Workshop 7:
Tendências comerciais
para o setor elétrico
brasileiro
Documento de apoio para discussão

Campinas, 22 de julho de 2014

Selecionamos os principais temas referentes às tendências comerciais para
refletir sobre o posicionamento CPFL e definir o plano de ação
Agenda

de liberalização – A liberalização dos mercados
A Processos
mundiais de energia está ocorrendo de forma gradativa - no
Brasil não há sinalização clara dos próximos passos

B Desafios para o desenvolvimento do mercado livre
brasileiro – para alcançar todo seu potencial, alguns
desafios precisam ser endereçados

C Papel das Distribuidoras e Comercializadoras no futuro

– modelos de negócios precisam ser revistos de acordo com
as tendências comerciais

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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A. Processos de liberalização – A
liberalização dos mercados mundiais de
energia está ocorrendo de forma
gradativa - no Brasil não há sinalização
clara dos próximos passos

A

Processos de liberalização

No mercado livre, agentes geradores, comercializadores e importadores de
energia negociam livremente com os consumidores
Evolução dos limites de liberalização e principais implicações do mercado livre
Unbundling total

100% cativo

Mercado
atacadista

Comercialização

> Agentes geradores, autoprodutores, comercializadores e
importadores negociam livremente
com consumidores

Mercado
atacadista

> Maior importância para:

Mercado
livre
Geração

Geração

Comercialização

Mercado
livre

Transmissão

Distribuição

Fluxo energético

Fluxo de contratos

Fonte: CPFL; EDP; Roland Berger Strategy Consultants

Mercado
cativo
Distribuição

Tamanho do mercado

– Comercialização
– Mercado atacadista

Mercado
cativo

Transmissão

Implicações da liberalização

> No unbundling total, clientes
residenciais podem comprar energia
alternativamente ao suprimento da
concessionária local

> Distribuidoras transferem risco da
compra de energia para as
comercializadoras
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A

Processos de liberalização

Uma maior liberalização do mercado tem potencial de trazer implicações
positivas aos setor elétrico – questões-chave se colocam para reflexão
Potenciais implicações positivas e questões-chave de maior liberalização
Segmento
Geração

Potenciais implicações positivas

Questões-chave

> Maior liquidez no mercado de atacado
> Desenvolvimento das bolsas de energia

> O mercado livre apresenta os sinais corretos
para a expansão?

Distribuição

> Possibilidade de transferir o risco de compra > Como as distribuidoras poderão criar valor
de energia
em um mercado 100% liberalizado?

Comercialização

> Maior número de clientes potenciais
> Oferecimento de novos produtos e serviços

> Maior competição na comercialização pode
implicar em redução de margens?

Consumidores

> Maior competição poderia reduzir preço da
energia e aprimorar qualidade do serviço

> Os preços de energia são realmente
reduzidos no mercado livre?

Regulamentação

> Necessidade de atuação apenas quando
> Etapas iniciais de liberalização demandariam
aumento da concorrência não for concretizado maior atuação do regulador?

Meio ambiente

> Preços de mercado poderiam dar sinais
corretos para consumo eficiente

Fonte: CPFL; EDP; Roland Berger Strategy Consultants

> Clientes residenciais responderiam à preço?
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A

Processos de liberalização

No mundo, diversos países liberalizaram seus mercados de energia ao longo
dos últimos anos – nem todos os países praticam o unbundling total
Evolução da liberalização do mercado de energia no mundo

2008
Croácia
Espanha

1999
Suécia
1998
Grã-Bretanha Nova Zelândia
Alemanha

1997
Noruega
Finlândia

2002
Austrália
(Victoria &
New South
Wales)

2001
Áustria
Holanda
(Green)

2004
2006
Holanda Rep. Tcheca
(Flandres
Portugal

2010
Irlanda do
Norte
2011
Turquia

2007
Austrália (Queensland)
Bélgica (Bruxelas)
Bulgária
Eslovênia
França
2005
Grécia
Eslováquia
2003
EUA (Maryland/ Hungria
Islândia
Austrália (Sul) Texas)
Itália
Dinamarca
Polônia
Rep. da Irlanda Letônia
Lituânia
Luxemburgo
Romênia

Grau de
liberalização
100%

1)

>
80%
>

70%

60%

2)

50%

27%
10%

3)

0%

1) 65% do mercado pratica a liberalização total, (ex:Texas já é 100% liberalizado) 2) Mercado será 100% liberalizado a partir de 2016
3) Em regiões selecionadas, 10% da carga foi direcionada ao mercado livre para testes
Fonte: First Data Utilities; VaasaEMG; University of Hull; Roland Berger Strategy Consultants
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A

Processos de liberalização

A União Européia buscou promover concorrência nos mercados de energia
através de um longo processo de liberalização
Estudo de caso – Liberalização na Europa
Caracterização
> Processo planejado e implantado
gradualmente
> A liberalização ocorre não só para o mercado
de eletricidade, mas também para o de gás

Principais objetivos

Promover a competição no segmento
de geração, trading e varejo

> Envolveu também a privatização das empresas
e desverticalização das utilities

Promover integração entre os mercados

> Orientação da União Européia para que todos
os países busquem o unbundling total, porém
não necessariamente dentro de um mesmo
cronograma

Aproximar preços de eletricidade e gás

> Em alguns países, a tarifa regulada coexiste
com a tarifa livre >

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

da União Européia

entre países

Reduzir preços do gás e eletricidade
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A

Processos de liberalização

A liberalização do mercado europeu impulsionou o desenvolvimento do mercado
de trading, trouxe maior liquidez às bolsas e incentivou a inovação em produtos
Estudo de caso – Principais sucessos da liberalização na Europa
Desenvolvimento do negócio de
trading

Liquidez para os mercados de
energia

Diversificação na oferta de produtos
e serviços

Energia negociada pela EDF [kWh bi]

Marcado trade [OTC e exchange/ consumo]

Produtos ofertados por empresa [#]

Derivativos

Físico

3.833

29%

3.957

>

33%

2.315
1.608
20%
80%

Gás

Inglaterra

Holanda

23%
71%

67%

77%

Alemanha
Suiça

2008

2009

2010

2011

> EDF Trading desenvolveu suas
atividades de comércio de carvão com
base em suas competências em
comercialização de energia
Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

>

Energia
23,6

>
12

6

8

34

15

15

12

9

16

11

25

3,1
16,3
1,3
2,5
8,5

7

1,0
5,1

> O maior volume negociado e do número > Mais de 400 produtos surgiram no
de agentes em bolsas aumentou a
mercado, especialmente ofertas
liquidez nos mercados de energia e gás
combinadas de gás e energia
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A

Processos de liberalização

Por outro lado, a liberalização não resultou em maior competição no varejo,
consumidores preferem a tarifa regulada e trocam pouco de comercializador
Estudo de caso – Principais insucessos da liberalização na Europa
Processos de liberalização
AltoAnível
de concentração para
A competição no varejo não resultou Clientes residenciais ainda preferem
consumidor
final (menor concentração) no
emsegmento
mais trocas
de comercializador
manter tarifa regulada
Maior competição
de retail
nem sempre

resultou
trocas de comercializador
Market
shareem
dasmais
comercializadoras
para Taxa de troca de fornecedor [%]
consumidores
finaisde[%fornecedor
clientes] e concentração do mercado [%, index]
4 Taxa de troca
Gás

Maior
player
HHI

>

Outros

10,000

CONCENTRAÇÃO MUITO ALTA

Poland
Portugal

95%

9,000

8,000

Estonia

ItáliaSlovakia

7,000

França

Slovenia
FIGURA

82%
4

France

3,000

Bulgaria
Bélgica

2,000

7,000

82%

CONCENTRAÇÃO ALTA
Ireland
CzechRepublic
Belgium

GreatBritain Spain
CONCENTRAÇÃO MODERADA

Austria
Italy

Espanha
0
1

2

Alemanha

42%
3

4

5

20%

6

7

Germany
8

Lithuania

5,000

France
Luxembourg
Bulgaria
Slovakia Slovenia

2,000

0

Ireland

GreatBritain
CONCENTRAÇÃO
MODERADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

TAXA DE TROCA

TAXA DE TROCA

Fonte: European Comission, " Energy Market in the European Union in 2011; Roland Berger Strategy Consultants

Fonte: CRIEPI Report Y11018, Roland Berger Strategy Consultants

Italy

Spain

Denmark

0

> Players dominantes são unidades de
negócios de grandes grupos integrados

Belgium

Austria
Romania

1,000

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CONCENTRAÇÃO ALTA
CzechRepublic

Portugal

4,000
3,000

65%

1,000

0

CONCENTRAÇÃO MUITO ALTA
Greece

6,000

Luxembourg

4,000

Malta
Estonia

9,000

Lithuania

5,000

>

HHI

Bulgária

100

Grécia

100

Polônia

100

>

8,000

Greece

6,000

Energia
10,000

Parcela da população que utiliza tarifas
reguladas [%]

<

WS Tendências comerciais - Doc de apoio 201400714 v2.pptx

> Mesmo em países com maior
competição no varejo, consumidores
realizam poucas trocas de
comercializador

20

França

93

Portugal

90

Dinamarca

80

Itália

80

Espanha

59

> Mesmo após a liberalização do mercado,
grande parte dos consumidores
europeus prefere a tarifa regulada
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A

Processos de liberalização

Embora a redução dos preços tenha sido um dos racionais para maior
liberalização, não há indícios claros de que na Europa ela se concretizou
Evolução dos preços na Europa após a liberalização

1

Os preços estão convergindo lentamente na Europa – preços mais baixos
aumentam mais rapidamente do que os preços em patamares mais altos

>

2

Países que mantém tarifa regulada apresentam tarifas mais baixas do
que a média européia

>

3

As tarifas de energia cresceram mais lentamente em países que extinguiram
a tarifa regulada do que os mantiveram as duas alternativas

>

4

Nos países em que as tarifas livre e regulada coexistem, os preços do
mercado livre ficam próximos da tarifa regulada

>

Fonte: ACER Annual Report, Roland Berger Strategy Consultants
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A

Processos de liberalização

O unbundling total não comprovou todos seus potenciais benefícios nos EUA –
alguns estados atualmente repensam a liberalização total
Estudo de caso - Liberalização nos EUA
Caracterização
> Nova legislação em 1990
incentivou liberalização e
unbundling
> Estados como Texas, Califórnia e
Maryland ampliaram o mercado
livre e implementaram unbundling
> Principais motivações eram
– Reduzir preços no varejo
através da competição
– Acabar com monopólios (80%
do mercado da Califórnia
pertencia a três utilities - PG&E,
SDG&E e SCE)
– Incentivar utilities a desenvolver
novos produtos e serviços

Resultados na Califórnia
>
>
>
>
>

>

Sucessos
Mercado tornou-se mais
competitivo
Novos produtos e serviços
inovadores foram desenvolvidos
Investimentos em smart grids
Insucessos
Utilities investiram em fontes mais
caras (UTEs a gás e nucleares),
causando aumento dos preços
Contratos de varejo deixaram as
utilities desprotegidas contra
flutuações nos preços da energia
Apenas Los Angeles escapou da
"Crise da Califórinia" (cidade não
havia liberalizado seu mercado)

Fonte: Global Data Energy; PSIRU; Press Clipping; Roland Berger Strategy Consultants

Status da liberalização
> Tendência de unbundling perdeu
força após evidências de que
preços não foram reduzidos
> Diversos estados estão
repensando a liberalização (ex:
Maryland)

WS7 - Doc de apoio.pptx
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A

Processos de liberalização

Assim como na Europa, a redução dos preços não configurou como um dos
benefícios da liberalização nos EUA
Evolução das tarifas no varejo nos EUA [cents/ kWh]
Estados sem tarifa regulada1)

Média nacional

Estados com tarifa regulada

∆ '97-'11 ∆'04-'11

13

3,6

3,1

10

3,2

2,4

9

3,0

2,3

12
11

8
7
6
5
4
1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

> Após uma redução mandatória
nas tarifas entre 1997 e 1999,
preços aumentaram após 2000
> A partir de 2002, as tarifas
aumentaram mais em estados
liberalizados:
– Maior parte das utilities vendeu
ativos de geração durante o
período de desregulamentação
– Utilities investiram em fontes
mais caras de energia
> Maiores custos com sistemas e
softwares após liberalização
também são apontados como
causa do aumento das tarifas

>

1) Estados liberalizados, sem nenhuma opção de tarifa regulada: Califórnia, Connecticut, Columbia, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan., Montana, New
Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island (Ohio ainda mantém opção regulada)
Fonte: APPA; EIA; Roland Berger Strategy Consultants
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A

Processos de liberalização

A introdução de novas tecnologias na rede irá contribuir para o desenvolvimento
dos mercados liberalizados, além de promover maior competição e complexidade
Impacto da introdução de novas tecnologias
Redes Inteligentes

Geração distribuída

> Viabilizam oferta de
novos produtos (ex:
tarifas dinâmicas)

> Aumenta o volume da
auto-produção

3º Pacote de
Energia europeu
considera smart
meter fundamental

Virtual Power Plants

Veículos elétricos

> Facilitam acesso de micro > Intensificam importância
geradores à bolsas de
da energia elétrica para o
energia
consumidor
> Aumentam volume
> Aumentam o consumo de
Necessidade de definir como
prosumers seriam classificados: comercializado em bolsas
energia
– Consumidor livre
> Incentivam a auto– Consumidor regulado
produção

Elementos que impulsionarão o mercado livre, proporcionando maior complexidade e competição
Fonte: CPFL; ACER; Roland Berger Strategy Consultants
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A

Processos de liberalização

No Brasil, a figura do consumidor livre foi criada com o projeto RE-SEB ambientes contratuais ACR/ ACL surgiram apenas em 2003
Marcos para a criação do mercado livre brasileiro
96-98
Projeto RE-SEB

Dimensão

Modelo Antigo
(até 1998)

> Empresas
> Competição na geração e Divisão das
verticalizadas
empresas
comercialização para
Ambiente competitivo > Monopólios –
consumidores livres:

– Objetivo de estimular o
Consumidores
aumento da eficiência
e redução dos preços
2003

> Criação do mercado de
curto-prazo

Fonte: CPFL; CEEE; Roland Berger Strategy Consultants

> Empresas divididas
por atividade:
G/ T/ D/ C
> Competição na
geração e
comercialização
> Consumidores
Livres e Cativos

Modelo Vigente
(2004)
> Empresas divididas por
atividade: G/ T/ D/ C +
Importação/ Exportação
> Competição na geração
e comercialização
> Consumidores Livres e
Cativos

Preços

> Tarifas reguladas em > Preços livremente
todos os segmentos
negociados na
geração e
comercialização

> Ambiente livre: Preços
livremente negociados
em G e C
> Ambiente regulado:
leilões

Sobras/ déficits do
balanço energético

> Rateados entre
compradores

> Liquidados na CCEE.
> Mecanismos de
Compensação de Sobras
e Déficits (MCSD) para
as distribuidoras

Novo Modelo Institucional
> Criação de 2 ambientes
contratuais (ACR e ACL)

Competição
inexistente
> Consumidores
Cativos

Modelo de Livre
Mercado
(1998- 2003)

> Liquidados no MAE

WS7 - Doc de apoio.pptx
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A

Processos de liberalização

Na última década, o mercado livre brasileiro veio se desenvolvendo com
aumento no número de agentes e clientes livres e especiais
Evolução do mercado livre brasileiro
Aumento da competição

Pulverização do mercado

Expansão do número de clientes

Evolução do nº de comercializadoras

Market share dos top 5 players

Evolução do nº de consumidores [CNPJs]
Livres

+23%

147 147 150

Especiais
X 10

55%

12.000

45%

113
93

X2

70
55

Fonte: ABRACEEL; CCEE, Aneel, Entrevistas, Roland Berger Strategy Consultants

1.168
Potencial

2008

2013

Potencial

194

2013

620

2013

2009

459

2008

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1.200

2008

2007

48
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A

Processos de liberalização

No Brasil, a maior liberalização proporcionaria criação de valor para as utilities
especialmente através das comercializadoras
Alavancas de criação de valor para as utilities com a liberalização
VOLUME
> Mesmo sob a manutenção dos
patamares atuais, há potencial de
migração de clientes ao ACL
> Com redução nos limites para o
ACL, volume comercializado pode
ser impulsionado

ACESSO

MARGEM

> Possibilidade de comercialização
de energia para clientes do
Grupo B fora da área de
concessão da Distribuidora

> Margem do cliente cativo na
Distribuidora referente à parcela
energia é zero – maior margem
com migração

Criação de valor para utilities integradas
> Possibilidade de ofertar novos
produtos e modalidades de
tarifas, potencialmente com
maiores margens
NOVOS PRODUTOS

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

> Amadurecimento e
desenvolvimento do mercado
livre fortalece atividades de
trading

> Fortalecimento das bolsas e do
mercado livre por aumentar o
giro do mercado spot

TRADING

MERCADO SPOT

WS7 - Doc de apoio.pptx
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A

Processos de liberalização

Estão previstas medidas que podem impactar o ACL no curto prazo, porém há
incerteza quanto às mudanças de médio e longo prazo
Mudanças previstas no mercado livre brasileiro
Longo prazo
1.

Alocação das cotas no ACR

Médio prazo
1.

Curto prazo
1.
2.
3.
4.

Comercializador varejista >

>

MP579/ Lei 12.783
Resolução 3/2013 do CNPE
Novas regras para garantia
Portaria 455

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

Dúvida em relação às medidas de médio e longo prazo para
desenvolvimento do mercado livre
WS7 - Doc de apoio.pptx
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A

Processos de liberalização

A ANEEL não prevê discussões sobre uma maior liberalização do mercado e a
Abraceel foca em medidas de curto prazo
B

1 Tendências comerciais – Processos de liberalizaçãoBack-up

Perspectivas da ANEEL e da Abraceel em relação
ao mercado livre
Muitas das metas prioritárias da Abraceel tem um foco na competitividade do
ANEEL

mercado livre no longo prazo

Abraceel

Agenda de prioridades Abraceel 2013/2014 (em revisão)
2ª Onda

1ª Onda

>

Resolução CNPE03 (formação de preços e cobrança
1
de ESS_SE)

1 Comercializador varejista

2 Modelo comercial

2

Regulamentação da portaria 455
(índice de preço e flexibilização do ex-post)

Impacto EBITDA

3 Ampliação do ACL
4

3 Cotas para os consumidores livres e especiais

Reversão para 6 meses –
Cons. especial

4

Consolidação do sistema de garantias
financeiras (etapas 2 e 3 da Aneel)

5 Curva forward - Decide
6 Acesso aos programas do ONS

5

Cessão de excedentes –
Art. 25 da Lei 12.783 (MP 579)

7 Desconto energia incentivada

6

ML como elemento de expansão
da oferta de energia

8 Adin
9 CDE – isonomia ACR e ACL

10 Melhorias CCEE
Monitorar

Discutir e influenciar
Nível estratégico de abordagem

Metas com maior impacto na competitividade no longo prazo

> ANEEL focada em temas de curto prazo
> Agenda regulatória não prevê discussão de temas
críticos para impulsionar o crescimento do mercado livre

Fonte: ABRACEEL; ANEEL; Roland Berger Strategy Consultants

Workshop Tendências operativas e comerciais - Documento de apoio 20140319.pptx

> Metas prioritárias da Abraceel tem um foco no curtoprazo:
– Comercializador varejista
– Isonomia entre ACR e ACL
– ...

WS7 - Doc de apoio.pptx
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B. Desafios para o desenvolvimento do
mercado livre brasileiro – para
alcançar todo seu potencial, alguns
desafios precisam ser endereçados

B

Desafios

Mesmo sob a legislação vigente, o mercado livre poderia atender 46% da carga
nacional – desafios precisam ser endereçados para atingir potencial
Potencial do mercado livre e desafios para sua expansão [% da carga]
Desafios para cumprir potencial

ACR

54%
73%

16%

ACL

Situação atual
Fonte: ABRACEEL; Roland Berger Strategy Consultants

30%

Garantia de expansão da oferta

2>

Viabilização de grandes volumes de
energia para o ACL

3>

Pouca representatividade das bolsas
de energia

4>

Poucos incentivos para migração de
potenciais clientes livres/ especiais

Consumidores
especiais

2%
25%

1>

Clientes livres

> ...
Potencial
WS7 - Doc de apoio.pptx
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B

Desafios

Um dos obstáculos para o desenvolvimento do mercado livre brasileiro é a
viabilização da expansão da oferta
1

Desafios para expansão da oferta no mercado liberalizado

Mecanismo de financiamento para expansão da oferta
Leilões do ACR

Distribuidoras

Expansão da oferta
Garantia para
financiamento

Desafios no mercado liberalizado
> Projetos de geração para o ACL
têm dificuldade de obter
financiamentos de longo prazo
> Em um mercado liberalizado, as
geradoras não contam com os
leilões do ACR como garantia
> Os contratos do mercado livre
costumam ser de curto-prazo e
dificilmente superam 5 anos

Um novo modelo de
compartilhamento dos riscos de
contraparte precisaria ser definido
Comercializadora
Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

Consumidores livres
WS7 - Doc de apoio.pptx
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B

Desafios

Alguns mecanismos e iniciativas poderiam auxiliar na viabilização da expansão
da oferta no ACL
1

Potenciais linhas de ação para viabilização da expansão no ACL

Fontes alternativas de financiamento

NÃO EXAUSTIVO

Articulação institucional

> Outros bancos públicos nacionais

> Articulação conjunta sobre o
BNDES

> Bancos estrangeiros

– Ex: Proposta Abraceel e PSR1)
para viabilizar crédito para 4 GW
no ACL

> Financiamento com empreendedores
> Debêntures de
infraestrutura

Expansão no ACL
> Parcerias para possibilitar contratos
de maior prazo:
– Grandes comercializadoras
(garantias intra-grupo)

> Pressão para mudanças na gestão de risco
> Comprador de energia centralizado ("dealer")
> ...

– Auto-produtores

Aumento do prazo dos contratos

Outras…

1) Proposta estruturada em Maio de 2014, - expansão através de PCHs, eólicas e biomassa
Fonte: CPFL; Desk research; Roland Berger Strategy Consultants

WS7 - Doc de apoio.pptx

22

B

Desafios

A viabilização de grandes volumes de energia para o ACL é um desafio,
especialmente no caso da energia nova
2

Principais fontes de energia do ACL

1

Virada do modelo

> O ACL foi criado a partir de 2003,
movido por sobra de energia, a qual
tornou o preço no ACL atrativo
> Até 2005, havia energia velha
descontratada (excesso de oferta
para contratação)

2

Projetos estruturantes (UHE)

3

Energia nova

> Cláusulas especais destinaram
> Poucos projetos UHE efetivamente
energia das grandes UHE para o ACL
comercializaram energia no ACL
> Participantes puderam ofertar parte
> Maior parte da energia nova virá de
da energia no ACL
projetos eólicos de grandes empresas
> Preços do leilão não se
– alguns projetos solares podem se
concretizaram (~ R$ 130/MWh)
viabilizar
Destino da energia [MWm]
Geração eólica [MW]
Belo
Monte

70%

2.211

20% 10% 4.571

ACL
Santo
Antônio

75%

25% 1.553

Jirau

71%

29%

ACR
Fonte: CCEE; Andrade&Canellas; Roland Berger Startegy Consultants

ACL

Autoprodutores

1.841
18%

19%

jan-13

jan-14

1.383
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B

Desafios

As bolsas conferem maior transparência e liquidez ao mercado e são um dos
elementos essenciais para o desenvolvimento do mercado livre
3

Bolsas de energia – Benefícios ao mercado e exemplos internacionais

Benefícios ao mercado de energia

Exemplos internacionais

> Oferecem plataformas abertas e
Maior
transparência
transparentes para a comercialização
> Proporcionam maior volume de
informações ao mercado
> Permitem que agentes menores
Menores
negociem mais facilmente
barreiras para
entrada
> Permitem que agentes de outros
setores negociem energia

>

Maior liquidez > Permitem liquidação financeira
> Aumentam o número de participantes
no mercado
> Aumentam a confiança dos agentes
Fonte: APX; Roland Berger Strategy Consultants
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Desafios

O mercado de atacado ainda é restrito no Brasil – três plataformas de
negociação se colocam como candidatas a se tornarem a bolsa de energia
3

Status atual das bolsas no Brasil e requisitos para seu fortalecimento

Candidatos
>

Requisitos para desenvolvimento das bolsas
> Fundada em jul/2011 por Eike Batista1), ICE e
outros sócios
> Entrou com pedido à CVM para atuar como
mercado de balcão regulado e lançar contratos
futuros com liquidação financeira
> Corresponde por pequena parcela do mercado

> Fundada em março de 2012
> Possui 13 comercializadoras como sócios
> Possui potencial para negociação de ~50% do
mercado spot brasileiro
> Atual órgão responsável pela liquidação dos
contratos
> Apesar de se posicionar a favor das bolsas, é
vista com ressalvas pelo mercado

1

Mudança no modelo de formação de
preços – alta volatilidade do PLD dificulta
tomada de posição/ necessidade de
preços mais próximo ao tempo real

2

Definição de produtos padronizados –
padronização viabiliza aumento das
negociações e liquidez

3

Desenvolvimento de contratos com
diferentes periodicidades – maior
adequação à necessidade dos consumidores

4

Consolidação do mercado – criação de
uma só bolsa facilita a negociação e
proporciona ganhos de escala

1) Vendeu sua participação em 2014
Fonte: CPFL; Website das empresas; Roland Berger Strategy Consultants
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Desafios

Os atuais limites para migração, a exigência de medidores especiais pela
CCEE e a elevada burocracia para migração limitam o desenvolvimento do ACL
4

Principais entraves para migração de clientes elegíveis ao ACL

1

Limites restritos de potência e tensão

> Limite de potência alto, se comparado a outros países,
pode reduzir volume potencial de clientes do ACL >

2

Pré-requisitos do sistema de medição do
faturamento

> Elevados pré-requisitos do sistema de medição do
faturamento desmotiva migração por consumidores
próximos ao limite do ACL

3

Elevada burocracia para migração,
regida pela CCEE (ex: registro na CCEE,
obrigações setoriais)

> Clientes de menor porte não tem estrutura nem know
how para atuar no mercado

4

Formação de preço

> Instabilidade do PLD dificulta o consumidor a tomar
posição no mercado

Fonte: CPFL; ABRACEEL; Roland Berger Strategy Consultants
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Desafios

Algumas peculiaridades do mercado brasileiro dificultam ainda mais o
desenvolvimento do ACL
Peculiaridades do mercado brasileiro
Peculiaridades

Possíveis impactos

> Crescimento do consumo

> Maior criticidade para a necessidade de garantir
expansão da oferta

> Matriz predominantemente hídrica

> Dificuldade para se adequar ao mercado à vista
> Expansão não é incremental

> Grande número de potenciais clientes vulneráveis

> Necessidade de manter tarifas reguladas mesmo com o
unbundling total

> Mecanismo de formação de preço baseado no PLD

> Instabilidade traz pouca previsibilidade e encurta
planejamento

> Intervencionismo do governo no setor elétrico

> Incertezas políticas podem encurtar prazo dos contratos
> Políticas para modicidade tarifária energia privilegiam
ACR (ex: MP 579)
> Instabilidade das regras de mercado do ACL

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants
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C. Papel das Distribuidoras e
Comercializadoras no mercado livre –
modelos de negócios precisam ser
revistos de acordo com as tendências
comerciais

C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Uma maior liberalização do mercado impactaria tanto as Distribuidoras quando
as Comercializadoras
Impactos de uma maior liberalização do mercado de energia elétrica
C

GRAU DE
ABERTURA

A

Distribuidoras

> Manutenção da remuneração > Manutenção da remuneração > Distribuidora passaria a ser
pelo negócio do fio, mas
pelo negócio do fio, mas
negócio de fio - semelhante a
suportando os riscos dos
suportando os riscos dos
transmissão
negócios de G e T
negócios de G e T
> Ponta da operação cada vez
menos aparente - mudança
do grau de contato com cliente
> Transferência do risco para a
Comercializadora

Comercializadoras

> Manutenção da relevância do > Possibilidade de atender
> Necessidade de lidar com
segmento
volume maior de clientes
clientes residenciais – novas
livres e especiais
competências demandadas
> Maior participação da figura > Comercialização pode ser
do comercializador varejista
responsável pelo trading de
energia em todo o mercado

Manutenção do
atual patamar

B

Redução dos limites para
clientes livres e especiais

Liberalização total

Liberalização
Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants
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Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Independentemente do grau de liberalização futuro, o aumento da dinâmica do
mercado livre leva as Comercializadoras a repensarem uma série de dimensões
Dimensões das Comercializadoras impactadas pelas mudanças do mercado

Estratégia

Estrutura

Gestão de risco

Atuação Integrada

Equipe comercial

Políticas

> Comercialização > Serviços
> Distribuição
> Renováveis

> Organização
> Dimensão

> Front-office
> Middle-office

Clientes-alvo (Segmentação)

KPIs/modelo de remuneração

Limites

> Livre/especial
> Região
> Setor de atividade > Distribuição

> Métricas
> Metas

> Ajuste dos limites as novas
condições de mercado

Abordagem comercial

Processos e sistemas

Modelos de cálculo

> Oferta
> Canais

> Comerciais (e.g. > Contratos
prospecção)
> Outros

> Inclusão de fatores de risco
> Adequação de sistemas de risco

> Comunicação
> Pricing

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Perfil
> Capacitação

> Dinâmica de
avaliação

> Back-office
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Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Em um cenário de liberalização total, seria preciso definir onde seriam alocadas
as atividades de relacionamento com o cliente final
Divisão de responsabilidades em um cenário de total de liberalização
Distribuidoras
> Prover a infraestrutura de distribuição
para conectar o cliente final ao sistema
elétrico
> Garantir qualidade do
fornecimento
> Garantir manutenção da rede
> ....

Sinergias
> Canal de acesso aos
clientes
> Marca na área de
concessão
> Informação
sobre os clientes
> Cross-selling
> ...

NÃO EXAUSTIVO

> Unir geradores e consumidores
> Facilitar acesso das Geradoras ao ACL
> Assumir o risco de crédito do
consumidor e o risco de performance do
produtor
> ...

Comercializadoras
Gerenciar call-center para atendimento ao cliente
Oferecer serviços de valor agregado ao cliente (ex: instalação de painéis solares, automação residencial,
eficiência energética,...)
Fonte: CPFL; CCEE; Abraceel; Roland Berger Strategy Consultants
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Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

No Texas, onde o mercado é 100% liberalizado, são as comercializadoras que
oferecem serviços diretamente ao consumidor final
Oferta de serviços aos consumidores residenciais no Texas
Distribuidoras

> Concede incentivos à empresas que oferecem
serviços de eficiência energética na sua área de
concessão
> Oferece subsídios à empresas que instalam painéis
solares em residências conectadas à sua rede

Comercializadoras

> Consultoria em eficiência energética
> Instalação de painéis solares
> Venda de produtos eficientes (ex: termostatos,
lâmpadas,...)
> Compra de excedentes de geração distribuída

> Consultoria em eficiência energética

Contato com empresas de serviços de energia

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

Contato com consumidor
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Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Com uma maior liberalização do mercado, as Distribuidoras e
Comercializadoras terão que fortalecer uma série de competências

Cenário em que a Distribuidora não
se relaciona com o consumidor

Competências a serem desenvolvidas e fortalecidas
Competências

Manutenção dos
A patamares atuais

PARA DISCUSSÃO

Redução nos limites
B para migração do ACL

C Liberalização total

Distribuidoras Comercializadoras Distribuidoras Comercializadoras Distribuidoras Comercializadoras
Operar bem a rede elétrica
Otimizar base de ativos
(modernizar/automatizar)
Desenvolver know-how de big data
Inovar nos produtos e serviços de
energia
Fortalecer gestão de riscos
Fortalecer marca

Aprimorar abordagem comercial
Desenvolver conhecimento em
previsões climáticas

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Desenvolver competências de
varejo

✓

Aprimorar conhecimento em
relação à reação dos
consumidores residenciais a preço
Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

✓
✓

✓ Necessário fortalecer ou desenvolver
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Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Com o aumento da liberalização, a GDF criou a empresa ThinkEnergy para
atingir pequenos clientes comerciais no mercado norte-americano
ThinkEnergy – GDF Suez
GDF Suez

Think Energy

> GDF Sues Energy North America é uma
das maiores distribuidoras de energia
elétrica nos EUA

> Para atingir pequenos clientes comerciais e industriais, o grupo criou
em 2011 a Think Energy

> Fornece energia para mais de 60.000
clientes comerciais e industriais
através da GDF Suez Energy
Resources
Desenvolvimento do mercado livre
gerou a necessidade de adaptar
abordagem aos pequenos clientes
comerciais

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

> A Think Energy foca em pequenos clientes através de serviços
customizados e produtos de fácil entendimento

Proposta de valor:
– Preços competitivos
– Ampla disponibilidade de informação sobre o consumo
– Programas e promoções para clientes comerciais
– Ferramentas on-line fáceis de usar
– Excelência no atendimento ao cliente
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Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

A E.ON teve que desenvolver uma série de produtos inovadores para o varejo oferece no Reino Unido 4 tipos de tarifas diferenciadas e programa fidelidade
Exemplos de produtos de energia – E.ON UK
Tarifas diferenciadas – Gás + Eletricidade
Tarifa
E.ON Energy
Plan

Programa de fidelidade

Taxa de saída
Variável

Ausente

£5

Permitido

> Clientes acumulam Reward Points, que
podem ser trocados por pontos no cartão
Tesco ou por vouchers Bonus Bond

Não permitido

> O programa está disponível para
contratos combinados (gás+ energia) ou
só de energia

Pré-pagamento

Energy Fixed 1
Year v6

Fixo1) por 1 ano

Energy Fixed 2
Years v5

Fixo1) por 2 anos

£10

Não permitido

60+ Age UK
Fixed 2 year2)

Fixo1) por 2 anos

Ausente

Não permitido

> Clientes ganham pontos a cada ano de
contrato

1) Mudanças no VAT ou mudanças regulatórias podem impactar no preço 2) Disponível apenas para clientes com mais de 60 anos
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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Anexo 1 – Processos de liberalização

A

Processos de liberalização

Cada país que optou pela liberalização atingiu um patamar de abertura do
mercado - a Austrália é exemplo de liberalização total
Exemplo de processo de liberalização – Austrália
Após Março 98
Etapas (patamar Acima de 40 GWh/ano
mínimo)

Industriais

Comerciais

Mercado livre

Tarifa regulada

Março-Outubro 98
Acima de 40 GWh/ano
Mercado livre

Mercado livre
Tarifa regulada

<
Outubro 98 - 99

Após Julho 2007

Acima de 200 MWh/ano2)

Qualquer nível de consumo

Mercado livre

Mercado livre
Mercado livre

Residenciais

Tarifa regulada

Tarifa regulada

Tarifa regulada

Participação
do mercado
livre1)

3%

11%

25%

100%

1) Energia comercializada no mercado livre em volume em relação ao volume do mercado total; 2) Em jul/2004, o consumo mínimo passou para 100 MWh/ano, mas teve pouco impacto
na participação de energia livre no mercado total
Fonte: CEEM Center for Energy and Enviromental Markets - Australia; Roland Berger Strategy Consultants
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A

Processos de liberalização

O mercado espanhol é liberalizado desde 2003 – embora parte dos
consumidores prefira o regulado, ele deixará de existir em 2015
Exemplo de processo de liberalização – Espanha
Etapas

Clientes de
alta tensão

Clientes de
baixa tensão e
residenciais

Participação
do mercado
livre1)

Até 07/2008

De 07/08 a 07/09

Mercado regulado

Período de transição

Mercado livre

A partir de 07/2009
Liberalização

Mercado livre

Mercado livre

Mercado livre

Mercado livre

Tarifa regulada

Last Resort Tariff (LRT) –
Custo da energia definido
> Para consumidores que
não querem/ não podem
ser livres

40%

70%

Tarifa regulada

25%

<
A partir 2015
Mercado único europeu

Mercado livre

100%

1) Energia comercializada no mercado livre em volume em relação ao volume do mercado total
Fonte: CNE - Espanha; Roland Berger Strategy Consultants
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Processos de liberalização

A liberalização dos mercados europeus de energia tinha como objetivo criar
competição na geração, trading e varejo (eletricidade e gás)
Mudanças nos elos da cadeia de valor decorrentes da liberalização

<

Comentários
Antes da
liberalização

Geração/
produção

Trading

Transmissão

Distribuição

Varejo

> Economias de escala em
cada elo da cadeia de valor
> Empresas de energia
organizadas como
monopólios naturais

Depois da
liberalização

Geração/
produção

Trading

Transmissão

> Competição > Competição > Monopólio
na geração
em trade
natural
de energia
> Tarifas
reguladas

Competição

Distribuição
> Monopólio
natural
> Tarifas
reguladas

Varejo
> Competição
em varejo

> Monopólios naturais
permaneceram em negócios
de rede
> Ganhos de escala justificam
monopólios em T e D

Monopólio

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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Processos de liberalização

A liberalização do gás e da eletricidade na Europa foi lenta e gradual - levou 10
anos para planejamento e 15 anos para implementação
Evolução da liberalização do gás e da eletricidade na Europa
> Single European Act
> Liberalização em todos os setores e maior
agilidade na tomada de decisão da UE
> Resolução do Conselho para políticas
energéticas de 1995
> Defesa da integração do mercado interno

> Proposta modificada de Diretiva do Conselho para
estabelecimento de regras comuns
> Alterações do Parlamento Europeu foram incluídas em
duas propostas: para o gás e para eletricidade

> Diretiva para transparência de preços
> Transparência aos preços para contribuir com
o bom funcionamento do mercado interno da
energia

1986

1988

1990

> Documento de trabalho da
Comissão para o mercado
interno de energia
> Identificação dos obstáculos ao
mercado interno de energia e
prioridades para remover essas
barreiras

1990 1992

1991

<

> 2º Pacote de energia
> Regras mais rigorosas para abertura do
mercado interno da energia e fomento do
comércio internacional

> Pacote de infraestrutura energética
> Habilitação do comércio internacional
para garantir o funcionamento do
mercado interno

> Primeira diretiva sobre eletricidade
> Abertura progressiva dos mercados de energia
e primeiros passos para unbundling

1993

1996

> Proposta de Diretiva do Conselho para
estabelecimento de regras comuns
> Primeira proposta de liberalização do
mercado de energia

> Diretiva para o gás e eletricidade
> Criação de direitos de acesso para
operadores de transmissão para outras
redes

1998

2001 2003

2003

2005 2007

> Relatórios de acompanhamento
> Benchmarks aplicados no
mercado interno de energia

> Primeira diretiva sobre o gás
> Abertura progressiva do mercado de
gás e primeiros passos para
dissociação

2009

201?

> 3º Pacote de energia
> Regras mais rigorosas para
reforçar a concorrência nos
mercados de energia e do gás

> Inquéritos do setor
> Regras mais rigorosas para abertura
do mercado interno de energia e
fomento ao comércio internacional

Regulamentação implementada

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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Processos de liberalização

Na Europa, uma série de países ainda mantém a opção da tarifa regulada nos
segmentos residenciais, comerciais e industriais
Segmentos cobertos por tarifas reguladas

<

Segmentos com opção de tarifa regulada
País

Residenciais

Áustria
Bélgica
Bulgária
Chipre
República Tcheca
Dinamarca
Estônia
Finlândia
França
Alemanha
Grã-Bretanha
Grécia
Hungria
Irlanda
Itália
Latvia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Holanda
Irlanda do Norte
Noruega
Polônia
Portugal
Romênia
Eslováquia
Eslovênia
Espanha
Suécia
Fonte: ACER; Roland Berger Strategy Consultants

✓
✓

Residenciais vulneráveis
✓

Pequenos comerciais

Indústrias

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
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Processos de liberalização

A criação de unidades de trading, atuando com diversos energéticos, foi uma
importante ferramenta no novo cenário competitivo
Evolução do segmento de trading após a liberalização
Empresas

Início das atividades da
área de trading

1999

Exemplo EDF – EDF transformou sua unidade de trading criada após a liberalização em
um dos maiores comercializadores de energia de todo o mundo
Gás negociado [therms bi]
Físico

2000
2001

75
63 12

2008

2007
Fonte: Sites das empresas; Roland Berger

150

277

199

136

177

2009

2010

289
2011

Carvão negociado [MM ton]
495
369

245

214

174

155

2008

2009

372
365
232
2010

2.315
535

1.608
317
1.291

1.780

2008

2009

3.833

3.957

1.120

1.295

2.713

2.662

2010

2011

Sucesso em carvão

604

419

2001

376
286

2000,

Energia negociada [kWh bi]
566

Derivativos

(interrompido em 2003)

<

130
2011

> EDF possui apenas algumas usinas
de carvão, mas se tornou a maior
comercializadora da commodity
> EDF Trading desenvolveu suas
atividades de comércio de carvão
com base em suas competências
em comercialização de energia
WS7 - Doc de apoio.pptx
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Processos de liberalização

Os instrumentos de livre mercado trouxeram maior liquidez para os mercados
de energia
Mercado total de trade – 2012 [OTC and exchange based / Consumo anual ]
Mercado de gás

<

Mercado de energia

23,6
16,3

8,5

4,4

21,3
xx

6,5

2,1

4,2

0,8

5,1

2,5

2,1

1,2

0,6

1,0

0,4

0,8

0,2

0,6

0,0

4,6

2,0

3,1

2,3

1,9

1,3

1,1

0,8

0,5

0,1

0,9

0,5

Mercado total de trade [TWh]

Fonte: Prospex; Roland Berger Strategy Consultants
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Processos de liberalização

A abertura do segmento de retail na Europa levou a uma acirrada
disputa por clientes – uma série de novos produtos foram criados
Empresas e quantidades de produtos ofertados no mercado holandês

<

Fornecedores e quantidade de produtos oferecidos
> 25 fornecedores diferentes
12

34
12

6

15
9

8

15
16

15

22
34

3

21
9

> Quase 400 produtos
> Combinações entre gás e
energia
> Pacotes com foco em
energia limpa
> Diferentes modelos de
pagamento e indexadores

11

25

7

3

10

52

34

20

1

3

Fonte: Energiewereld.nl, Site das empresas, Roland Berger
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Processos de liberalização

Mesmo em mercados maduros e com ampla liberalização, existe grande nível
concentração na comercialização para o consumidor final
<

Concentração no mercado de comercialização na Europa
Market share em
número de clientes [%]

HHI Index

Outros

Segundo maior player

Maior player

100

10.000
9.000

80

8.000
7.000

60

6.000
5.000

elektro Ceje

2.000
1.000
0

Eslovênia

EON
Alemanha

Fortum

Hafsbund
Noruega

Finlândia

Vatterfall

Dong energy
Dinamarca

Suécia

EMS (Enel)
Romênia

Nuon (vattenfall)
Holanda
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CEZ
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Estônia

EDP
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Grécia

0

PPC

20

LESTO (RST + VST)

4.000

Eesti energia

40

Players dominantes são unidades de negócios de grandes grupos integrados
Fonte: CRIEPI Report Y11018, Roland Berger Strategy Consultants
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Maior competição (menor concentração) no segmento de retail nem sempre
resultou em mais trocas de comercializador
4

Taxa de troca de fornecedor e concentração do mercado [%, index]

Gás

<

Energia
HHI

10,000

9,000

HHI
CONCENTRAÇÃO MUITO ALTA

Poland

10,000

9,000

Greece

7,000

Slovakia

7,000

6,000

Lithuania

6,000

4,000
3,000
2,000
1,000
0

Estonia

Slovenia
Luxembourg

CONCENTRAÇÃO MUITO ALTA

Greece

8,000

8,000

5,000

Malta
Estonia

France

CONCENTRAÇÃO ALTA
Ireland
CzechRepublic
Belgium

Lithuania

5,000
4,000

France
Luxembourg
Bulgaria
Slovakia Slovenia

3,000

Bulgaria

Austria
Italy

GreatBritain Spain
CONCENTRAÇÃO MODERADA
Germany

2,000

0

TAXA DE TROCA
Fonte: European Comission, " Energy Market in the European Union in 2011; Roland Berger Strategy Consultants
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Em muitos países, a grande maioria dos clientes residenciais prefere manter a
tarifa regulada, mesmo após a abertura do mercado
5

Ranking de utilização de tarifas reguladas após abertura do mercado

Residências com tarifas reguladas [%]
% tarifas
sociais1)

0%
100 100

4%

0%

99 100 100 100

1%
94 93

2011

8%
95

0%

0%

3%

9%

2012
8%

97
90

90

85

80

83

80

74

> Mesmo após a liberalização do
mercado, grande parte dos
consumidores europeus prefere a
tarifa regulada

– Na Bélgica, os clientes com
tarifas reguladas são apenas os
vulneráveis

8 8

Fonte: ACER Annual Report, Roland Berger Strategy Consultants

Comentários

> Com exceção da Bélgica, mais de
50% das residências européias em
mercados abertos utilizam tarifas
reguladas:

59

Bulgaria Grécia Polônia França Portugal Irlanda Dinamarca Itália
do Norte
1) Porcentagem de residências com tarifas sociais

<

> Penetração da tarifa regulada não
variou e inclusive aumentou em
alguns países como Grécia e
Bélgica

Espanha Bélgica
WS7 - Doc de apoio.pptx

47

A

Processos de liberalização

Os preços estão convergindo lentamente na Europa – preços mais baixos
aumentaram mais rapidamente do que os preços em patamares mais altos
Preço da eletricidade1) em 2000 e aumento de preço entre 2000 e 2010 [EUR c/kWh]

<

180%
Malta
150%

Czech Republic
Hungary

Aumento de preço 2000-2010

120%

Sweden
Ireland

Norway

90%
60%

Denmark
Poland

Finland

Spain

Slovenia
Luxembourg United Kingdom
Greece Netherlands
Austria
Germany
Belgium
Portugal
France

30%
0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Preço da eletricidade em 2000
1) Preço da eletricidade sem impostos para residências com consumo entre 2500 e 5000 kWh
Fonte: Eurostat; Roland Berger
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As tarifas de energia cresceram mais lentamente em países que extinguiram a
tarifa regulada do que os mantiveram as duas alternativas
Evolução do preço1) da eletricidade entre 2008-2012 [CAGR; %]
Países com tarifa regulada
12

Média: 5%

5%

Residenciais

<

Industriais

Países sem tarifa regulada
1%
Média: 4%

10
8
6
4
2
0
-2

RO HU IT DK BE PL SK BG FR ES GR EE MT PT LT CY LV EU LU NL NO AT UK CZ IE SE DE FI
> Os preços para consumidores residenciais e industriais subiu mais
rapidamente nos países com tarifa regulada

SI

> Nos países mais liberalizados, as ofertas conjuntas
de gás-eletricidade auxiliam a reduzir o preço ao
consumidor final

1) Preço POTP (Post-Tax Total Price): inclui preço da commodity, transmissão, distribuição e componentes do varejo (medição, faturamento, serviços e suas margens), VAT, encargos
(nacionais, locais, ambientais)
Fonte: ACER Annual Report, Roland Berger Strategy Consultants
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Na maioria dos países europeus, os preços do mercado livre ficam próximos dos
preços do mercado regulado
Spread entre tarifas reguladas e não-reguladas – componente energia 2012 [EUR]
800
700
600
500
400
300
200
100
0
CY MT LV ES SK GR PT PL

LT

FR RO BG EE

<

> Na maioria dos países em que
as tarifas reguladas e nãoreguladas coexistem, os
preços de mercado tendem a
ficar próximos do regulado
> Os preços regulados acabam
influenciando os preços de
mercado livre
> A pequena diferença de
preços entre os mercados não
incentiva a entrada dos
consumidores residenciais no
mercado livre

Menor preço do componente energia no mercado livre
Preço do componente energia no mercado regulado
Fonte: ACER, Roland Berger Strategy Consultants
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Os países com tarifa regulada apresentam, em média, preços mais baixos do
que os países que extinguiram essa modalidade de preço
<

Preço da eletricidade para consumidores residenciais -2013 [EUR cents/ kWh]
Países com tarifa regulada

Países sem tarifa regulada

29
Impostos
PTP1)

12
9

11

23

21
14 13 14 14

19
15 15

27

28

16 17

22
17

EE BG RO FR LT GR LV PT PL HU DK EU SK ES IT MT BE CY
> Maioria dos países com tarifa regulada estabeleceu PTP abaixo na média
da União Européia
> Variação nos preços entre países explica-se pelos diferentes regimes de
tarifação e o grau de competitividade dos mercados

16 15 15

17

19

21
18

20

22
17 18

FI SI CZ NO EU SE NL AT DE LU UK IE
> Apenas 4 países sem tarifas reguladas estabelecem
PTP abaixo da média da EU
> Preço entre países também mantiveram disparidades
em países liberalizados

1) Pre-Tax Total Price (PTP): inclui preço da commodity, transmissão, distribuição e componentes do varejo (medição, faturamento, serviços e suas margens)
Fonte: ACER Annual Report, Roland Berger Strategy Consultants
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Em média, os preços para consumidores residenciais aumentaram desde 2009
na Europa
Resultados da liberalização na Europa –Preços para consumidores residenciais
Evolução dos preços1) [índice 01/2009 = 100]
Energia
elétrica

Comentários

> O índice HEPI1) apresentou
crescimento desde o lançamento
do "3º Pacote de Energia" (2009)

Inflação

– Pacote reforçou diretrizes para
liberalização nos países do EU

120
110

> Tarifas de eletricidade seguiram o
curso da inflação, mas com uma
taxa de crescimento maior

100

90

> Alta dos preços no inverno de
2013 afetou principalmente
consumidores de baixa renda

80
70

60
Jan-09

Jul-09

Jan-10

Jul-10

Jan-11

Jul-11

Jan-12

Jul-12

Jan-13

Jul-13

1) HEPI: Household Energy Price Index – calculado com base em 15 países europeus e compreende mais de 90% da população da EU 28 – inclui transporte
Fonte: E-Control; Press Clipping; Roland Berger Strategy Consultants
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A baixa taxa de troca entre comercializadores pode ser em parte explicada pela
pequena economia potencial
4

Potencial economia para as residências através de switching – 2012 [EUR/ mês]

<

Comentários
45
40
35

Descontos no 1º ano
após a troca

> Economia potencial calculada com base
na diferença de preço entre a oferta do
fornecedor standard e o preço mínimo do
mercado
> Alto valor de economia potencial na
Alemanha se deve aos descontos que
costumam ser oferecidos no primeiro
ano de suprimento

30
25
20

> Na maior parte dos países, a economia
potencial não passaria de EUR 15/ mês

15

> Os processos envolvidos no switching
podes não compensar as economias
potenciais

10
5
0

DE DK IT SE LU BE SI NO GB IE NI PL PT NL FI AT CZ SK FR ES
Nota: Economia potencial cálculada com base em uma residência com consumo de 4.000kWh/ ano
Fonte: ACER; Roland Berger Strategy Consultants
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A ACER realizou um levantamento dos key-success-factors para facilitar a
decisão de switching dos consumidores residenciais
Key-success-factors para incentivar a troca de fornecedor
Padronização das informações sobre planos de
energia (fact sheets)

Plataformas de comparação on-line
Ex: "Power to
Choose" - Texas

Ações para promover Switching
Ex: "GDF Energy
Resources" - USA

Explicações claras sobre as diferenças de ofertas fixas
e variáveis
Fonte: ACER; Roland Berger Strategy Consultants

Ex: "Discount
Energy Group" Maryland

Plataformas de switching coletivo
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A evolução do preço da energia elétrica variou entre os países e entre o tipo de
consumo desde o começo do processo de liberalização
Evolução dos preços residenciais e industriais, 1990-2007 [EUR c/kWh]
França

Alemanha

Espanha

Industriais

+18%
-14%

+10%

-1%
0.15

Residenciais

-12%

-7%

0.10
0.05
0.00

1990

1995

2000

2005

2010

Reino Unido

1990

1995

2000

2005

2010

Holanda

1990

1995

2000

2005

2010

2005

2010

Dinamarca

+30%
+81%

+31%

0.15

+75%
+68%

+53%

0.10

0.05
0.00

1990

1995

2000

Fonte: Eurostat; Roland Berger
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A agência regulatória européia planeja uma série de ações para desenvolver o
mercado livre
Linhas de ação propostas pela ACER1) para desenvolver o mercado livre
Desafios

Ações propostas

> Consumidores não costumam trocar de
fornecedores
> Consumidores preferem manter a tarifa
regulada
> Em países nos quais as tarifas reguladas e não
reguladas coexistem, preços costumam variar
ao redor da tarifa regulada

> Tarifas reguladas devem ser estabelecidas de forma à
não desestimular o desenvolvimento do mercado livre e
progressivamente devem ser extintas
> Aumentar informação disponível para consumidores
escolherem fornecedor:
– Desenvolvimento de ferramentas de comparação
on-line
– Desenvolver programas de conscientização dos
consumidores
– Programas de orientação aos fornecedores para
aprimoramento da abordagem comercial
> Diversificar ofertas de produtos (ex: ofertas conjuntas
de gás-eletricidade)
> Desenvolver smart grids

1) ACER = Agency for the Cooperation of Energy Regulators
Fonte: CPFL; ACER; Roland Berger Strategy Consultants
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Utilities européias aproveitaram o movimento de liberalização para diversificar sua
atuação – desde os anos 2000, a tendência é de abandono do modelo multi-utility
Exemplos de empresas que abandonaram modelo multi-utility
Produto/ serviço

Data da venda
Cartões de crédito e empréstimos pessoais
(1990s)

2003

Assistência a motores (1999)

2004

Telefonia móvel (2000-2001)
Telefonia móvel (1997)

2000

Água e saneamento (2000), #1 no Reino
Unido

2006

Água e saneamento (2003), #1 nos EUA

Fonte : Website das empresas, Financial Press, Analysis E.Grand/T.Veyrenc

2005

2008
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A margem das empresas integradas verticalmente são maiores do que das
empresas que atuam exclusivamente com energia
Margem das empresas de energia – Holanda 2012
Players integrados

Players com foco em comercialização
33%

32%

30%

20%
13%
7%

9%
5%

4%

2%

4%
0%

-2%

0%
-2%

-1%

-18%
-24%

ENECO

ESSENT

Margem bruta ((Receita-Custos)/Receitas)

NUON

DELTA

NEM

E.ON1)

1) E.ON inclui apenas E.ON Benelux Distribution
Company (antiga RNE)

Margem operacional (EBIT/Receita)
Margem líquida (Receita líquida/vendas)
Fonte: Annual reports 2012; Chambers of Commerce; Roland Berger analysis
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Connecticut
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Os estados liberalizados foram os que tiveram o maior aumento nas tarifas de energia
entre 1995 e 2010 nos EUA – custos aumentaram com a desregulamentação

Evolução das tarifas nos estados norte americanos [% 1995-2010]

Fonte: EIA; Roland Berger Strategy Consultants

<
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Importantes mudanças recentes na regulação brasileira podem impactar o
mercado livre no curto-prazo
Mudanças regulatórias recentes com impacto no ACL
1.

>

MP579/ Lei 12.783

> Geração com concessão renovada totalmente alocada ao ACR
> Preço definido pela ANEEL para cobrir O&M
> Consumidores especiais poderão retornar à condição de cativo
em 5 anos
> Direcionamento de cotas de energia do ACL para o ACR
> Redução dos preços no cativo e do desconto na TUST/ TUSD
> Permissão para consumidores livres cederem excedente

2.

<
>

Resolução 3/2013 do CNPE

> Inclusão dos mecanismos de aversão ao risco no cálculo do
PLD
> Alteração na forma de rateio do ESS-SE

Mudanças recentes
> Fim do rateio dos custos com inadimplência entre todos os
agentes
> Risco passa a ser dividido com o comprador (caso vendedor
não tenha lastro nem garantias)

3.

Novas regras para garantia

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Registro semanal ex ante
> Informação do preço de cada contrato
> CCEE divulgará índice com o preço dos contratos do mercado
livre

>

4.

Portaria 455

>
WS7 - Doc de apoio.pptx
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O direcionamento da energia que estava no ACL para quotas no ACR deixou
uma lacuna em 2013 e deixará nova lacuna em 2015
1

MP 578/Lei 12.783 - Estimativa de lacuna deixada pelas quotas do ACR [GWm]
5,2

2,2

1,9

0,4
0,2

ACR

0,6

0,7 5,9

0,7 2,9

1,0

∑ ACL: 1,4 GWm

2,9

∑ ACL: 1,4 GWm

<

> Geradoras já renovaram sua concessão e tiveram
toda quota do ACL direcionada para o ACR
– Aproximadamente 1,4 GWm direcionados para
o mercado cativo
> Geradoras tiveram que contratar esta energia de
outras geradoras para cumprir seus contratos no
ACL
> Usinas a serem renovadas após 2015
– Aproximadamente 2,1 GWm serão
direcionados para o mercado cativo
> Atuais clientes desta energia precisarão
contratar o mesmo montante de outras
geradoras em 2015
> Abraceel pleiteia que esta energia continue a ser
disponibilizada para o mercado livre

ACL

Fonte: Aneel, Relatórios de Administração, Roland Berger Strategy Consultants
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A redução do preço da energia no mercado cativo levou a uma maior pressão
sobre as margens do mercado livre
1

<

MP 578/Lei 12.783 - Margens de operação de energia incentivada no ACL [R$/MWh]
Ilustrativo

Preço de
mercado
> Redução dos preços de
comercialização1)
Margem
da operação

> Margens de
geradoras e
comercializadoras

> Redução de margens de operações de
energia:
– Pressão sobre margens de geradores
e comercializadoras

Custo
de geração

> Manutenção dos custos de geração

Pré-MP

Pós-MP

1) Com manutenção do desconto exigido por consumidores para migração e redução do preço do mercado cativo, preços de comercialização caíram
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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A partir da Resolução CNPE 3, é esperado que o valor médio do PLD aumente
e sua volatilidade diminua
Resolução 3/2013 do CNPE - Tendências do PLD

2

Dados históricos [R$/MWh]

<

Tendências e racional
I > Aumento do PLD médio
> Internalização dos custos dos despachos de
termelétricas, antes fora da ordem de mérito

800
700

II

> Risco de déficit melhor precificado no curto prazo

600

II > Redução da ocorrência de picos
> Despacho antecipado de termelétricas pelos modelos
reduz a chance de níveis críticos de armazenamento

500
400

> Maior previsibilidade

300

III> Redução da persistência de PLD mínimo

200
100

Ø 110

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141)
1) Atualizado até a 2ª semana de fevereiro
Fonte: CCEE; Roland Berger Strategy Consultants

I
III

> Despacho mais frequente de termelétricas aumenta o
custo "de base" do sistema
> Entretanto, ainda haverá períodos em PLD mínimo,
com a expectativa de níveis mais saudáveis de
armazenamento
WS7 - Doc de apoio.pptx
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As mudanças recentes nas regras de garantias ajudarão a reduzir a
inadimplência no Mercado Livre
Garantias - Mudanças nas regras de garantias

3

Inadimplência no MCP 2013

<

Garantias
Bilateralização dos riscos
8,5%

6,4%

> Inadimplência era rateada entre todos os agentes

6,1%

4,6%
2,8%
2,3% 2,3%
1,3%
0,6% 0,6%

> O participante que não possuir lastro (geração própria ou
contratos comprados) e não depositou garantias pode ter seus
contratos suspensos (total ou parcialmente)
> Comprador fica responsável pela eventual exposição,
reduzindo risco para o sistema e gerando maior
responsabilização
Futuro (expectativa)

1,1% 1,3%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: CCEE; Roland Berger Strategy Consultants

> Introdução de limites operacionais por agente

> Participação de instituições financeiras como garantidoras
das operações
> Maior segurança para todo o mercado
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A mudança do registro ex-post para ex-ante traz complexidades operacionais,
risco de sigilo preço e possibilidade de maior custo
4

Portaria 455 – Alteração do registro ex-post para ex-ante

Regra atual (ex-post)

Regra nova (Portaria 455)

Mês de consumo

Mês de consumo

9 dias
úteis

PLD1
PLD1

PLD2

PLD3

<

PLD4

Prazo para
registro
contratos

PLD2

PLD3

PLD4

Limite para registro de contrato para semana
seguinte

> Registro ex-post: prazo de até 9 dias úteis

> Registro ex-ante semanal e informação do preço

> Gestão de risco de volume pode ser feita após o
conhecimento do consumo e do preço

> Gestão de risco de volume deve ser feita antes do conhecimento do
consumo/ preço – risco de pagamento de PLD e penalidades

> Exposições tendem a ser voluntárias para arbitragem sobre
PLD

> Multiplicação do trabalho de registro de contratos e adequação dos
contratos atuais

> Risco de gaming com exposição durante o prazo permitido
para registro ex-post

> Sigilo de preço, custo com penalidades (ou sobrecontratação) e
dificuldade para operacionalizar

Fonte: CCEE, Roland Berger Strategy Consultants
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A criação do comercializador varejista deve acelerar a migração de clientes
especiais para o mercado livre
Comercializador varejista

<

Dificuldades atuais para
migração do cliente especial

Criação do comercializador
varejista

Desafios para o
comercializador varejista

> Precisa se registrar na CCEE e
atender todas as obrigações
setoriais
> Responsabilidade de contratar sua
carga e gerenciar riscos
> Clientes de pequeno porte não tem
estrutura nem know how para atuar
no mercado

> Representará um conjunto de
clientes especiais perante o
mercado
> Clientes não precisam se registrar
na CCEE
> Será responsável por contratar toda
a demanda dos clientes
> Contratos simplificados, relação
simplificada com o cliente

> Regras atuais de faturamento
preveem adequação do sistema de
medição
> Custo elevado (R$ 20.000,00)
inviabiliza migração de clientes
menores e/ou com agregação de
vários pontos de consumo
> Pleito para permitir manutenção da
medição atual (alto custo da troca
dos medidores ~R$ 40.000/ UC)

> Migração concentrada nos clientes
de maior porte (> 2 MW)

> "Vamos passar a agir como
distribuidoras sem fio", Manoel
Zaroni, Tractebel

> Risco de não ser atrativo para todos
os clientes especiais

Fonte: Press clipping, Roland Berger Strategy Consultants
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Muitas das metas prioritárias da Abraceel tem um foco no curto-prazo
Agenda de prioridades Abraceel 2013/2014 (em revisão)

<

2ª Onda

1ª Onda
1

1 Comercializador varejista
2 Modelo comercial

2

3 Ampliação do ACL

Regulamentação da portaria 455
(índice de preço e flexibilização do ex-post)
3 Cotas para os consumidores livres e especiais

Reversão para 6 meses –
4
Cons. especial

Impacto EBITDA

Resolução CNPE03 (formação de preços e cobrança
de ESS_SE)

4

Consolidação do sistema de garantias
financeiras (etapas 2 e 3 da Aneel)

5 Curva forward - Decide
6 Acesso aos programas do ONS

5

Cessão de excedentes –
Art. 25 da Lei 12.783 (MP 579)

7 Desconto energia incentivada

6

ML como elemento de expansão
da oferta de energia

8 Adin
9 CDE – isonomia ACR e ACL
10 Melhorias CCEE
Monitorar

Discutir e influenciar
Nível estratégico de abordagem

Metas com maior impacto na competitividade do ACL
Fonte: ABRACEEL, Roland Berger Strategy Consultants
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A

Processos de liberalização

Os setores mais diversos da indústria estão hoje representados no ACL –
indústria metalúrgica é o principal consumidor livre
Principais setores com aquisição de energia no ACL
Consumidor Livre
(Demanda > 3 MW)

Consumidor Especial
(Demanda entre 0,5 e 3 MW)

30%

29%
26%

16%

15%

15%
9%

8%

9%

7%

7%
4%

9%
5%

3%

3%
1%

MetalurgiaQuímicos Minerais AlimentosVeículos e Celulose Madeira, Serviços Têxteis
e BebidasTransporte
Borracha
e
Plástico

Outros

2%

2%

Alimentos Varejo Têxteis AutomotivoPapel e QuímicosSiderurgiaPetroOutros
Celulose
químicos

1) Energia destinada ao ACL vendida à Cemig; 2) Energia destinada ao ACL ainda não vendida
Fonte: BRIX; Roland Berger Startegy Consultants
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A

Processos de liberalização

A divisão do consumo entre o ACR e o ACL não varia significativamente –
consumo do ACL varia em torno dos 27%
Consumo de energia no Brasil – ACR e ACL [MW/med]
2012

2013

60.344

59.197

60.232

59.455

61.992

61.131

60.212

58.905

58.333

58.721

59.974

57.980

58.534

73%

73%

74%

74%

75%

74%

74%

74%

73%

73%

73%

72%

73%

ACR

27%

27%

26%

26%

25%

26%

26%

26%

27%

27%

27%

28%

27%

ACL

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Fonte: CCEE; Roland Berger Strategy Consultants

WS7 - Doc de apoio.pptx

69

Anexo 2 – Desafios para o mercado livre
brasileiro

B

Desafios

Evolução da EPEX demonstra que a evolução de bolsas é gradual, com o
desenvolvimento seguindo a maior maturidade do mercado
Evolução da EPEX e principais ofertas
2000
2003
> Lançamento da bolsa: > Desenvolvimento de
início do Trading de
mercado balcão OTC
energia para balanço
através de brokers
no mercado alemão
2002
> Lançamento do índice
Phelix (Physical Electricity
Index)
> Lançamento do índice
Phelix Futures

<

2006
> Início do mercado
intraday para a
Alemanha

2005
> Lançamento de leilão
day-ahead para a Suíça

2010
> Lançamento do índice Phelix Week Futures (futuro semanal)
> Lançamento do mercado futuro fora ponta
> Desenvolvimento do ELIX - Indíce Europeu de Eletricidade
> Lançamento do mercado futuro francês

2009
> Início das operações
Franco-alemã no
mercado spot (EPEX
SPOT)

2011
> Início do mercado
intraday na Áustria
através do EPEX
SPOT

2012
> Introdução de
contratos de 15
minutos para o
mercado intra-day
na Alemanha

Spot

Derivativos

OTC - balcão

> Day-ahead market
– Horário e blocos de contrato
> Intraday market
– Horário e blocos de contrato
– Contratos de 15 minutos

> Diário
> Fim de semana
> Semanal
> Mensal
> Trimestral
> Ano
> Opções

> Produtos do mercado intraday
> Diário
> Fim de semana
> Semanal
> Mensal
> Trimestral
> Anual
> Opções

Fonte: EPEX, Roland Berger Startegy Consultants
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B

Desafios

Os volumes negociados e o número de participantes na Brix ainda vêm
crescendo significativamente
Evolução do número de participantes e do volume negociado na Brix [#; MWh]
6.850
transações
realizadas

180

7,1 TWh
~BRL 1 Bi

<

8.000.000
7.000.000

150

6.000.000
120

5.000.000

Número de participantes

4.000.000

90

Volume negociado

3.000.000

60

2.000.000
30

1.000.000

~Jul/2011

~Dez/2011

Fonte: BRIX; Roland Berger Startegy Consultants

~Jul/2012

~Dez/2012

~Jul/2013

~Dez/2013
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B

Desafios

A BRIX oferta uma série de produtos em sua plataforma, com variações em
prazos e parâmetros
Exemplo BRIX – Ofertas disponíveis
Produtos

A

> Convencional (preço fixo)
> Convencional PLD + Prêmio (PLD variável e prêmio fixo)
> Convencional PLD + Spread ILBRIX
(PLD variável e prêmio variável)
> Convencional Especial (I0)(preço fixo)
> Incentivada 50% (I5) (preço fixo)
> Incentivada 100% (I1) (preço fixo)
> Swaps: de fonte; de PLD (hedge PLD);
de prêmio; de submercado
> Collar

Prazos de entrega

>
>
>
>
>
>

Semanal
Mensal
Trimestral
Semestral
Saldo do ano
Anual e plurianual

<

B

Parâmetros específicos

C

> Lote: Quantidade de 3MW e/ou seus
múltiplos
> Flex Convencional: comprador declara até
50% a menor
> Safra: Incentivada 50% com entrega de
Maio a Novembro

Produtos sendo lançados
Fonte: BRIX; Roland Berger Startegy Consultants
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B

Desafios

Em outros países da América Latina, os limites para migração ao mercado livre
são menores do que no Brasil – potencial de expansão dos clientes elegíveis
Possíveis reduções no limite para migração ao ACL
Benchmark de limites de elegibilidade para mercado livre [kW]
Argentina

30

Colômbia

100

Guatemala

100

Panamá

100

Uruguai

<

Qual o mercado
potencial com a
redução dos
limites?

250

Peru

1.000

Bolívia

1.000

Chile

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants

2.000
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Anexo 3 – Papel das Distribuidoras e
Comercializadoras

C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

As comercializadoras têm papel fundamental no mercado, sendo agentes
especializados em gestão de riscos e acesso ao mercado
Papel atual das comercializadoras
Expectativas
dos Geradores
> Especialização na otimização de
investimentos:
– Otimização de CAPEX e de
financiamento
> Foco na gestão de ativos:
– Otimização do custo de
operação e manutenção
> Perfil de risco mais conservador:
– Risco do negócio de geração
está na construção e operação
– Sazonalidade e flexibilidade da
usina devem casar com os
contratos de venda

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

Papel das Comercializadoras
Para ocupar um espaço no mercado livre,
as comercializadoras se alavancam em:
> Gestão de riscos

– Otimização de contratos de compra com
diferentes sazonalidades e flexibilidades
– Agregação dos contratos de venda,
permitindo melhor gestão das
flexibilidades
> Acesso ao mercado
– Pró-atividade comercial no mercado
varejista
– Acesso recorrente ao mercado atacadista
– Visibilidade e antecipação de tendências

Expectativas
dos Consumidores
> Energia não é core business:
– Migração para ACL apenas se
ganho cobrir os investimentos
e a burocracia
– Relacionamento com a
Distribuidora é fator relevante
no processo de decisão
> Preço é fator crítico, mas
flexibilidade no fornecimento e
reputação são relevantes:
– Necessidade de garantia de
suprimento
– Desconhecimento do setor
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C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

No Brasil, as comercializadoras atendem hoje 39% dos consumidores livres –
muitas geradoras dependem das comercializadoras para acessar o ACL
Comercializadoras como acesso ao ACL para geradoras
Estrutura de acesso de geradoras ao mercado
[Jan/14; MWm]
1.990

70%

30%

Clientes
especiais

10.443

12.433

59%

61%

41%

39%

Clientes livres

Total

Fonte: CCEE; Roland Berger Strategy Consultants

Acesso das geradoras aos ACL
Acesso direto: Geradores de grande porte, com
know how e equipe para comercialização

Diretamente

Via comercializadores

Acesso via comercializadora: Geradores de
pequeno porte, ou sem apetite para risco – pouca
ou nenhuma equipe para comercialização

WS7 - Doc de apoio.pptx
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C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

No Brasil, o segmento de comercialização veio atraindo a atenção de players
com diferentes objetivos e modelos de atuação
Perfil de atuação dos players brasileiros de comercialização

A

B

C

D

Alavanca a geração

Negócio autônomo
integrado

Trader focado em
eletricidade

Trader diversificado

Players com objetivo de
garantir geração do grupo
econômico

Players focados em gerar
valor com trading e
expansão da geração

Players independentes que
também oferecem serviços
e consultoria

Players focados no trade de
energia, outras commodities
e negócios

Fonte: Sites das empresas; Roland Berger
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C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Com a separação total fio-commodity, a distribuidora poderia ser remunerada pelo
uso da sua rede e a comercializadora pelo risco ou compra/ venda de energia
Modelo atual e modelos possíveis com a separação de fio e commodity
Modelo atual
> Distribuidoras são
remuneradas pelo negócio do
fio
> Suportam os riscos dos
negócios de geração e
transmissão
> O risco da compra de energia
é tomado pela distribuidora e
não há remuneração
DISTRIBUIÇÃO

Assumem o risco de subcontratação e sobrecontratação, atividades
típicas da comercialização

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

Benchmark internacional

GERAÇÃO

Remuneração pelos custos
de produção de energia

Possíveis modelos
DISTRIBUIÇÃO

Remuneração pelo uso da
rede de distribuição

TRANSMISSÃO

Remuneração pelo uso da
rede de transmissão
DISTRIBUIÇÃO

Remuneração pelo uso da
rede de distribuição
COMERCIALIZAÇÃO

Receita proveniente da
atividade de compra e
venda de energia elétrica

Separação total entre fio e
commodity

Modelo de transição
COMERCIALIZAÇÃO

Assume o risco de
volumes, remuneração via
margem de comercialização

Unbundling total
COMERCIALIZAÇÃO

Receita proveniente da
atividade de compra e
venda de energia elétrica
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C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

A separação da comercialização pode trazer mais competitividade na oferta de
tarifas para o consumidor
Comparação de modelos alternativos de negócio

CENÁRIO I – Comercializadora regulada
DISTRIBUIÇÃO

Remuneração pelo uso da
rede de distribuição
COMERCIALIZAÇÃO

Assume o risco de
volumes, remuneração via
margem de comercialização

CENÁRIO II – Unbundling total
DISTRIBUIÇÃO

Remuneração pelo uso da
rede de distribuição
COMERCIALIZAÇÃO

Receita proveniente da
atividade de compra e
venda de energia elétrica

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

PROS

CONS

> Distribuidora remunerada por
margem de comercialização –
redução do risco operacional
> Preparação do mercado para
possível futura liberalização total

> Introdução de margem de
comercialização onera a tarifa
> Menor incentivo para oferta de
novos serviços

> Oferta de tarifas diferenciadas –
> Introdução de margem de
maior competitividade do setor
comercialização onera a tarifa
> Limitação da subsidiação cruzada
e maior incentivo à eficiência
operacional
> Maior incentivo à oferta diferenciada
de serviços
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C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Alavancando as possibilidades proporcionadas pelo mercado liberalizado, as
utilities estão criando uma série de novos produtos e serviços de energia
Produtos e serviços oferecidos por utilities
Tarifas
diferenciadas
Empresas/
Oferta

> Tarifa para idosos
> Programa fidelidade

Selo-verde

Seguros

> Greenchoice

> Seguro para
eletrodomésticos

> Green Power
> Tarifas para VEs

NÃO EXAUSTIVO

Lojas de produtos
eficientes
> Actew Energy Shops

> Soluções de eficiência
energética para PME

> Saving Store

> Soluções de eficiência
energética para PME

> Seguro para pagamento
da fatura
> RWE On-line Shop

> Duke Green Energy

> Iberdrola Green Energy

> Green Energy

Consultoria

> Seguro residência em
caso de falhas na rede

> Investigação
termográfica profissional
> Energie Shop
> Consultoria em
economia de energia,
gás e aquecimento

> Clean Energy
Fonte: Relatório das empresas; Roland Berger Strategy Consultants
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C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Na dimensão estratégica, as Comercializadoras já estão adotando abordagens
comerciais cada vez mais agressivas
Exemplos de mecanismos de divulgação para comercializadoras

A

B

Comentários

>
A

Aplicativo para iPhone com
informações sobre o setor elétrico

>
B

Anúncio em revistas de circulação
nacional

>
C

Anúncio colado na mesa de
refeições da Gol

C

Fonte: Roland Berger Straegy Consultants
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C

Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Não só a liberalização poderá aumentar a relevância da comercialização, mas
também o fortalecimento de bolsas e integração entre commodities
Eventos que podem aumentar a relevância da comercialização
Fortalecimento das bolsas

Integração com outras commodities

> Fortalecimento das bolsas deve:
– Aumentar o volume comercializado no mercado spot
(maior giro)
– Promover o desenvolvimento de novos produtos e
serviços
– Fomentar existência de players com foco específico em
Trading

> A comercialização de outras commodities energéticas
(como o gás natural) também pode crescer
> Possibilidade de alavancar sinergia com operação de
eletricidade e integrar sua comercialização

> Possibilidade de desenvolvimento de mecanismos
financeiros para gestão de riscos (hedge):
– Contratos futuros
– Derivativos
– Índices de preço
– Outros

Importante monitorar dinâmica do mercado
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants
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Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

O Walmart é o maior consumidor comercial de energia solar do mundo e
ambiciona utilizar 100% de energia verde em 2020
Estudo de caso - Walmart
Compromisso com sustentabilidade

Walmart Brasil

> Com 89 MW instalados em 335 projetos de
energia solar, o Walmart é o maior consumidor
comercial de energia solar
> Meta é operar 100% com base em fontes
renováveis
> Objetivo não é só reduzir impacto ambiental, mas
também preço dos produtos

> Utiliza fontes renováveis desde 2012, quando
passou a adquirir energia no mercado livre
> 84 lojas são supridas por energia verde
> Estima-se que, em média, 11,5% de economia
em cada loja é obtida nas contas de
eletricidade

Fonte: Website da empresa; Press Clippings; Roland Berger Strategy Consultants
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Papel das Distribuidoras e Comercializadoras

Preço é o principal driver para escolha de fornecedor no ACL, porém
consumidores também buscam flexibilidades nas ofertas
Drivers para escolha de fornecedor
1 Preço

2 Produto

> Principal fator para decisão, incluindo indexador e
data-base
> Porte da CPFL confere melhor capacidade de
gerir riscos, possibilitando ofertas mais agressivas

> Consumidores buscam flexibilidades, normalmente
associadas à medição
> Capacidade de oferecer produto que reduza custos de
garantias na CCEE também pode ser um diferenciador

Relevância
> Com aumento na competição de
mercado, facilidade na comunicação
com cliente tende a ganhar importância
– Gestão de canal deve considerar o papel de
Assessorias e Consultorias
> Consumidores especiais mais sensíveis a esta dimensão

4 Canal
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

> Consumidores tem se tornado mais seletivos em
relação à escolha de sua contra-parte
– Mudança nas regras de garantias
– Maior monitoramento de mercado pela CCEE
– Aumento da transparência das operações

3 Marca
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