha com práticas HSM 

3 

Categorias possíveis do Roadmap do projeto a Energia na Cidade do Futuro 

Plano de ação 
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Após a identificação dos gaps para o posicionamento em questão, os grupos 

devem desenvolver um plano de ação a partir de 3 categorias 

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

3 

CATEGORIA III: PROJETOS PILOTO E P&D 

 

 CATEGORIA II: PRÁTICAS ATUAIS E NOVOS NEGÓCIOS 

 

 

 

 

CATEGORIA I: AÇÕES REGULATÓRIAS E INSTITUCIONAIS 

 

 

AÇÃO 

NOVAS 
QUESTÕES 

> O que precisamos fazer para aprimorar nossas práticas atuais 
para atingir o posicionamento desejado? 

> O que precisamos fazer para descontinuar práticas existentes, 
para atingir o posicionamento desejado? 

> O que precisamos fazer para nos habilitar às  novas práticas 
necessárias para atingir o posicionamento desejado? 

Novas questões, oportunidades e riscos/desafios a serem 
aprofundados nos próximos workshops 

? 

Categorias do plano de ação 

Plano de ação 
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O plano de ação deve ser construído a partir de 5 categorias de atuação da 

CPFL 

CATEGORIAS 

Regulatória/ 
Institucional 

Práticas 
atuais 

Novos 
negócios 

Projeto P&D 

  Projeto Piloto 

O QUE É? 

> Influência junto a Reguladores e outras 

instituições governamentais ou não, para 

promoção de regulamentação favorável 

e/ou da imagem institucional 

> Melhoria dos atuais processos da CPFL 

visando endereçar os impactos 

identificados 

> Desenvolvimento de linha de 

negócio/produto/serviço 

> Pesquisa básica para entendimento de 

tecnologias, métodos e estado da arte 

sobre um determinado tema 

> Implantação de projeto piloto para 

avaliação/demonstração de tecnologias, 

processos, modelos de negócios e outros 

RACIONAL/OBJETIVO 

> Regulação é fator crítico de sucesso 

para  posicionamento desejado da CPFL 

e/ou promoção da imagem é fator 

facilitador 

> Tendências identificadas requerem um 

novo padrão de operação para garantir 

máxima eficiência 

> CPFL entende que ação pode gerar uma 

nova fonte de receita para o grupo 

> Aprofundamento teórico e metodológico 

para endereçar questionamentos sobre 

um tema ou antes de ser 

implementado/testado 

> Avaliação prática de potenciais efeitos 

esperados de implementação das 

tecnologias, processos, modelos de 

negócio e outros 

EXEMPLO 

> Coordenar grupo de empresas para 

articular mudanças regulatórias 

> Alavancar marketing de divulgação dos 

benefícios das Redes Inteligentes 

> Desenvolver competências e estrutura 

para lidar com big data 

> Capacitar área comercial para mudanças 

nos processos de faturamento 

> Desenvolver aplicativos de gestão  

energética para clientes do grupo A 

> Compartilhar medidores com outras utilities 

> Aprofundar estudos de possíveis 

aplicativos de gestão energética 

> Avaliar impactos da introdução fluxos 

bidirecionais no sistema 

> Ampliar escopo do piloto de telemedição 

do grupo B 

> Desenvolver piloto de novos produtos e 

serviços ao consumidor 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

I 

II 

II 

III 

III 

3 

Categorias possíveis do Roadmap do projeto a Energia na Cidade do Futuro 

Plano de ação 
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13h45 

14h00 

15h30 

16h45 

Agenda 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1. 

2. 

3. 

4. 

Onde estamos no projeto e metodologia de trabalho 

– Apresentar o status do projeto e relembrar a metodologia para construção do 
roadmap por este grupo 

Próximos passos 

Principais tópicos para discussão sobre o tema Ambiente Estratégico de Negócios 

– Apresentar as forças que estão alterando o Ambiente Estratégico de Negócios do 
setor elétrico brasileiro e suas principais implicações para as utilities 

Plano de ação 

– Construir, em grupos, o plano de ação necessário para garantir o sucesso da CPFL 
no Novo Ambiente Estratégico de Negócios 

Horário 



52 WS6 - Doc de apoio.pptx 

Próximos passos 

52 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

SESSÃO DA TARDE 

> Apresentação dos 
resultados do projeto até 
o workshop 6 

> Validação dos 
posicionamentos e 
planos de ação definidos 

> Priorização e 
lançamento das 
iniciativas da 1ª onda 

REUNIÃO COM 
DIRETORIA EXECUTIVA 

> Apresentação e discussão 
do posicionamento e seu 
racional definido hoje 

> Identificação dos pontos a 
serem ajustados 

> Preparação para a reunião 
com diretoria executiva 

> Apresentação do conteúdo 
levantado sobre o tema de 
Novo Ambiente Estratégico 
de Negócios (não exaustivo) 

> Definição da visão, 
posicionamento da CPFL no 
tema 

> Levantamento das possíveis 
iniciativas para o plano de 
ação 

> Incorporação dos comentários 

> Estruturação do 
posicionamento para reunião 
com core group 

Sessão de trabalho com executivos-chave

Campinas, 08 de outubro de 2013

Workshop 4: Mobilidade Elétrica – a energia em movimento

77R#2_v4.pptx
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Cada grupo tem 10 minutos para apresentar o Plano de Ação 
desenvolvido

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants

Etapas da reunião de hoje

3

A CENÁRIO E 
POSICIONAMENTO

Apresentação de um cenário 
provocativo e definição de 
posicionamento da CPFL

B PLANO DE AÇÃO

Definição das ações requeridas 
para atingir o posicionamento 
desejado

C APRESENTAÇÃO POR 
GRUPO

Compartilhamento em 
plenárias das ações definidas 
nos grupos

10 minutos por grupo

PARA DISCUSSÃO TRABALHO EM GRUPO PLENÁRIA

✓ ✓

REUNIÃO COM 
CORE GROUP 

Próximos passos 

4 Próximos passos 

CONSTRUÇÃO DO 
PLANO DE AÇÃO 





Anexo 1 – Forças que estão criando o 
Novo Ambiente de Negócios 
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> Primeiras experiências 
com iluminação e 
transportes públicos 

> Liderança de 
empresas estrangeiras 

Nascimento e 
primeiros passos 

> Getúlio Vargas 
transforma empresas 
de energia elétrica em 
monopólios locais 

> Liderança das 
empresas estatais 

Criação dos 
monopólios 

> Programa Nacional de 
Desestatização (PND) 

> Reformas institucionais 
nos anos 1990 com 
foco no aumento da 
competição 

> Criação do modelo 
institucional atual do 
setor 

> Criação dos ambientes 
contratuais ACR e ACL 

> Maior atuação das 
SPEs e das PPPs 

 

Liberalização e 
abertura à competição 

> Introdução de novas 
tecnologias na rede 
elétrica 

> Entrada de novos 
players de menor porte 

Disrupção tecnológica 
e fragmentação 

Histórico do setor elétrico brasileiro 

É possível segmentar o histórico do SEB em nascimento e primeiros passos, 

criação dos monopólios, liberalização e disrupção tecnológica/ fragmentação. 

  

A 

1 2 3 4 

1879-1929 1929 - 1990 1990 - 2010 2010 - ... 
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No Novo Ambiente de Negócios, a tarifa deixa de ser o aspecto prioritário e 

a qualidade e a sustentabilidade passam a ter maior importância 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

> O consumidor passará a ser mais 
ativo, a geração mais distribuída e a 
rede mais inteligente 

> Qualidade e sustentabilidade passam 
a ter maior importância do que a tarifa 

– Ex: feed-in-tarrifs na Europa 

> A participação da energia elétrica nas 
despesas familiares ainda será alta  

> No Brasil, o ritmo do progresso 
provavelmente será ditado se o 
consumidor terá que pagar mais pelo 
produto/ serviço 

Mudança de prioridades no Novo Ambiente Estratégico de Negócios  

PERFIL DO 

CONSUMIDOR 

TECNO- 

LOGIAS 

Ativo 

Pressão  
por sustenta- 

bilidade 

Passivo 

Foco na tarifa 

Redes convencionais 

Geração centralizada 

Redes Inteligentes 

Geração distribuída 

1º 

2º 3º 

3º 

1º 2º 

Prioridades do setor: 
Custos 

Qualidade 

Sustentabilidade 

A 
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Nos últimos 20 anos, o setor elétrico brasileiro conseguiu  universalizar o 

atendimento e garantir padrões de qualidade mais cada vez mais altos 

Universalização da energia elétrica e melhoria da qualidade  

Fonte: IBGE; ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants 

A Maior poder para o cliente 1 

Maior acesso à eletricidade 

Consumidores residenciais de 
energia elétrica [MM] 

Maiores níveis de qualidade 

FEC Brasil Apurado [horas/ ano] 

56,0

40,5

6,8

2010 2000 1970 

> Energia elétrica cada vez mais 

essencial na vida dos 

consumidores 

> Maior nível de dependência da 

eletricidade, devido às 

mudanças no padrão de 

consumo dos indivíduos e 

empresas 

> Padrões de qualidade mais 

altos e cada vez mais difíceis de 

serem superados   

11,1
11,8

14,2

2012 2007 2001 
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Os consumidores brasileiros se tornarão cada vez mais exigentes e terão 

influência decisiva na evolução dos serviços regulados 

Dinâmica de interação entre os agentes do setor 

Consumidores 

Regulador 

Governo Mercado1) 

> Nos últimos 20 anos, o setor elétrico 
conseguiu universalizar o 
atendimento e garantir padrões de 
qualidade 

> O consumidor tem se tornado cada 
vez mais exigente e politicamente 
ativo: 

- Manifestações contra reajustes 
de ônibus 

- Politização de reajustes na 
energia, parcela B, renovação 
das concessões, etc. 

> Demandas dos consumidores 
influenciarão cada vez mais governo 
e reguladores nos serviços públicos 

Comentários 

Influência do consumidor através 
de pressão política, associações  

representativas e processo eleitoral 

Estabelecimento de normas  
e modelo regulatório em que 

agentes de mercado irão atuar, 
buscando o equilíbrio no mercado 

Mix de produtos, preços, 
tecnologias e canais que atendam 
aos anseios dos consumidores 

Definição de políticas públicas a 
serem detalhadas pelo regulador 
buscando minimizar o impacto e 

maximizar estabilidade regulatória 

Consumidor influencia 
regulador através da 

participação em audiências e 
consultas públicas 

Regulador define padrão de 
qualidade, tecnológico e de 
acesso que atendam aos 

anseios dos consumidores 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1) Empresas, investidores , institutos de pesquisa e outros 

A Maior poder para o cliente 1 
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No Reino Unido, manifestações populares incentivaram uma revisão do modelo 

concorrencial e investigações envolvendo as seis maiores utilities do país 

Case Reino Unido – Pressão popular para investigação no setor elétrico 

Fonte: Press clipping; Roland Berger Strategy Consultants 

A Maior poder para o cliente 1 

Suspeitas Pressão popular Investigação 

> Em 2013, foram realizadas 

acusações de que as utilities 

britânicas estariam obtendo 

lucros demasiadamente altos 

> Por terem sofrido aumentos nos 

últimos 10 anos, as tarifas de 

energia elétrica se tornaram um 

assunto popular 

> Ao tomar conhecimento das 

suspeitas, a população britânica 

iniciou manifestações 

> A motivação dos manifestantes 

era o início de investigações pelo 

motivo dos altos lucros 

 

> Desde outubro de 2013, uma 

revisão do modelo concorrencial 

está sendo analisada 

> As seis maiores empresas do 

setor passarão por investigações 

> Já foi levantada a possibilidade 

de que a CMA (Competition and 

Market Authority) obrigue as 

maiores empresas do setor a 

separarem seus negócios de 

geração e suprimento de energia 

<< 
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Na EU 28, as energias renováveis foram as que experimentaram a maior 

expansão da capacidade instalada em 2013 

Fonte: EPIA; ESTELA; EU-OEA; EWEA; PV Cycle; Roland Berger Strategy Consultants 

Capacidade líquida de geração acrescentada na EU 28 em 2013 [GW] 

-2,7 

-2,6 

0,0 

Carvão 

Biomassa 

Hidro 

0,1 

Nuclear 

Eólicas 

Óleo combustível 

9,6 

-5,8 

Solar 

Geotérmica 

0,7 

Oceânica 0,0 

CSP 

1,2 

10,8 

Gás 

Residuos 

0,1 

0,4 

> O desligamento de diversas 

usinas térmicas reduziu a 

capacidade instalada de fontes 

convencionais 

> Solar é a 3ª fonte mais 

importante de energia 

renovável em termos de 

capacidade instalada mundial 

(após hídrica e eólica) 

> Instalação de placas solares 

fotovoltaicas foram motivadas 

principalmente pela Europa 

> O potencial de energia solar 

ainda foi pouco explorado em 

países como Espanha e 

França 

R
en

o
vá

ve
is

 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 

<< 
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O fenômeno "Energiewende" é um exemplo de como o maior foco em 

sustentabilidade e a atuação dos consumidores podem mudar políticas energéticas 

"Energiewende" – Transformação energética na Alemanha 

Fonte: JEEE; Herinrich Boll Stiflung; Roland Berger Strategy Consultants 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 

O que foi 

> Termo surgido na 

Alemanha em 1970, 

resultado de 

manifestações contra 

usinas nucleares 

> Artigo "Energiewende" 

procurou provar que é 

possível solucionar a 

equação "crescimento 

com menos emissões" 

> Soluções propostas: 

– Maior participação de 

energia renovável 

– Eficiência no consumo 

Ações 

> Programa de redução de 

fontes nucleares – meta 

de desligar os 17 reatores 

do país até 2022 (23% da 

capacidade atual do país) 

> Maior utilização de fontes 

renováveis (eólica e solar 

GD) 

> Incentivo à eficiência 

energética 

Resultado 

Em 2013, 25% de geração de energia na  

Alemanha foi proveniente de fontes renováveis 

60

80

100

120

140

93 

GDP 

+28% 

94 

GHG 

-22% 

06 04 05 91 92 07 08 09 10 11 12 

[%] 

97 02 99 96 00 03 01 98 95 

<< 
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O compromisso ambiental e as novas tecnologias transformarão a forma de 

consumir energia, promovendo saltos de eficiência 

> Avanços tecnológicos, 
amadurecimento do mercado e a 
sustentabilidade do crescimento 
econômico reduzirão a elasticidade  

> Novas tecnologias que ajudem a 
promover eficiência terão rápida 
penetração 

> Equipamentos mais modernos e mais 
inteligentes reduzirão drasticamente o 
uso de energia 

6.466 

2015 2010 

1 354 

2020 

8.470 

2030 

7.486 

2025 40 35 45 30 25 20 15 10 5 0 

Refrigeração 

Eletrônicos 

Iluminação 

Exaustor 

Aquecedor de ar 

Outros 

Iluminação 

2030 

2010 

2020 

0,52
0,48

0,54

1,02

1,00

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2000- 

2010 

2010- 

2015 

2025- 

2030 

2015- 

2020 

2020- 

2025 

Elasticidade renda da energia, 
Brasil [CAGR demanda/ CAGR PIB] 

Número de lâmpadas LED para 
iluminação pública ['000]1) 

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

Busca pela eficiência na produção e consumo de energia - indicadores 

Fonte: CPFL, EPE - PNE 2030, EPRI, IEA - World Energy Outlook 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

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) 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 
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Em 2011, grandes empresas brasileiras já se preocupavam em utilizar fontes 

renováveis para consumo  

63 

15% 

Volkswagen 

JBS 

Bunge Brasil 

Faber Castell 

16 100% 

Ecorodovias 

Grupo Pão de Açúcar 

20 93% 7% 

Autometal S.A. 

29 100% 

WEG 

Oi  

313 32% 68% V & M do BRASIL 

1.440 

1.069 28% 72% 

699 44% 56% 

733 48% 52% 

386 96% 

85% 

519 83% 17% 

2.071 22% 78% 

1.724 31% 69% 

3.600 21% 79% 

48% 

1.975 57% 43% 

43% 

2.273 79% 

3.060 94% 

6.026 57% 

14.524 52% 

Klabin 

Marfrig Alimentos S.A. 

Fíbria 

Brasil Foods 

Duratex 

Usiminas 

Alcoa  

Vale 

Source: BENF, Roland Berger Strategy Consultants 

> Insumos básicos 

> Insumos básicos 

> Insumos básicos 

> Insumos para indústrias 

> Insumos para indústrias 

> Insumos básicos 

> Bens de Consumo 

> Bens de Consumo 

> Bens de Consumo 

> Insumos para indústrias 

> Bens de Consumo 

> Insumos básicos 

> Consumer Services 

> Telecommunications 

> Insumos básicos 

> Bens de Consumo 

> Bens de Consumo 

> Insumos para indústrias 

Empresas Setor Destaques 

Renovável Não Renovável 

Fontes renováveis no consumo de grandes empresas brasileiras – 2011 [GWh/ ano] 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 
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Consumidores querem que as empresas valorizem igualmente seus negócios e 

a sociedade... 

Fonte: Edelman; Roland Berger Strategy Consultants 

79
8384848687878789909194

87

Média 

mundial 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 

Empresas devem valorizar igualmente seus negócios e a sociedade? [% SIM] 



65 WS6 - Doc de apoio.pptx 

...estando dispostos a punir e a reconhecer empresas que suportem boas 

causas 

Fonte: Edelman; Roland Berger Strategy Consultants 

Reconhecimento  Punição 

53 

48 

44 

44 

44 

44

45

57

73

76

76
Comprar produtos e 
serviços 

Recomendar  
produtos e serviços 

Compartilhar 
experiências positivas 

Querer trabalhar 
como colaborador 

Investir na empresa 

Pagar um preço 
prêmio 

Recusar a compra de  
produtos e serviços 

Criticar produtos e 
serviços 

Compartilhar 
experiências negativas 

Não querer trabalhar 
como colaborador 

Deixar de investir na 
empresa 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 

<< Reconhecimentos e punições às empresas que apóiam ou não boas causas [% SIM] 
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Os consumidores brasileiros valorizam muito o "Propósito Social", até mais do 

que a média mundial  

Fonte: Edelman; AKATU; Roland Berger Strategy Consultants 

A visão dos brasileiros em relação ao "Propósito Social" - 2012 

Consumidor brasileiro vs. Média global [% "SIM"] 

9188

77

55

Disponibilidade 
para pagar um 

preço premium 

Importância da 
divulgação das 
ações sociais 

Equidade na 
valorização 

entre negócios e 
sociedade 

Eu faço a 
diferença 

1 O brasileiro pagaria mais por 
produtos com "Propósito Social" 

Conclusões 

1 O consumidor quer e acha que 
pode "fazer a diferença" 

1 Empresas tem que divulgar 
suas atividades sociais 

1 Empresas devem se esforçar 
para dar pesos iguais aos seus 
negócios e à sociedade 

Média global 

Consumidor brasileiro 

Ø 43 Ø 44 

Ø 80 
Ø 87 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 
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Compromisso com eficiência energética e selos de proteção ambiental são 

critérios de compra mais importantes do que o prestígio de uma marca 

Fonte: Edelman; AKATU; Roland Berger Strategy Consultants 

Critérios com "Propósito Social" Critérios do marketing tradicional 

1) Critérios de decisão entre produtos com mesmo preço e qualidade; Dados de 2012 

86% 

Bom relacionamento 

com a comunidade 
85% 

Boas condições 

de trabalho 

Ausência de  

testes em animais 
87% 

Selos de  

proteção ambiental 
89% 

Compromisso com 

eficiência energética 
90% 

Marca  

tradicional 

Marca  

reconhecida 

Marca mais utilizada  

pelos conhecidos 

Marca de  

prestígio 

Marca que faz  

mais propaganda 

76% 

71% 

69% 

68% 

51% 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 

<< Critérios importantes para a compra1) [% que considera o critério importante] 
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72 

83 

85 

86 

88 

91 

92 

Práticas empresariais [% que reduziria compra] 

Comportamentos do consumidor 

>O consumidor brasileiro aumentou sua 

disposição a punir faltas das empresas no 

campo da responsabilidade social 

 

>7 em cada 10 brasileiros reduziriam muito sua 

disposição a comprar ou recomendar produtos de 

empresas que praticam "propaganda enganosa" 

 

>O consumidor também está se tornando cada vez 

mais consciente dos impactos ambientais e 

cobram atitudes ecologicamente corretas 

Propaganda enganosa 

Produtos que causem 
problema de saúde 

Discriminação contra 
funcionários 

Atividades de impactos 
social/ambiental negativos 

Ausência de programas de 
melhoria de educação 

Falta de informação sobre 
os gases estufa emitidos 

Ausência de apoio à 
ONG's 

A Direcionamento para sustentabilidade 2 

<< 

O consumidor brasileiro pode até desistir de uma compra ao se deparar com 

certas práticas não éticas por parte das empresas 

Redução da probabilidade de compra após descoberta de práticas não éticas - 2012 
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Globalmente, as utilities acreditam que a geração no futuro será uma 

combinação de geração centralizada e distribuída 

Fonte: 13ª Pesquisa Global de Energia e Serviços Públicos; Roland Berger Strategy Consultants 

Visão das utilities sobre o futuro da Geração 

A Tecnologias disruptivas 3 

1 

9%

50%

20%

50%

24%

82%

50%

67%

77%

50%

67%

9% 13% 15%
9%

8%

Global 

100 

Oriente 

Médio 

e África 

100 

Ásia 

100 

Europa 

100 

América 

do Sul 

100 

América 

do Norte 

100 
Geração e transmissão 

centralizadas em 

grande escala 

Combinação de 

geração centralizada 

em grande escala e 

geração distribuída 

Geração distribuída 

substituirá em grande 

parte a geração 

centralizada 

Comentários 

> A menor parte das utilities acredita que 

o crescimento da demanda será 

atendido pela geração e a transmissão 

centralizadas 

> Na América do Sul , Oriente Médio e 

África, metade das utilities considera que 

a GD irá substituir a geração 

centralizada 

> Na mesma pesquisa, 60% dos 

entrevistados estima que mais de 20% 

da energia gerada mundialmente virá 

de GD até 2030 

 

<< 
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Para as utilities, a geração no futuro será uma combinação de geração 

centralizada e distribuída – GD será uma das tecnologias mais disruptivas 

Fonte: PWC; Utility Drive Study; Roland Berger Strategy Consultants 

Quais tecnologias trarão as mudanças mais 

disruptivas para o modelo de negócio das utilities? Como você vê a geração distribuída? 

19% Armazenamento 

Gestão da demanda 

Geração Distribuída 53% 

28% 

Como ameaça  

para as utilities 

Como oportunidade 

 para as utilities 
82% 

18% 

> A mudança na dependência dos consumidores à 

rede irá impactar o modelo de negócios atual 

> A GD poderia reduzir o papel das utilities, porém as 

mesmas vêem a tecnologia como oportunidade para 

criação de novos produtos e serviços 

Fonte: Pesquisa Utility Drive 2013 - EUA Fonte: PWC Global Energy Survey 2013 

Geração Distribuída – Visão das utilities 

A Tecnologias disruptivas 3 
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O conceito de Geração Distribuída inclui a mini e a microgeração – diferenciação é 

feita com base na potência do gerador 

Conceitos de Geração Distribuída, Mini e Microgeração 

Fonte: ANEEL, INEE; Roland Berger Strategy Consultants 

1 

> Geração elétrica realizada junto ou próxima dos 

consumidores, independentemente da potência, 

incluindo: 

– Co-geradores 

– Geradores de emergência e de horário de pico 

– PCHs 

– Centrais eólicas 

– Painéis fotovoltaicos 

> O gerador tem que estar associado a uma 

unidade consumidora (único ponto de conexão) 

 

Geração Distribuída Minigeração 

Microgeração 

> Potência do gerador entre 

100kW e 1.000kW 

> As fontes geradoras tem que 

ser renováveis ou ter elevada 

eficiência energética 

> Potência do gerador menor 

que 100kW 

> Pessoas físicas utilizar a 

produção excedente como 

crédito para abater o consumo 

A Tecnologias disruptivas 3 
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Maiores projetos de energia solar no Brasil – Potência fiscalizada [kW] – março/2014 

Projetos tradicionais Geração distribuída (RN482) 

31

50

Ilha Grande 

Embaixada Italiana  

Brasília 

Pituaçu Solar 405 

Tauá1) 1.000 

Tanquinho 1.082 

Sol Moradas  

Salitre e Rodeadouro 
2.103 

22,0

26,9

29,6

44,0

154,0 

967,0 

Pessoa Física 2 

Pessoa Física 3 

Pessoa Física 1 

Inst. de Educação, Ciência  

e Tecnologia do RN 

Indústria Becker 

Arena Pernambuco 

NE SE CO Legenda: 

∑  17 projetos 
(20%) 

∑  4.737 kW 

(76%) 

∑  66 projetos 

(80%) 

∑  1.461 kW 

(24%) 

1) Potência outorgada de 5.000 kW 

Embora incipiente, a Geração Solar Distribuída já uma realidade no Brasil – 66 

projetos correspondem atualmente por 24% da capacidade solar instalada 

Empreendedor 

Brasil Solair 

CPFL 

MPX 

Superintendência de 
Desportos da Bahia 

Embaixada Italiana 
em Brasília 

Cia. Energética do 
Maranhão 

A Tecnologias disruptivas 3 

1 << 



73 WS6 - Doc de apoio.pptx Fonte: ONS;  Press clipping; Roland Berger Strategy Consultants 

Projeção dos preços de plantas PV e do custo de geração solar - Mundo 

Os preços das plantas e o custo de geração PV tendem a cair ao longo dos 

anos com o amadurecimento das tecnologias 

1 

Evolução preços1) plantas PV [EUR/kWp] Custo de geração PV [EUR/kWh] 

> Além da redução nos preços dos inversores, melhores 

condições de financiamento reduzem o investimento 

em plantas solares PV 

> Alguns países (ex: EUA, Japão, etc...) estão engajados 

na redução do custo de geração por kWh e estão 

subsidiando o desenvolvimento de novas tecnologias 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 

1) Inclui investimento, instalação e engenharia 
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A redução nos preços de instalação de painéis PV pode reverter esse cenário – 

exemplo dos EUA, onde a geração solar passou por uma significante expansão 

Fonte: SEIA; Roland Berger Strategy Consultants 

Aumento da participação da energia solar nos EUA 

Histórico das instalações de placas solares PV e preços do 
sistema [MW; USD/W] Capacidade instalada adicional [%] 

4,0
5,0

6,0

7,57,58,08,08,0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000 $ 12.00 

$ 10.00 

$ 8.00 

$ 6.00 

$ 4.00 

$ 2.00 

$ 0.00 

2013 

4.751 

17% 

23% 

60% 

3,0 

2012 

3.369 

2011 

1.919 

2010 

852 

2009 

438 

2008 

298 

2007 

160 

2006 

105 

2005 

79 

Residencial Não-residencial Utility Preço médio do sistema 

> O mercado de instalação de placas solares PV chegou a USD 
13,7 bi em 2013 

>  Inovações levaram a redução nos preços de inversores  

> Utilities lideraram o volume de instalações devido a necessidade 
de expansão da capacidade no curto prazo e por obrigações de 
RPS (Renewable Portfolio Standard) 

> Entre 2012 e 2013, a capacidade instalada 
adicional de energia solar aumentou em 43% 

> A queda nos preços por MW e melhores 
condições de financiamento incentivaram a 
expansão 

29%

16%

10%

46%

10%

Solar 

Eólicas 

Gás 

Carvão 

Outros 

2013 

41% 

4% 
7% 

8% 

2012 

31% 
(4,7GW) 
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Barreiras para o desenvolvimento da GD no Brasil 

Mesmo após 2 anos da publicação da Resolução Nº482/2012, poucos projetos 

de GD se desenvolveram no país – falta de incentivos como entrave 

Fatores de desaceleração  

> Tributação sobre e energia injetada na rede: 

– A cobrança de ICMS sobre a energia bruta aumenta o tempo 

de amortização dos investimentos 

– Apenas a energia líquida deveria ser tributada (implicaria em 

renúncia fiscal de R$ 222 MM/ ano1)) 

> Alta carga tributária sobre os equipamentos: 

– Impostos sobre bens e serviços impactam 28% no preço 

final do projeto 

– Aumenta custo dos inversores em 81% 

> Falta de linhas de financiamento específico para a modalidade 

> Edição da Medida Provisória 579 

– A medida estabeleceu as bases da redução da conta de 

energia elétrica, o que levou um tempo maior para retorno 

dos investimentos em GD 

> Questões regulatórias de remuneração dos ativos de 

distribuição 

 

Movimentos do mercado 

> Possui Força Tarefa sobre Tributação do 

Grupo Setorial Fotovoltaico 

> Mostrou que renúncia fiscal corresponderia 

à 0,008% da receita anual dos estados com 

ICMS 

> Aneel fez consulta por escrito ao Confaz, 

explicando que a troca de energia entre 

consumidor/ gerador só poderia ser 

tributada pela energia líquida 

– Confaz não se manifestou 

1 

I 

II 

III 

IV 

A Tecnologias disruptivas 3 

1) Com base em um mercado estimado de 1,4 GWp em 2020) 
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Projeção da evolução de Geração Solar Distribuída - Brasil 

A ABRADEE projeta que, em 2030, a capacidade instalada de Geração Solar 

Distribuída no Brasil poderá chegar a 17 GW 

1 

A Tecnologias disruptivas 3 

Capacidade instalada acumulada [GW] 

16,7 

7,0 

2027 

9,2 

2030 

3,3 

2024 

4,7 

1,5 

2021 

2,4 

0,7 

2018 

1,1 
0,3 

2015 

0,2 0,1 

Acelerado Conservador 

Comentários 

> O cenário acelerado 

considera presença de 

subsídios,  renúncia fiscal e 

feed-in-tarifs 

> Mesmo com rápido 

desenvolvimento, a 

capacidade instalada de GD 

no Brasil irá representar 

apenas 7% da matriz 

energética 

40 200 70 300 111 350 273 800 524 1.500 1.102 2.300 

Sistemas instalados ao ano [#] 
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Cenários e premissas  ABRADEE 

Os cenários projetados pela ABRADEE variam quanto à presença de incentivos 

governamentais e feed-in-tariffs 

1 
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Mercado Geração Solar Distribuída - Horizonte 2030 

Cenários 

Estimativas 

Potencial de mercado  

[R$ bi] 

Conservador 

> Sem incentivo Governamental 

> Apenas regulação da conexão na rede 

> 7.000 MW de capacidade instalada 

Acelerado 

> Subsidiado 

> Renuncia fiscal de 20% do valor do 

investimento 

> Tarifa prêmio - feed-in-tariff 

> 16.700 MW de capacidade instalada 

150

62

Acelerado Conservador 
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O desenvolvimento da Geração Distribuída irá trazer benefícios e desafios para 

a sociedade e as utilities 

Benefícios e desafios da Geração Distribuída para as distribuidoras 

Fonte: ANEEL; IEEE; Roland Berger Strategy Consultants 

1 

A Tecnologias disruptivas 3 

> Postergação de investimentos em expansão dos 
sistemas de distribuição e transmissão 

> Redução de perdas, por utilizar fontes próximas ao 
consumidor final 

> Alívio da demanda dos pontos mais críticos da rede 

> Maior facilidade no gerenciamento da tensão na 
extremidade da rede 

> Aumento da confiabilidade do sistema 

> Necessidade de mudanças regulatórias 

> Maior risco de curto-circuito 

> Alto custo de implementação 

> Tempo elevado de retorno dos investimentos 

> Intermitência da geração 

> Alta taxa de falhas dos equipamentos 

> Maiores custos para gerenciar fontes intermitentes 

> Aumento da complexidade da operação da rede de 
distribuição (fluxos bidirecionais) 

> Necessidade de alteração dos procedimentos de 
proteção da rede 

> Alteração dos níveis de curto-circuito das redes 

> Inclusão do prosumer no sistema 

Benefícios Desafios 

> Melhora na coordenação da oferta e demanda 

> Apoio no suprimento da demanda crescente por 
energia 

> Transferência de maior poder ao consumidor 

> Incentivos a entrada de capital no país 

> Redução do impacto ambiental de fontes 
convencionais 

> Diversificação da matriz energética 

Sociedade 

Utilities 
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As tecnologias de armazenamento estão evoluindo rapidamente e já existem 

projetos de sistemas capazes de armazenar  energia em escala industrial 

Lançamentos recentes de tecnologias de armazenamento de energia 

A Tecnologias disruptivas 3 

Projeto MIT – Simulação de fotossíntese Sistema Enervault 

 
Fonte: MIT; EnerVault; Roland Berger Strategy Consultants 

> Projeto de sistema para armazenar grandes 
quantidades de energia limpa 

> Sistema utiliza energia solar e catalisadores para 
simular a reação química obtida na fotossíntese 

> O gás hidrogênio obtido é armazenado e então utilizado 
 
 

> Destaques: 

– Não utiliza materiais tóxicos 

– Baixo preço 

– Tamanho reduzido, permitindo uso residencial 

– Resultado da reação é vapor d'água 

> Sistema de baterias desenvolvido com o objetivo de 
substituir a necessidade de UTEs nos horários de pico 

> A EnerVault espera instalar sistemas similares em 
escala industrial a partir de 2015, e em 2020 ter baterias 
de 50MWh substituindo UTEs 
 
 

> Destaques: 

– Capaz de fornecer uma potência de 250kW durante 
4 horas 

– Possível planejar potência da bateria 
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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) [%] 

Moderado 

61% 

50% 

30% 

0% 

Conservador 

52% 

40% 

10% 

0% 

2030 2020 2024 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 

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.; Medidor Inteligente é aquele capaz de se comunicar com 
a distribuidora para cobrança da tarifa dinâmica, não necessariamente equipado com corte-religa; 2)  UC: Unidades consumidoras com medidores inteligentes 

UC2) 

[MM] 60,0 51,4 
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Estudos indicam que, até 2020, mais de 800 milhões de medidores inteligentes 

serão instalados no mundo 

Fonte: Global Smart Grid Impact Report; ABDI; Eletrobras; Roland Berger Strategy Consultants; Parks Associates  

35 

França 

Estados Unidos 

132 
438 China 

271) 

Brasil 

59 Japão 

∑ 830 MM de medidores 

Coréia do Sul 

21 

Itália 

34 

33 

Alemanha 

Espanha 

22 

Europa 

> 45 milhões de medidores já instalados 

> EU Smart Metering Policy: meta de 80% das casas 
com smart meter até 2020 

> Amsterdam/Holanda: Em 2011, conectou ~40% da 
cidade em rede inteligente 

China  

> 139 milhões  de medidores já 
instalados 

> Plano governamental de 
expandir smart grid no país 

EUA  

> 46 milhões de medidores já 
instalados 

> Já investidos: US$ 7,9 bi 

> Governo incentiva adoção 

> Foco em balanço energético / 
demanda 

Brasil  

> 450.000 medidores já instalados 

> Já investidos: US$ 0,2 – 1,5 bi 

> Verba P&D Aneel, Inova Energia 

> Maioria das adoções são de 
caráter piloto 

Coréia do Sul  

> 2 milhões  de medidores já 
instalados 

> Já investidos: US$ 0,8 bi 

> Songdo: smart city construída do 
zero,com investimento de  R$ 80 
bi na criação da cidade 

1) Estimativa ABRADEE 
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> Viabilização de 

fluxos 

bidirecionais 

> … 

Redes Inteligentes são redes que utilizam tecnologias avançadas de informação e 

comunicação e que podem assumir múltiplas funcionalidades 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

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 

> … 

Funcionalidades das Redes Inteligentes 
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As mudanças proporcionadas pelas Redes Inteligentes exigem atenção dos 

players de toda a cadeia de valor do setor elétrico 

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 

> Integrados e multidirecionais 

> 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 

Implicações no setor 

Planejamento/ operação 

- Possibilidade de micro-

geração distribuída 

- Maior visibilidade da carga 

e maior monitoramento 

Distribuição 

- Redução das perdas 

técnicas e não técnicas 

- Monitoramento da situação 

da rede 

Comercialização 

- Possibilidade de adoção 

do modelo multitarifas 

- Maior interação com o 

consumidor 

Mudanças trazidas pelas Redes Inteligentes e suas implicações 
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Os novos players estão entrando no setor elétrico brasileiro principalmente 

através de investimentos em geração por fontes alternativas 

Atuação de pequenos players de energia no Brasil – detalhamento do portfólio de G 

Fonte: Relatório das empresas; Roland Berger Strategy Consultants 

B Novos players 1 

1 

UHE 
[# usinas] 

[MW] 

PCH 
[# usinas] 

[MW] 

EOL 
[# parques] 

[MW] 

BIO 
[# usinas] 

[MW] 

> 24 

> 934 

Grandes grupos diversificados 

UTE 
[# usinas] 

[MW] 

> 9 

> 5.560 

> 3 

> 71 

> 2 

> 51 

> 4 

> 99 

> 4 

> 1.185 

> 9 

> 2.658 

> 3 

> 14 

> 1 

> 640 

> 16 

> 232 

> 1 

> 294 

Grupos com atuação específica 

> 8 

> 1.993 

> 35 

> 326 

> 15 

> 503 

> 6 

> 370 

> 2 

> 180 

> 5 

> 1.658 

> 3 

> 38 

> 9 

> 134 

> 1 

> 180 

> 10 

> 270 

> 2 

> 60 

> 3 

> 43 

> 5 

> 150 

> 7 

> 210 

> 41 

> 940 

> 3 

> 52,5 

> 1 

> 28 
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Dentre as estratégias de sucesso em Geração Distribuída, destacam-se a 

oferta de serviços vinculados e de programas de eficiência energética 

Visão de CEO globais sobre oportunidades em Geração Distribuída 

Fonte: PWC; Roland Berger Strategy Consultants 

1 

B Novos modelos de negócios 3 

60% 

67% 

56% 

52% 

43% 

40% 

 
1) Porcentagem de entrevistados que considera alta ou muito alta a probabilidade de sucesso das estratégias abaixo em um mercado de geração distribuída 

Estratégias de maior sucesso em um mercado de GD1) [%] 
Comentários 

> As empresas do setor elétrico estão 

procurando garantir que a geração 

distribuída se torne uma oportunidade 

> A competição no mercado de geração 

distribuída pode se tornar intensa no 

futuro 

> Fornecer serviços de geração distribuída 

é a estratégica mais citada como 

oportunidade de sucesso pelos CEOs 

 

Oferecer serviços para oferta de 

 geração distribuída 

Ajudar consumidor final a conservar  

energia com contratos de eficiência 

Ajudar prosumers  a compartilhar  

energia por meio de redes inteligentes 

Converter empresa em "parceira energética"  

de clientes, em vez de "fornecedora de energia" 

Investir em mercados nos quais  

a demanda deve crescer rapidamente 

Diversificar serviços prestados a  

usuários residenciais e empresariais 

<< 
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Utilities internacionais, como a E.ON, aproveitam a expansão da GD para 

oferecer serviços de instalação, manutenção e operação de painéis solares 

Atuação de utilities em instalação e manutenção de placas solares PV – Case E.ON 

Fonte: Relatório das empresas; Roland Berger Strategy Consultants 

1 

B Novos modelos de negócios 3 

Etapas Atividades 

> Cálculo do rendimento esperado com base na 

arquitetura e localização do telhado 

> Estimativa da rentabilidade do sistema 

Parceiros E.ON 

> N/A (realizada pela E.ON 

gratuitamente) 

> Conexão com apoio de parceiros de instalação 

qualificados      

> Consultoria gratuita e personalizada 

> Instalação de inversores 

> Testes de qualidade 

> Oferecimento de garantias 

> Conexão à rede pública  > Distribuidoras regionais 

Análise de  

viabilidade 

Instalação  

das placas 

Conexão das placas  

na residência 

Conexão do sistema  

com a rede 

tradicional 

1 

2 

3 

4 
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 Infra e gestão de energia 

A mobilidade elétrica proporciona diversas possibilidades de atuação para as 

utilities 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Baterias Serviços 

Possibilidades de atuação das utilites em mobilidade elétrica 

1 2 3 

> Produção e venda 

Individual 

Carga 

Coletivo 

Trilhos 
> Construção de subestações 

> Compra e venda de energia 

> Instalação, gestão de postos de 

recarga 

>  Gestão da carga de redes 

privadas e postos de recarga 

> Compra e venda de energia 

>  Venda de serviços, informação 

sobre consumo, car sharing... 

> Gestão da frota, venda e análise 

de dados e outros 

> Venda/ análise de dados, 
manutenção da rede de energia, ... 

> Manutenção da rede de energia 

> Segmento dominado por 

grandes players internacionais 

> Necessidade de alto 

investimento em inovação 

> Mesmo em mercados maduros, 

há incerteza sobre os modelos 

de carregamento 

> Principais investimentos feitos 

pelas montadoras 

> Dentre as possibilidades de 

serviços em mobilidade 

elétrica, apenas a instalação/ 

manutenção da infraestrutura 

traria maiores sinergias 

Players 

atuantes 

> Serviços de aluguel de 
motos e veículos elétrico 

> Desenvolvimento de 
infraestrutura de 
abastecimento inteligente 

2 

B Novos modelos de negócios 3 

> > > 

<< 
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Parcerias 

Fonte: Utilitites, Roland Berger Strategy Consultats 

E-bike EV, PHEV Ônibus elétrico VLT Trem elétrico Caminhões elétricos 

Projetos 

> Possui plataforma específica para e-
mobility 

> Oferece serviços de aluguel de 
motos e veículos elétrico 

> Possui programa de projetos piloto 
em e-mobility, Enel Drive 

> Desenvolvimento de infraestrutura de 
abastecimento inteligente 

> Plataforma específica para 
oferecimento de serviços e-mobility 

> Parceria para instalação de postos 
em telefones públicos 

> Possui rede de postos de 
abastecimento em Portugal 

> Condução de projetos piloto e 
estudos sobre e-mobility 

> Possui projetos piloto de soluções 
para e-mobility 

> Estudos sobre segurança de recarga 
dada intermitência de fontes 

Postos de recarga 

Utilities internacionais já atuam em mobilidade elétrica através de 
parcerias com a indústria automotiva e outros setores 

Iniciativas de utilities em e-mobility [não exaustivo] 2 

B Novos modelos de negócios 3 
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As empresas brasileiras possuem diferentes estratégias de atuação no tema de 

mobilidade elétrica, mas abordagens ainda são incipientes 

Atuação das utilities  no tema de mobilidade elétrica 

Desenvolvimento de plataforma 
específica para e-mobility 

Parcerias com agentes da cadeia 
automotiva para projetos-piloto 
 

Instalação de infraestrutura de 
abastecimento para e-mobilty 

Atuação em serviço de car/bike 
sharing 

Investimento em outros modais1) 
além de veículos elétrico 

Atuação 

✗  

✓ 

✗  

✓ 

✓ 

✗  

✗  

✗  

✓2) 

✓ 

✓ 

✓ 

✗  

✓3) 

  

✓ 

✓3) 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓  Utility tem atuação  ✗   Utility não tem atuação 

✗  

✓3) 

✗  

✗  

Benchmark 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1) Bicicletas elétricas, motos elétricas e logística 2) Tema da mobilidade elétrica está inserido na plataforma de cidades inteligentes 3) Em desenvolvimento 

2 
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Em outros países, utilities já atuam no segmento de baterias juntamente com 

fabricantes e OEMs 

Fabricante da bateria OEM 
Empresa concessionária 
 de serviço 

ETC 

Fonte: Wallentowitz/Freialdenhoven/Olschewski (2010), Roland Berger Strategy Consultants 

Parcerias em mobilidade elétrica (não exaustivo) 

Prós 

> Segmento é central para evolução da 

mobilidade elétrica 

> Mercado ainda com potencial de 

evolução tecnológica 

Contras 

> Segmento dominado por grandes 

players internacionais 

> Expectativa de redução das margens  

> Necessidade de alto investimento em 

inovação 

> Baixa sinergia com atuais 

competências 

2 
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Oferta de infraestrutura de abastecimento também é um dos potenciais 

modelos de negócios para utilities  

Postos de recarga 
no trabalho, e.g. 
como parte do 
estacionamento da 
empresa 

Postos de recarga 
em casas, e.g. em 
garagens 

Em casa 

No trabalho Postos de recarga 
em espeços 
públicos, e.g. 
estacionamento ou 
parques públicos 

Postos de recarga 
em locais privados, 
e.g. lojas e 
supermercados 

Estacionamento 
(cliente) 

Público 

Diversas 
modalidades 
de operador 

Recarga 
rápida com 
modelo 
similar a 
posto de 
gasolina 

Em casa Em locais públicos No trabalho 

Infraestrutura de abastecimento 2 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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Mesmo em mercados maduros, há incerteza sobre os modelos de 

carregamento – principais investimentos feitos pelas montadoras 

Fonte: Tesla; Roland Berger Strategy Consultants 

Exemplo: Rede de carregamento Tesla 

> Centros de carregamento ultra 

rápidos, exclusivos para Tesla 

Model S 

> Possuem a tecnologia mais 

avançada de carregamento do 

mundo 

> Objetivo de encorajar 

proprietários de Model S a 

viajarem longas distâncias 

> Localizados nas rotas mais 

populares dos EUA e Europa, 

próximos de centros de compras 

> Carregamento rápido e gratuito 

"Tesla Superchargers" 
2014 (Hoje) 2015 

> Total de 85 postos de carregamento (71 nos 
EUA e 14 na Europa) 

> Carregadores estão ao alcance de 80% da 
população dos EUA 

> Maior dispersão nos EUA, com alcance de 
98% da população  

> Introdução de tecnologia que permite carregar 
50% da carga em 20 minutos  

Tesla 
Superchargers 

2 
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Dentre as possibilidades de serviços em mobilidade elétrica, apenas a instalação/ 

manutenção da infraestrutura traria maiores sinergias 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Possibilidade de atuação em Serviços 2 

Individual Carga Coletivo Trilho 

Provedor de mobilidade 

Gestão de frota/ Análise de dados 

Instalação e manutenção da infraestrutura 

Compartilhamento 
de veículos 

Leasing/ Troca de bateria 

✗  ✗  ✗  

✗  

✗  

Sinergias com 
operação atual 

Baixa 

Baixa 

Baixa 

Baixa 

Alta 
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A implementação de Redes Inteligentes pode trazer diversas oportunidades de 

negócio para as utilities 

Possíveis oportunidades de negócio em Redes Inteligentes PARA DISCUSSÃO 3 

B Novos modelos de negócios 3 

Oportunidades de negócios viabilizadas pela... 

... automação da rede elétrica de 

distribuição 

... expertise adquirida na 

implementação da tecnologia 

... informação adquirida através do 

maior monitoramento (big data) 

> Telegestão da iluminação 

pública) 

> Operação remota de cláusulas 

contratuais (corte-religa) para 

outra utilities 

> Serviços de instalação, 

manutenção e operação de 

redes de telecomunicações 

> Compartilhamento de 

medidores e infraestrutura 

associada com outras utilities 

 

> Diagnósticos de consumo 

> Automação residencial 

> Personalização dos serviços 

com base nas informações de 

consumo 

<< 
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Com a introdução de tecnologias na rede, a CPFL poderá expandir o escopo de 

informações de seus consumidores das quais terá acesso  

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

Futuro Presente 

> Sazonalidade do consumo 

> Horário de permanência na residência 

> Inferência de número de eletrodomésticos  

> Presença de veículos elétricos 

> Presença de microgeração (células 
fotovoltaicas) 

> Períodos de ausência devido a férias 

> Possíveis fraudes realizadas por 
consumidores 

> Endereço 

> Consumo de energia total por mês 

> Inadimplência 

> Utilização de débito automático e/ ou conta 
por email 

> Demanda por área 

Tecnologias: Medidor convencional, fluxos 
unidirecionais 

Tecnologias: Medidor inteligente, fluxos 
bidirecionais, veículos elétricos 

Oportunidades de novos modelos de negócios, viabilizados por infra-estrutura e inteligência de 

mercado/ big data 

B Novos modelos de negócios 3 

Informações dos clientes disponíveis para a CPFL tem acesso – Presente vs. Futuro 3 

NÃO EXAUSTIVO 
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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 

O grande volume de dados obtidos através das Redes Inteligentes viabilizarão 

diversas ofertas de novos produtos e serviços para as utilities 

Produtos e serviços viabilizados por Big Data 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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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 

Benchmark internacionais – caso PG&E 

Fonte: PG&E; Roland Berger Strategy Consultants 

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 

3 
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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 

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] 

3 
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Nas residências, também se espera uma maior utilização de tecnologia e 

integração de serviços para maior eficiência 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Empresas atuando em Smart Homes – exemplo europeu 

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, 

alertando eventos automaticamente 

> Segurança monitorada remotamente 

> Concorrência entre utilities (telco x 

elétricas) e empresas de tecnologia 

pela liderança neste segmento 

Players atuantes 

3 

B Novos modelos de negócios 3 
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Fora do escopo de inovações tecnológicas, as utilities também estão 

criando uma série de novos produtos e serviços 

Outros produtos e serviços oferecidos por utilities 

Fonte: Relatório das empresas; Roland Berger Strategy Consultants 

4 

B Novos modelos de negócios 3 

Tarifas 

diferenciadas Selo-verde Seguros 

Lojas de produtos 

eficientes Consultoria 

Empresas/ 

Oferta > Tarifa para idosos 
> Programa fidelidade 

> Tarifas para VEs 

> Greenchoice 

> Duke Green Energy 

> Iberdrola Green Energy 

> Green Energy 

> Clean Energy 

> Seguro para 
eletrodomésticos 

> Seguro residência em 
caso de falhas na rede 

> Seguro para pagamento 
da fatura 

> Saving Store 

> RWE On-line Shop 

> Energie Shop 

> Actew Energy Shops > Soluções de eficiência 
energética para PME 

> Soluções de eficiência 
energética para PME 

> Investigação 
termográfica profissional 

> Consultoria em 
economia de energia, 
gás  e aquecimento 

> Green Power 

NÃO EXAUSTIVO 

<< 
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Utilities com RWE possuem propostas de valor específicas para o mercado de 

smart homes 

> 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) 

Proposta 
de valor 

Produtos e 
serviços 

Exemplo de produtos 

Termostato inteligente Unidade de controle central 

Controle de aquecimento do 

piso 

Adaptador elétrico 

Detector de movimento 

(exterior) 

Sensor de portas/janelas 

Interface do  

usuário 

Fonte: RWE, Roland Berger Strategy Consultants 

Proposta de valor para smart homes da RWE 
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Anexo 3 – Implicações do Novo Ambiente 
Estratégico de Negócios 
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Em 2030, a categoria "energia, gás, saneamento e lixo" representará o  

segundo maior gasto das famílias brasileiras, ficando atrás apenas da habitação 

Fonte: FGV; Roland Berger Strategy Consultants 

C Implicações 

Composição do consumo familiar por ramo de produto - Brasil 

23,0% 25,1%

11,6%
12,0%

11,5% 9,7%

6,4% 5,6%
5,8% 6,7%

41,6% 40,8%

Alimentação1) 

Energia, gás, 

saneamento  

e lixo 

Saúde 

Habitação 

Transportes 

Outros2) 

2030 

3.304 

2007 

1.411 

Gasto anual das famílias [R$ bi] 

CAGR 

3,7% 

4,4% 

3,2% 

3,0% 

3,9% 

4,2% 

Comentários 

> Nas próximas décadas, o país passará por um 

estreitamento da pirâmide social, devido ao 

crescimento da classe média 

> Até 2030, entrará na economia brasileira uma 

nova parcela do mercado consumidor no valor 

de R$ 1,4 tri 

> "Energia, gás, saneamento e lixo" continuará 

sendo a segunda maior categoria de consumo 

para as famílias 

> Gastos com utilidades públicas terão maior 

participação na renda do que outros gastos 

relevantes, como transportes e educação 

<< 

POF3) 

47,5% 

5,9% 

5,9% 

16,0% 

7,0%4) 

17,7% 

1) Inclui alimentos in natura e beneficiados 2) Inclui Bebidas, Fumo, Vestuário, Materiais de construção, Combustíveis, Veículos, Higiene pessoal e limpeza, Educação e cultura, 
Comunicações, Serviços Financeiros, Serviços gerais e doméstico  3) Participação das categorias de consumo de acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009 

4) Inclui telefonia fica e móvel, TV, internet, condomínio, despesas de contrato, seguros e taxas de serviço em geral 
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É possível identificar exemplos de utilities internacionais para os três 

posicionamentos analisados  

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants  

Exemplos de utilities por posicionamento (1/4) 

Utility Tipo de empresa Racional 

C Implicações 

Plataforma física de 
suprimento de energia 

1 
> Fornece energia elétrica e gás  

> Serviços ao consumidor são oferecidos apenas através de 
empresas afiliadas 

1 

1 

1 

1 

> Medidores inteligentes instalados (250.000) são utilizados 
apenas com o objetivo de aumentar a eficiência da rede 

> Testes com VEs ainda são pilotos 

> Oferece apenas energia elétrica 

> Não atua com  serviços diretamente ao consumidor 

> Oferece apenas energia elétrica 

> Não atua com  serviços diretamente ao consumidor 

> Oferece apenas energia elétrica 

> Não atua com  serviços diretamente ao consumidor 

<< 

Plataforma física de 
suprimento de energia 

Plataforma física de 
suprimento de energia 

Plataforma física de 
suprimento de energia 

Plataforma física de 
suprimento de energia 
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É possível identificar exemplos de utilities internacionais para os três 

posicionamentos analisados  

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants  

Exemplos de utilities por posicionamento (2/4) 

Utility Tipo de empresa Racional 

C Implicações 

Plataforma física de 
suprimento de energia 

1 

Plataforma física e 
serviços  
de energia  

2 

Plataforma física e 
serviços  
de energia 

2 

Plataforma física e 
serviços  
de energia  

2 

Plataforma física e 
serviços  
de energia  

2 

> Oferece energia elétrica e gás natural 

> Realiza gestão de iluminação pública 

> Oferece consultorias em eficiência energética 

> Possuem iniciativas de smart grid voltadas à eficiência da 
rede, mas não ao oferecimento de novos produtos e 
serviços ao consumidor 

> Oferece energia elétrica e gás natural 

> Realiza serviços de energia (análise de viabilidade de GD, 
gestão de postos de recarga para VEs, etc) 

> Oferece energia elétrica 

> Realiza serviços de energia (instalação de sistemas GD, 
consultoria em eficiência energética, etc) 

> Oferece energia elétrica 

> Realizam telegestão de iluminação pública 

> Desenvolvem grande projeto de carregamento de VEs 

<< 
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É possível identificar exemplos de utilities internacionais para os três 

posicionamentos analisados  

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants  

Exemplos de utilities por posicionamento (3/4) 

Utility Tipo de empresa Racional 

C Implicações 

Plataforma física e 
serviços  
de energia  

2 

Plataforma física e 
serviços  
de energia  

2 

Plataforma física e 
serviços  
de energia 

2 

Plataforma física e 
serviços  
de energia  

2 

> Oferece energia elétrica 

> Realiza serviços de energia (recarga de VEs, manutenção 
do sistema de gás e de aquecimento residencial, etc...) 

> Oferece energia elétrica e gás 

> Realiza serviços de energia (instalação de sistemas de 
geração distribuída,...) 

> Oferece energia elétrica e gás 

> Realiza serviços de energia (serviços de gestão do 
consumo, consultoria em eficiência energética,...) 

> Oferece energia elétrica e gás 

> Realiza serviços de energia (instalação e gestao de 
postos de carregamento para VEs, consultoria, etc ...) 

<< 

Plataforma física e 
serviços  
de energia  

2 
> Oferece energia elétrica 

> Realiza serviços de energia (consultoria em eficiência 
energética, manutenção de sistemas elétricos, etc...) 

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.theorymeetspractice.de/images/Vattenfall-Logo.jpg&imgrefurl=http://www.theorymeetspractice.de/wise0809.html&usg=__pIJqvsKrxsRcWrB93A2JY7whu7g=&h=638&w=2413&sz=186&hl=de&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=zCOpzcE0wx5mxM:&tbnh=40&tbnw=150&prev=/images?q=vattenfall+logo&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&ei=uoQ1TYPVCsyfOp_otbUC
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É possível identificar exemplos de utilities internacionais para os três 

posicionamentos analisados  

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants  

Exemplos de utilities por posicionamento (4/4) 

Utility Tipo de empresa Racional 

C Implicações 

Plataforma comercial e de 
serviços além do negócio 
de energia 

3 

Plataforma comercial e de 
serviços além do negócio 
de energia 3 

Plataforma comercial e de 
serviços além do negócio 
de energia 

3 

> Oferece energia elétrica e gás 

> Realiza serviços de energia (recarga de VEs, manutenção 
do sistema de gás e de aquecimento residencial, etc...) 

> Realiza serviços de manutenção doméstica (ex: boilers) 

> Oferece serviços de energia (sistemas GD, gestão do  
consumo, postos de carregamento para VEs etc...) 

> Opera e oferece serviços de outras redes (Telecom, TV a 
cabo, lixo, saneamento,...) 

> Atua em áreas distinta como educação e saúde 

> Oferece energia elétrica e gás 

> Realiza serviços de energia (recarga de VEs, investigação 
termográfica residencial,  etc...) 

> Realiza serviços de manutenção doméstica (ex: boilers) 

<< 

Plataforma comercial e de 
serviços além do negócio 
de energia 

3 
> Oferece energia elétrica e gás, além de água através da 

Actew Water 

> Realiza serviços de energia e de manutenção doméstica 
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Cliente 

Eletricidade 

Gás 

Água V
en

d
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Cross-sell 

Serviços para criação de valor Serviços básicos Serviços básicos 

Novo 
Existente 

(telecom) 
Existente 

(utility) 

Gestão de energia 

Saúde 

Segurança 

Recreação 

Entretenimento 

Internet 

Televisão 

Telefonia fixa 

Telefonia móvel 

1 

2 

3 

4 

5 

A Delta cria valor através da oferta de serviços adicionais à sua 

base existente de clientes, fazendo uso de cross-selling 

Racional da Delta para ser uma multi-utility 

Fonte: DELTA; Roland Berger Strategy Consultants 

C Implicações 

<< 
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110 

Exemplo de empresas que a Delta pode conectar a seus consumidores Exemplo de empresas que podem ajudar a Delta a se tornar uma "one-stop-shop" 

Para se tornar uma "one-stop-shop", a Delta estabeleceu parcerias 

estratégicas que a aproximaram dos consumidores 

Gestão de energia Entretenimento Saúde Segurança Recreação 

> Delta Comfort Wijzer 
(aplicativo para 
controle de energia) 

> Tecnologias de VEs 

> HBO, música 

> "video on demand" 

> Aplicações 
relacionadas à saúde 
na internet e em 
smartphones 

> Alarmes 

> Monitoramento 
residencial 

> Esporte e boa forma 

> Tickets para eventos 
culturais 

Fonte: DELTA; Roland Berger Strategy Consultants 

C Implicações 

Parcerias estratégicas - Delta << 
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> Avalia a viabilidade técnica e 
aplicabilidade 

> Garante caixa e fornece espaço para 
testes 

Um fundo de venture capital corporativo pode ser uma alternativa para gerar 

valor a partir de oportunidades inovadoras 

Venture capital corporativo no desenvolvimento de novas tecnologias 

Inovar dentro de uma empresa com uma 
estrutura organizacional tradicional pode 
ser desafiador... 

Utility 

> Dificuldade em manter equipe de 
especialistas focados em projetos de longo 
prazo  

> Pouca atualização sobre o desenvolvimento 
de tecnologias  

> Dificuldade em combinar competências 
técnicas e financeiras 

Fundos de investimento 

> Dificuldade de garantir ROI para 
tecnologias não consolidadas 

> Dificuldade em combinar restrições de 
caixa com as demandas de P&D 

> Incerteza em relação ao desenvolvimento 
de tecnologias 

C Implicações 

> Cuida de atividades contínuas e de longo 
prazo do projeto  

> Monitora indicadores técnicos e 
financeiros 

...porém, compartilhar responsabilidade 
dos projetos pode ser uma solução "win-
win"... 

...pois cada player pode focar em seu 
core business e agregar mais valor ao 
projeto como um todo 

Utility 

Fundo de investimento 

Corporate venture  
capital 

> Pode focar sua equipe em mapear 
oportunidades (fora da estrutura 
corporativa)  

> Contribui com uma visão realista sobre 
o potencial das novas tecnologias de 
mercado 

> Pode usar seu poder de compra para 
alavancar empresas investidas  

> Pode vender / licenciar patentes 
existentes e não utilizadas para 
empresas investidas 

> Tem o risco de investimento reduzido 
por contar com apoio da utility 

> Lançamento de novas tecnologias 
podem melhorar imagem e 
confiabilidade do fundo 

 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants  

<< 
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Através da sua incubadora de empresas "EDP Starter" criada em 2012, a EDP 

já avaliou mais de 200 projetos para realizar investimentos 

Fonte: EDP; Roland Berger Strategy Consultants  

Processo de incubação de projetos de inovação da EDP 

> Investimento de venture capital: 

– EDP Ventures 

– Outras instituições e empresas 

Investimento 3 

> EDP Starter oferece condições 

para lançamento de projetos 

empresariais inovadores ligados 

à área da energia 

> Prêmio EDP Inovação: 

– 3 finalistas 

– 1 ano de incubação na EDP 

Starter 

Avaliação de projetos 1 

> Contato próximo com áreas da EDP 

(inovação, engenharia e  riscos) 

> Acesso ao FabLabEDP – laboratório 

de prototipagem rápida do MIT 

> Acesso a especialistas e instalações 

laboratoriais  

> Contato com rede de 

empreendedorismo envolvendo 

grandes empresas/clientes na área 

de energia, business angels, fundos 

de capital de risco, universidades, 

etc. 

> Formação em áreas chave para o 

empreendedorismo 

Suporte à incubação 2 

C Implicações 

Exemplos 

> 200 projetos analisados 15 startups incubadas 6 investimentos 

<< 
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Em 2014, a Google comprou a Nest para ter mais acesso às informações dos 

hábitos domésticos dos consumidores 

Fonte: Desk research; Roland Berger Strategy Consultants 

M&A para aquisição de competências - Aquisição da Nest pelo Google  

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 

M&A 

C Implicações 

Integração de aparelhos 

Termostato 

Smartphone 

<< 



114 WS6 - Doc de apoio.pptx 

Para o desenvolvimento da CPFL Renováveis, a CPFL demorou 4 anos entre o 

início das discussões e a criação da empresa 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants  

Lead time da CPFL no desenvolvimento de novos negócios 

C Implicações 

4 anos 5 anos 1 ano 

> Primeiras discussões 

2007 

> Inclusão no PE 

2008 

> Criação da CPFL Renováveis 

2011 

> IPO  

2013 

> Associação com a DESA 

2014 

> Primeira venda de serviço 

(através da CPFL Paulista) 

2002 

> Venda de serviços através da 

CPFL Brasil 

2003 

1) Projeto e construção de uma subestação de 138kV e linha de transmissão 22km para a Usina Colombo 

> Aquisição da CMS Energy pelo 

grupo CPFL (criação da CPFL 

Energia) 

2007 

> Primeiras discussões no PE 

2011 

> Criação da CPFL Telecom 

2012 

PRELIMINAR 

<< 
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1997 1998 - 2001 2002 2003 2004 2005 - 2008 2009 2010 2011 

IPO 

1 Parque 

Eólico 

SIIF 

Énergies 

9 Parques 

Eólicos 

2 

Biomassas 

2012 

UTE Ester 

Parques 

Eólicos 

Smart grid 

7 Parques 

Eólicos 

Usina 

Solar 

Tanquinho 

2013 

IPO CPFL 

Renováveis 

Parque 

eólico Rosa 

dos Ventos2 

SE 

Piracicaba 

> Em 2002, foi a primeira empresa do setor, pós-privatização, a criar uma Holding  

> Constituiu a CPFL Brasil, sua principal comercializadora para atender clientes livres  

> Constituição da CPFL Serviços para prestação de serviços alavancado plataforma existente 

> Lançamento da CPFL Renováveis, braço de investimentos em fontes alternativas de energia como biomassa, eólica e 

PCHs 

> Em 2012, aceleramos a implantação de smart grids, construímos a primeira usina solar do Estado de São Paulo e 

criamos a CPFL Telecom 

> Projeto de Mobilidade Elétrica P&D Aneel iniciado, expansão de smart grid na base de clientes Grupo A e B 

Mobilidade 

Elétrica 

C Implicações 

A CPFL acompanha esse movimento de evolução e inovação desde a 

privatização da CPFL Paulista em 1997  

Timeline de desenvolvimento de inovações e novos negócios na CPFL 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants  



Anexo 5 – Resumo das palestras e 
debate 
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A Profª Isabel Soares apresentou os movimentos recentes e as tendências  de 

consolidação/ desverticalização do setor elétrico europeu 

Resumo – Profª Isabel Soares (Universidade do Porto) 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais tópicos abordados Conclusões 

Reconcentração após a liberalização 

> Após a fase de diversificação, empresas voltaram a se 

concentrar no core business de energia 

> Ocorreu uma série de vendas de participações em 

setores não energéticos 

> Processo de reconcentração não foi pacífico e muitas 

empresas não conseguiram obter as sinergias 

esperadas com as fusões e aquisições 

Evolução das utilities  desde 1990 

> A liberalização do mercado de energia elétrica e gás 

trouxe profundos impactos para as empresas 

> Empresas passaram a investir fora da Europa e a 

atuar em outras redes (ex: água, saneamento, etc...) 

Drivers do setor elétrico europeu 

> Liberalização e criação de um mercado interno 

> Questão climática 

> Investimentos em infra-estruturas  

> Inovação e P&D  

Tendências 

> Continuação do processo de M&A, devido a exposição 

à regulação apertada e preços decrescentes 

> Concentração crescente nos "7 irmãos" 

> Convergência dos negócios de eletricidade e gás 

Riscos na execução de uma estratégia de M&A na UE 

> Custos crescentes 

> Protecionismo 

> Perda de reputação corporativa 

> Risco geopolítico e de flutuação cambial Situação atual do setor na UE 

> RES-E impactou nos preços da eletricidade, além de 

trazer uma regulação mais restrita – necessidade 

das empresas repensarem seus negócios 

> Empresas com grande acúmulo de dívidas realizam 

desinvestimentos para conter custos 
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Jaap Rieter apresentou a Delta, multi-utility holandesa que não só opera redes, 

mas também oferece serviços em setores como saúde e educação 

Resumo – Jaap Rieter (Delta) 

Fonte: CPFL; Delta; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais tópicos abordados Conclusões 

Apresentação da Delta 

> Utility  que surgiu na província de Zeeland na 

Holanda como resultado da fusão de uma empresa 

de energia com uma de água 

> A Delta atua na geração e distribuição de 

eletricidade, gerenciamento de resíduos, distribuição 

de gás e água, multimídia e telecomunicação móvel 

Resultados do modelo de multi-utility para a Delta 

> Ser uma multi-utility foi um fator de sucesso 

> Os clientes aprovaram as ofertas double-triple (gás, 

eletricidade, água/ televisão, telefone e internet), 

com maior lock-in da base de clientes 

>  A Delta é hoje a líder em market share em 

eletricidade, gás e televisão 

> A empresa é líder em reputação entre empresas 

holandesas (acima da Phillips) 
Principais drivers para diversificação da Delta 

> Reduzir dependência do mercado de energia 

(sensível aos ciclos econômicos) 

> Aproveitar o crescimento do mercado de multimídia 

> Obter sinergias de custo e comerciais 

> Oferecer serviços completos aos clientes e melhora 

> Alavancar relacionamento da Delta com a prefeitura 
Conceito de multi-utility 

> Vender mais produtos por cliente 

> Oferecer soluções completas ao cliente e melhorar 

sua experiência com a Delta 

Fatores de sucesso para o modelo multi-utility 

> Realizar parcerias estratégicas, principalmente com 

empresas que possuam canal direto com o cliente 

> Estabelecer pontos de venda únicos (oferta de 

múltiplos serviços simultaneamente) 

> Conectar clientes com a marca da Delta (ultrapassar 

imagem de fornecedora de energia elétrica) 



119 WS6 - Doc de apoio.pptx 

Alessandro Leal levantou a questão de como os negócios terão que se adaptar 

para a nova realidade dos consumidores hiperconectados 

Resumo – Alessandro Leal (Google) 

Fonte: CPFL; Google; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais tópicos abordados Conclusões 

Proposta de valor do Google 

> O Google tem como objetivo se tornar uma 

ferramenta de busca que traz resultados corretos o 

mais rápido possível 

> Os verdadeiros clientes do Google são os 

anunciantes, mas o foco da empresa é na 

experiência do usuário  

Impacto para as empresas 

> A necessidade de reinventar processos, que 

começou com mídia e e-commerce, se estenderá 

para todas as indústrias 

> A economia do carbono passará a ser uma economia 

digital (escala instantânea, barreiras de entrada 

baixas, economia do compartilhamento, asset light) 

Consumidores hiperconectados 

> Os indivíduos estão cada vez mais conectados e tem 

cada vez mais devices incorporados 

> Próximos passos da conexão individual serão os 

wearable computers e a internet das coisas 

Tendências 

> Cada vez  mais ganhos em hardware e software 

> O futuro da computação móvel será definido por 

inúmeros portais de acesso à nuvem 

> O fenômeno dos gadgets marca o princípio da era do 

ambient computing 

> O mundo passará por inevitável reinvenção de 

processos 

> As empresas que entenderem como melhor se 

ajustar a essa economia digital terão mais chances 

de sobreviver 
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Durante o debate, temas como o modelo multi-utility e o futuro da energia foram 

discutidos entre os palestrantes 

Resumo – Debate após palestras 

Fonte: CPFL; Palestrantes Workshop; Roland Berger Strategy Consultants 

Como a Delta vê a tendência de unbundling ? 
Quais sinergias obeteve como multi-utility? 

> JR: A lei holandesa obriga o unbundling 

> JR: Sinergias obtidas: 

– Do lado do cliente: aumento das margens (que são 
baixas em redes) alavncando o negócio de 
multímidia 

– Do lado da operação: sinergias com a logística de 
entertar os fios  

 

> AL: A visão do Google é de que a energia será 
fundamental paraa humanidade existir e se conectat 

> AL: Google promove eficiencia no consumo 

> AL: Atualmente, o Google não possui uma etsratégia 
voltada para oferecer serviços de energia  

1 2 Como o Google vê o futuro da energia? 

Como foi o processo da Delta de decidir se tornar 
uma multi-utility? 

> JR: A Delta quis melhorar a experiencia do cliente e 
obter mais receitas alavancando cross-selling 

> JR: Redução da dependencia do mercado de energia 
foi outro driver que impulsionou a decisão 

> IS: O regulador não cria barreiras para o 
desenvolvimento de multi-utiliities, desde que elas não 
se tornem a empresa dominante do mercado 

> O reguladore se preocupa mais com a proteção da 
concorrência 

3 4 
Qual é o posicionamento do regulador europeu no 
desenvolvimento de novos negócios? 

NOTA: JR = Jaap Rieter; AL = Alessandro Leal; IS: Isabel Soares 



Anexo 6 – Resultados do formulário dos 
participantes 
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Para os espectadores do Workshop, as Redes Inteligentes e a Geração 

Distribuída serão as tecnologias mais disruptivas para as utilities 
 
Tecnologias trarão as mudanças mais disruptivas para as utilities [média da nota] 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Na sua opinião, quais tecnologias trarão as mudanças mais 

disruptivas para os modelos de negócios das utilities? 

2,5

2,9

3,5

3,5

Armazenamento de energia 

Geração Distribuída 

Redes Inteligentes 

Veículos Elétricos 

1 

2 

3 

4 

Outras tecnologias citadas 

> Sinais tarifários 

> Gestão da demanda 

∑ 37 respondentes  

1: menos relevante; 4: mais relevante 
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Para os espectadores do Workshop, restrições regulatórias e aversão ao risco 

dos investidores são as principais dificuldades para desenvolver novos negócios 

Dificuldades enfrentadas pelas utilities para desenvolver novos negócios [média da nota] 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelas utilities 

brasileiras para desenvolver novos modelos de negócios? 

2,3

2,4

3,1

3,3

Dificuldade de financiamento 

Perfil de risco dos  

investidores (aversão ao risco) 

Falta de competências internas 

Restrições regulatórias 1 

2 

3 

4 

Outras dificuldades citadas 

> Ambiente político e empresarial 

conservador 

> Foco no curto prazo em um setor que 

necessita de planejamento de longo 

prazo 

∑ 37 respondentes  

1: menos relevante; 4: mais relevante 

> Visão departamentalizada nas empresas 

-  áreas ainda trabalham de modo vertical 

(ex: medição vs. operação vs. TI) 

> Modelo de gestão conservador 
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Para os espectadores do Workshop, as competências que as utilities mais 

precisam desenvolver seriam a inteligência de mercado e a capacidade de inovar 

Competências para serem desenvolvidas pelas utilities [média da nota] 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Quais competências precisam ser desenvolvidas pelas 

utilities para atuar no Novo Ambiente de Negócios? 

3,0

3,1

3,4

3,5

2,8

Análise de big data 

Habilidades comerciais típicas  

de ambientes competitivos 

Capacidade de inovar e  

desenvolver P&D 

Inteligência de mercado 

Operação de novos tipos  

de redes (ex: água, telecom, etc 

1 

2 

3 

4 

Outras competências citadas 

> Adotar novas tecnologias disruptivas e 

integração de TI e Telecom em todos os 

níveis do negócios de distribuição 

> Desenvolver habilidade de 

relacionamento com o consumidor 

∑ 37 respondentes  

1: menos relevante; 4: mais relevante 

5 
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Para os espectadores do Workshop, as competências que as utilities mais 

precisam desenvolver seriam a inteligência de mercado e a capacidade de inovar 

Competências para serem desenvolvidas pelas utilities [média da nota] 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Qual a sua opinião em relação à ameaça de 

novos entrantes no mercado de energia elétrica? 

∑ 37 respondentes  

Quem seriam os principais candidatos a 

competir diretamente com as utilities no futuro? 

> "As empresas precisarão desenvolver serviços com valor agregado 

a partir do relacionamento que possuem com seus clientes" 

> "Em relação ao novos entrantes no mercado de energia elétrica, 

vejo de duas maneiras: Positiva: internacionalização dos players 

europeus chegando ao país com um approach/ know-how inovador 

e novos modelos de negócios. Negativa: Maior participação do 

capital financeiro de curto-prazo nos investimentos" 

> O negócio está passando por uma reestruturação e transformação. 

VEs, GD, competição são potenciais ameaças. Novos modelos de 

negócios vão aparecer. as utilities ficar mais perto dos seus 

clientes e passar a ser mais ativas no relacionamento" 

> "Positiva. A integração de outros serviços em uma mesma 

estrutura é inevitável ainda que o cenário regulatório não favoreça. 

O valor das utilities estará balizado em sua capacidade de inovar.  

> "Com as mudanças regulatórias e se for possível no Brasil uma 

liberalização, uma ameaça seriam empresas de TV a cabo e 

satélite que terão um estudo íntegro de seu mercado consumidor, 

que saberão que o assistem (cultura e costumes)" 

> "Empresas de petróleo e gás" 

> "Geração distribuída por empresas de serviços de "fundo de 

quintal" associadas a fabricantes de equipamentos" 

> "Virtual Power Plants" 

> "Pode haver uma desintermediação promovida pelas tecnologias 

de GD, em pequena escala" 

> "Principais competidores: operadoras telecom e outras utilities 

como água e gás" 




