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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 a Economia de Baixo Carbono 

– Discutir os principais tópicos relacionados à transformação para uma Economia de 
Baixo Carbono, seus desafios e implicações para o setor e as empresas 

Dinâmica para definição de posicionamento e planos de ação 

– Discutir o posicionamento da CPFL frente à Economia de Baixo Carbono e o plano 
de ação necessário para atingí-lo 

14h00 

14h15 

15h30 

16h45 

Horário 



3 WS Baixo Carbono - Doc de apoio 20140825 v1.pptx 

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 a Economia de Baixo Carbono 

– Discutir os principais tópicos relacionados à transformação para uma Economia de 
Baixo Carbono, seus desafios e implicações para o setor e as empresas 

Dinâmica para definição de posicionamento e planos de ação 

– Discutir o posicionamento da CPFL frente à Economia de Baixo Carbono e o plano 
de ação necessário para atingí-lo 

14h00 

14h15 

15h30 

16h45 

Horário 



4 WS Baixo Carbono - Doc de apoio 20140825 v1.pptx 

1 

Visão sobre o futuro do setor 

> Identificação de possíveis cenários 

> 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. Seminário Final (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. Economia de 
baixo carbono  
 

(29/08/2014) 

9. Tendências 
regulatórias  
- 

(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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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 

Por categoria 

7 

21 5 

4 

2

5

6

9

15

21

Projeto-piloto 

Práticas atuais 

Regulatória/  

Institucional 

Projeto P&D 

Novos  

negócios 

Planejamento  

Estratégico 

PRELIMINAR 

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

Visão geral das ações levantadas 

21 58
13

11

Onda 3 Observatório Onda 2 Onda 1 

32 

Por onda de implementação 

Nas reuniões de posicionamento, foram identificadas 37 ações para viabilizar o 

posicionamento definido e mais 21 ações de Planejamento Estratégico 

N Ações de Planejamento Estratégico 

16 

4 

1 

Planejamento  

Estratégico 

Ações para serem executadas pelas áreas responsáveis 

1 
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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 

> Quais são as implicações para o setor elétrico mundial 
e brasileiro da Economia de Baixo Carbono?  

> Quais são as implicações para as empresas da 
Economia de Baixo Carbono?  

> Qual posicionamento a CPFL deve assumir? 

> Quais competências precisam ser desenvolvidas? 

> Qual o plano de ação para o posicionamento escolhido? 
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Selecionamos os principais temas referentes à Economia de Baixo Carbono 

para refletir sobre o posicionamento da CPFL e definir o plano de ação 

Agenda 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A Mudanças climáticas e seus impactos para a sociedade 

– mudanças climáticas impulsionam a transformação para 

uma Economia de Baixo Carbono 

B Implicações da transformação para uma Economia de 

Baixo Carbono para o setor energético – o setor precisará 

se adaptar à pressão por maior sustentabilidade 

C Oportunidades para as utilities decorrentes da 

transformação para uma Economia de Baixo Carbono – 

diversas oportunidades podem surgir e se fortalecer 

D Posicionamento e ações das utilities em 

Sustentabilidade – empresas do setor elétrico estão 

incorporando a sustentabilidade em suas estratégias 



A. Mudanças climáticas e seus impactos 

para a sociedade – mudanças climáticas 

impulsionam a transformação para uma 

Economia de Baixo Carbono 
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Uma série de mudanças climáticas, como o aumento da temperatura média do 

globo e do nível dos oceanos, puderam ser observadas nas últimas décadas 

Fonte: CPFL; Economist; Munich RE; IPCC; Roland Berger Strategy Consultants 

Evidências de mudanças climáticas  

Mudanças climáticas 

Aumento da temperatura média do globo 

Variações em relação à temperatura média 1990-2000 [ºC] 

Aumento do nível dos oceanos 

Variações em relação ao nível médio [mm] 

Aumento da frequência de desastres naturais 

Número de desastres naturais por tipo de evento [#] 

2010 

865 

59% 

2000 

810 
10% 

10% 

1990 

59% 

31% 500 

62% 

24% 
14% 

1980 

380 

66% 

18% 
16% 

31% 

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
-0.8 

-0.6 

-0.4 

-0.2 

0 

0.2 

GISS 

HADCRUT 

NOAA 

RSS 

UAH 

1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 
-70 

-40 

0 

40 

70 

média 1993-1999 

Metereológicos e 

climatológicos 

Geológicos 

Hidrológicos 

Fontes: 
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12 

O aumento da concentração de CO2 na atmosfera é um dos responsáveis pelo 

aquecimento global - emissões podem ser atribuídas à atividade humana 

300

350

400

450

0.0 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

2010 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 

Fonte: Carbon Dioxide Information Analysis Center, US National Academy of Sciences; IPCC; Roland Berger Strategy Consultants  

Variação da temperatura vs.média 1961-1990 [°C] 

Concentração de CO2 [ppm] 

> Para o IPCCC, há 95% de certeza de que a 
atividade humana é responsável pelo 
aquecimento global 

> As atividades humanas que mais impactam 
no clima são: 

– Queima de combustíveis fósseis 

– Intensificação dos desmatamentos 

– Mudanças no uso do solo 

> Não só a emissão do CO2 é resultado da 
atividade humana, mas também a de outros 
gases estufa (ex: metano) 

Evolução do aumento da temperatura da superfície da terra vs. concentração de CO2 

Papel da sociedade 
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A tendência para o futuro é de aumento da concentração de CO2 na atmosfera 

e da temperatura global média 

Fonte: CPFL; IPCC; nternational Energy Agency 2007, Energy Watch Group 2008, Stern Report 2006 Roland Berger Strategy Consultants 

Projeções da concentração de CO2 na atmosfera e da temperatura global 

Concentração de CO2 na atmosfera [ppm] Aquecimento médio da superfície da terra [ºC] 

> Mesmo em diferentes cenários, a concentração de CO2 

na atmosfera deverá aumentar de forma significativa 

> Para a estabilização em 450 ppm, uma série de 
tecnologias e mudanças precisam ser implementadas  

> No cenário mais otimista do IPCC, a elevação da 
temperatura irá variar de 0,3°C a 1,7ºC entre 2080 e 2100 

> No pior cenário, o planeta ficará até 4,8°C mais quente no 
período 

1000 
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700 

2000 2020 2040 2060 2080 2100 
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A1FI - Even higher emissions scenario 
A2 - Higher emissions scenario  
B1 - Lower emissions scenario 
Estabilização em 450 ppm 
Observado 

6.0 
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4.0 
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-1.0 
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A2 
A1B 
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Year 2000 Constant Concentrations 
20th century 

Cenários: Cenários: 
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Clima 

Água 

Alimentos 

Ecossistema 

Social 

10C 20C 30C 40C 50C 

Ameaça ao suprimento 
pelo descongelamento 
glacial 

Danos irreversíveis ao 
ecossistema 

Redução de colheitas em muitas regiões em 
desenvolvimento 

Mais espécies em risco de extinção  

Mudanças na disponibilidade de água, 
ameaçando até um bilhão de pessoas 

Grandes cidade ameaçadas pela 
elevação do nível do mar 

Redução de colheitas em regiões 
desenvolvidas 

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

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

Ano de impacto:  2030 2050 2080 

O aquecimento global poderá impactar o planeta em aspectos mais amplos do 

que simplesmente o clima 

Possíveis impactos do aquecimento global 
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O próprio setor energético poderá ser impactado com as mudanças climáticas – 

destaque para a maior imprevisibilidade para as fontes intermitentes 

Possíveis impactos das mudanças climáticas na geração de energia 

> Mudanças climáticas 
também impactam na 
demanda de energia (ex: 
uso de ar-condicionado) 

> Matriz elétrica brasileira 
baseia-se em renováveis: 

– O planejamento de 
longo prazo ainda não 
considera potenciais 
impactos das mudanças 
climáticas 

– Empresas deveriam 
contabilizar risco 
climático em seus 
projetos 

Fontes Possíveis impactos 

Hídrica 

> Alterações no comportamento das vazões nas bacias dos rios 

> Aumento na probabilidade de eventos extremos (ex: 
tempestades e secas) podem prejudicar a operação 

> Aumento da evaporação de água dos reservatórios 

Gás 
> Decréscimo na eficiência operacional das termelétricas por 

variações de temperatura e umidade 

> Alteração no regime de ocorrências de ventos 

> Mudança na velocidade dos ventos por alterações no padrão de 
vegetação 

Eólica 

Biomassa 

> Aumento da vulnerabilidade dos ecossistemas, afetando 
colheitas, zonas de distribuição agrícola e incidência de pragas 

> Provável favorecimento do cultivo da cana-de-açúcar 

Solar 
> Maiores variações no regime de insolação  
> Aumento da temperatura global pode reduzir eficiência dos 

painéis 

Pontos de atenção 
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Economia de Baixo Carbono – Diretrizes para empresas e países 

> Reduzir emissões de GEE1), especialmente o CO2 

> Buscar eficiência energética 

> Inovar em processos produtivos e soluções tecnológicas 
que resultam em menor impacto sobre o clima do planeta 

> Garantir gestão em sustentabilidade 

As evidências dos impactos ambientais e as conferências climáticas levantaram 

a necessidade do desenvolvimento de uma "Economia de Baixo Carbono" 

Conceitos da "Economia de Baixo Carbono" 

1) Gases de Efeito Estufa: dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), Perfluorcarbonetos (PFC's ) 

Toronto (1988)  

Genebra (1990) 

Rio de Janeiro (1992) 

Quioto (1997) > 
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Embora as últimas convenções climáticas não tenham sido muito conclusivas, a 

COP 21 de Paris em 2015 deve impulsionar a Economia de Baixo Carbono 

Mudanças que podem impulsionar a Economia de Baixo Carbono 

1) "Mecanismo Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos" terá como meta compensar países em desenvolvimento vulneráveis pelos prejuízos causados pelos efeitos das 
mudanças climáticas. 

As últimas convenções climáticas 
foram pouco decisivas… 

… porém, há expectativas de que a 
COP 21 traga novas diretrizes 

Mudanças no posicionamento  
de grandes potências reforçam esta 
hipótese 

> COP 17 (Durban): 

– Extensão do Protocolo de Kyoto 
até 2017 

> COP 18 (Doha): 

– Manutenção do Protocolo de 
Kyoto, sem renegociações 

> COP 19 (Varsóvia): 

– Criação do Mecanismo de 
Varsóvia1), sem detalhamentos 

> COP 20 (Lima): 

– Montagem de um sumário para 
aprovação em Paris 

> Foco em acordo para tentar 
conter a elevação da temperatura 
da superfície terrestre em 2ºC 

> Esperado novo acordo climático 
global 

> Possível revisão de metas de 
redução de emissões para todos 
os países 

> Grandes potências possuem 
racionais para defender uma 
Economia de Baixo Carbono: 

– China é agora uma potência 
em energia limpa (em geração 
e venda de equipamentos) 

– EUA aposta no shale gas e 
está implementando metas de 
emissões 

> Para EUA e China, preço no 
carbono pode representar 
oportunidades de negócio 



B. Implicações da transformação para 

uma Economia de Baixo Carbono 

para o setor energético – o setor 

precisará se adaptar à pressão por 

maior sustentabilidade 
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O setor energético é o principal responsável por emissões de CO2 no mundo, e 

portanto, sofrerá implicações com o fortalecimento da Economia de Baixo Carbono 

Fonte: CPFL; IPCC; Roland Berger Strategy Consultants 

Possíveis implicações da transformação para a Economia de Baixo Carbono 

1. Maior rigorosidade de políticas e 

regulamentações - necessidade de adequação à 

leis e metas para descarbonização 

2. Mudanças no perfil de consumo das empresas e 

sociedade  -  maior consciência ambiental e 

incentivo à eficiência energética 

3. Maior importância para inovações tecnológicas - 

necessidade de desenvolvimento de novas 

tecnologias para reduzir emissões 

4. Desenvolvimento de mecanismos de precificação 

para o carbono – destaque para mercado de 

carbono e price-on-carbon 

5. Desenvolvimento de instrumentos financeiros 

verdes – fortalecimento dos Green Bonds 

Principal emissor de CO2 no mundo 
[participação dos setores nas emissões mundiais] 

Possíveis implicações para o setor energético 

Causador de diversos impactos ambientais negativos 

> Desmatamento e 

inundações pelos 

reservatórios 

> Aquecimento da água 

> Emissão de particulados 

> ... 

Outros 

3% 
Residências 

8% 
Transportes 

13% 

Agricultura 
14% 

Florestas 

17% Indústria 

19% 

Energia 

26% 

1 

2 

3 

4 

Relevância do setor energético para o meio-ambiente 

> 

> 

> 

> 

5 
> 
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Evolução da composição da matriz elétrica brasileira e mundial [GW] - WEO New Policies  

113 

81% 

19% 

2030 

231 

78% 

22% 

2011 

+4% 

Fonte: WEO; EPRI, IEA - World Energy Outlook 2013, Roland Berger Strategy Consultants 

Nota: Renováveis = inclui fontes hidráulicas, eólica, solar e bioenergia Térmicas = inclui gás, óleo combustível, carvão e nuclear 

Renováveis 

Térmicas 

5% 

2% 

4% 

5% 

CAGR 11-30 

2030 

8.921 

61% 

39% 

2011 

5.457 

73% 

27% 

+3% 

Brasil 
> Matriz elétrica brasileira permanece 

como uma das menos carbono-

intensivas do mundo 

> O Brasil já é um dos líderes em 

geração por energias renováveis 

Temas potencialmente mais 

críticos do que descarbonização: 

> Impactos ambientais dos 

reservatórios 

> Impactos das mudanças climáticas 

no potencial de geração renovável 

Em contraposição ao cenário mundial, a matriz brasileira baseia-se em 

renováveis – outros temas podem ser mais críticos do que emissões de CO2 

Brasil 

Mundo 
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Embora a matriz brasileira seja majoritariamente limpa, será um desafio conciliar o 

discurso de mitigação de impactos ambientais com a expansão através de térmicas  

Dicotomia para a expansão da matriz elétrica brasileira 

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

Possíveis equacionamentos 

> Desenvolvimento da 

bioeletricidade 

> Desenvolvimento da geração 

por incipientes 

> Melhor uso de térmicas 

(combustíveis menos poluentes 

e tecnologias mais modernas) 

> Tecnologias Carbon Capture 

and Storage (CCS) 

I 

II 

III 

IV 

> 

> 

> 

> 

Garantia da segurança 
energética 

> Necessidade de térmicas 

na base para: 

– Complementar UHEs 

com pequenos 

reservatórios 

– Complementar fontes 

intermitentes 

– Atender rapidamente 

à demanda crescente 

Transformação para uma 
Economia de Baixo 
Carbono 

> Pressão por 

descarbonização da 

matriz 

> Incentivos às fontes 

renováveis 
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Alavancando a composição limpa da matriz, o governo brasileiro impõe uma 

série de políticas para combate às mudanças climáticas 

Fonte: CPFL; Instituto Carbono Brasil; Roland Berger Strategy Consultants 

Principais políticas vigentes para combate às mudanças climáticas 

Federal 

Esfera 

Estadual 

Leis 

Tipo 

Leis 

Decretos 

Instruções 

normativas 

Título Objetivos 

> Definir teto de emissões para o Brasil em 2020: 2,1 bilhões de 
toneladas de CO2 por ano (-6% em relação a 2005) 

> Instituir obrigação de que as estimativas do total de emissões 
devem ser publicadas anualmente 

Política Nacional 

sobre Mudança do 

Clima (PNMC) -  Lei 

nº 12.187/2009 

Decreto nº 7.390 > Regulamentar a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas 

Decreto nº 3.515 > Criar o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas 

Decreto de 7 de 
julho de 1999 

> Criar a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima 

IN IBAMA n.º 7, de 
13.04.2010 

> Instituir programa de mitigação das emissões de CO2 no 
licenciamento ambiental de termelétricas 

Política sobre 
Mudanças 
Climáticas do 
Estado de São Paulo 

> Definir meta de redução de 20% da emissão de gases de efeito 
estufa até 2020 (ano base 2005) 

> Criar o Conselho Estadual de Mudanças Climática 

NÃO EXAUSTIVO 
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Em relação ao licenciamento ambiental, as regras são mais complexas e 

rigorosas do que as políticas de combate de mudanças climáticas 

Órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos 

Fonte: Banco Mundial; Observatório Eco – Direito Ambiental; Press Clipping; Roland Berger Strategy Consultants 

Órgãos envolvidos atualmente 

> Licenciamento ambiental de competência federal 

> Possui poder de decisão final  

> Avalia impactos em terras indígenas 

> Aprecia de propostas de medidas de controle e mitigação 
de impactos 

> Avalia bens acautelados identificados na área de 
influência direta do empreendimento 

> Aprecia de propostas para resgate de bens 

> Avalia impactos em terras quilombola 

> Apreciação de propostas de medidas de controle e 
mitigação de impactos 

> Avalia impactos sobre fatores de risco de endemias 

5 órgão envolvidos - Custos inesperados e atrasos no cumprimento de 

prazos dos projetos 

Proposta de aprimoramento – 
MMA (agosto/2014) 

> O Ministério do Meio Ambiente 
pretende conceder maior 
agilidade e transparência no 
processo de licenciamento 

> Possivelmente, o Iphan, a Funai 
e a Fundação Palmares irão 
perder força no processo 

> Critérios e regras de consulta 
serão alterados 



C. Oportunidades para as utilities 

decorrentes da transformação para 

uma Economia de Baixo Carbono – 

diversas oportunidades podem surgir e 

se fortalecer 
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A transformação para a Economia de Baixo Carbono traz uma série de riscos 

para as utilities, mas também oportunidades 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Oportunidades e riscos das mudanças da Economia de Baixo Carbono 

Oportunidades 

Riscos 

> Criação e desenvolvimento de mercados 

para tecnologias verdes 

> Oportunidades no suprimento de energia 

de fontes renováveis 

> Precificação do carbono 

> ... 

> Maiores restrições políticas e regulatórias 

> Precificação do carbono  

> Obrigatoriedade de investimentos em 

sustentabilidade 

> ... 

Oportunidades 

Riscos Baixos Altos 

Poucas 

Muitas 

Environment 

winners 

Environment 

movers 

Environment 

neutral Environment losers 

Varejo 

Utilities 

Químicos 

Materiais de construção 

Outros serviços 

Telecom 

Aviação 

Transportes 
Setor 

Financeiro 

Seguros 
Óleo e 

gás 

Equipamentos  

industriais 

Automotiva 
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A inovação em tecnologias verdes viabiliza o endereçamento dos desafios da 

Economia de Baixo Carbono e consiste em um mercado em pleno crescimento 

Mercado global de tecnologias verdes 

Fonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants 

Equipamentos industriais 

Equipamentos para Oil and Gas 

Tecnologias Verdes 

Equipamentos eletrônicos 

Máquinas agrícolas, para 
mineração e construção 

850 

725 

600-725 

625 

500 

Tamanho dos mercados em 2015 [R$ bi] 

448

260

2015 previsão 

600-725 

2011 

495 

2010 2009 

Mercado global de tecnologias verdes [R$ bi] 
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X% Crescimento 
2007-2020 [%] 

1 

> Fontes renováveis (ex: 
solar, eólica, biomassa) 

> Co-geração 

> Novas tecnologias (ex: 
geração geotérmica) 

> ... 

Geração limpa > 11% 2 

> Plásticos verdes 

> Geotextiles 

> Biocombustíveis 

> ... 

Eficiência de materiais > 10% 3 

> Sistemas de iluminação 
eficientes 

> Demand response 

> Produtos com baixo 
consumo de energia 

> ... 

Eficiência energética > 6% 

5 

> Veículos elétricos e 
híbridos 

> Maior eficiência de 
veículos convencionais 

> Combustíveis verdes 

> ... 

Mobilidade sustentável > 3% 6 

> Dessalinização de água 

> Aprimoramento das 
redes de água 

> Tratamento de resíduos 

> ... 

Gestão da água > 3% 

As tecnologias verdes podem ser classificadas em 6 mercados – oportunidades 

para as utilities em geração limpa, eficiência energética e mobilidade sustentável 

Principais tecnologias verdes e crescimento esperado para 2020 

4 

> Reciclagem de resíduos 

> Sistemas de retornáveis 

> Seleção de resíduos 

> ... 

Reciclagem > 5% 
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Fatores críticos do mercado de energia limpa 

Um estudo da Roland Berger com a WWF indicou a existência de 5 fatores 

críticos para o desenvolvimento adequado das tecnologias verdes 

5 fatores críticos 

Políticas governamentais 

Incentivos à inovação e P&D 

Disponibilidade de capital 

Adoção das tecnologias limpas 

Incentivo ao estabelecimento de  
cadeias de valor robustas 

> 

> 

> 

> 

> 
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A crescente utilização de fontes renováveis de forma voluntária pelas grandes 

empresas é uma oportunidade para as utilities – Brasil possui destaque mundial 

Deutsche Telekom 6 
48% 

52% 

Alcoa Alumínio SA 6 58% 42% 

Nestle SA 12% 88% 

Kimberly-Clark 22 24% 

43% 

76% 

Vale SA 15 52% 48% 

UPM-Kymmene OYJ 16 57% 43% 

Sto 13 85% 

Intel Corporation 

OJI Paper Co Ltd 37 55% 45% 

4 

37 

57% 

Fíbria 3 
94% 6% 

15% 

Não renovável 

Renovável 

Overview do consumo de energia renovável pelas empresas 

Evolução da utilização voluntária de energias 
renováveis pelas empresas [% consumo total] 

Ranking mundial das empresas com maior consumo 
absoluto de energia renovável em 2012 [TWh] 

Fonte: Global Corporate Renewable Energy Index (CREX) 2012 , Roland Berger Strategy Consultants 

Austrália 

Reino Unido 
15% 
16% 

Brasil 
54% 

50% 

4% 

14% 

8% 

Outros 
14% 

16% 

7% 

16% 

10% 

14% 

14% 

EUA 

Índia 

Mundo 

Alemanha 

16% 
49% 

2011 

2009 

> 

> 
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No Brasil, as empresas obtém energia renovável principalmente através da 

auto-produção 

Principais mecanismos para obtenção de energias renováveis por país - 2011 

Fonte: BENF, Roland Berger Strategy Consultants 

0

20
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80
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0
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100

150

[#] respondentes [%] energia renovável 

Austrália Japão Outros 

europeus 

EUA Reino Unido Brasil Índia Alemanha 

CERs Número de respondentes Auto-produção Tarifas verdes PPA 

> 
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Em países desenvolvidos, os Certificados de Energia Renovável e as tarifas 

verdes já estão mais difundidos – no Brasil, há espaço para desenvolvimento  

Fonte: CPFL; ABEEólica; Abragel; Roland Berger Strategy Consultants 

Status das opções de fornecimento de energias renováveis no Brasil e no mundo 

> Em outubro de 2012, foi publicada a 1ª versão do 

Regulamento Técnico do “Certificado de Energia 

Renovável” pela ABEEólica e pela Abragel 

> Atualmente, cinco empreendimentos estão 

registrados – mais de 800 GWh certificados 

– CPFL Renováveis possui 3 dos 5 

empreendimento certificados 

 

 

Tarifas verdes Certificados de Energia Renovável (CERs) 

Greenchoice 
Duke Green 
Energy 

Iberdrola Green 
Energy 

Green Energy Clean Energy 

Green Power 

> Europa: Green Certificates 

> EUA: Renewable Energy Certificates (RECs) 

Mundo 

Brasil 

> 

> Ainda não há oferta de tarifas verdes pelas 

empresas brasileiras 

> Consumidores residenciais 

pagarão mais por energia limpa? 

> Maior liberalização do mercado 

poderia impulsionar tarifas 

verdes no segmento residencial? 
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A atribuição de preço para o carbono pode trazer oportunidades e riscos para 

as utilities - empresas já consideram aumento do preço nos business plans 

Exemplos de internalização do preço do carbono por empresas norte-americanas  

Internalização do preço do carbono  

> Diversas empresas nos EUA já contabilizam um 
provável aumento do preço do carbono nos seus 
business plans 

> Racional para internalização do preço do carbono é a 
premissa de que políticas de combate à mudanças 
climáticas ficarão mais rigorosas 

> Internalização pode ser feita através da definição de 
um "preço interno para o carbono": 

– Oportunidade de retornos financeiros para 
projetos que mitigam/ reduzem emissões 

– Elemento de risco e custos nos projetos que 
aumentam emissões 

Utilities 

Empresas de energia 

Empresas de outros setores 

> 



D. Posicionamento e ações das utilities 

em Sustentabilidade – empresas do 

setor elétrico estão incorporando a 

sustentabilidade em suas estratégias 
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Questões de sustentabilidade estão se tornando cada vez mais estratégicas 

para as empresas 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Evolução do foco das questões de sustentabilidade das empresas 

Participantes 

nas convenções 

climáticas 

Foco  

estratégico 

Foco  

operacional 

1970 1980 1990 2000 
t 

Atendimento de  

obrigações regulatórias 

Iniciativas voltadas à 

custo e eficiência 

energética 

Oportunidades em  

green markets 

Choque do Petróleo 

(aumento do preço dos 

combustíveis) 

Protocolo de Quioto (criação 

do mercado de carbono) 

Governos 
Governos  

Sociedade 

Governos  

Sociedade 

Empresas 
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Mudanças nas preferências dos stakeholders incentivam às empresas a 

adotarem a sustentabilidade como elemento estratégico 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Mudanças nas preferências dos stakeholders e seus impactos para as empresas 

Stakeholders 

> Demanda por produtos verdes 

> Otimização dos processos 

produtivos 

> Maior responsabilidade social e 

consciência ambiental 

> Diferenciação pela 

sustentabilidade 

> Vantagens por inovação, 

eficiência e custos 

> Regulação mais restrita 

> Subsídios a tecnologias verdes e 

fontes renováveis 

> Valorização de ações 

sustentáveis 

> Demanda por transparência 

ambiental 

Clientes (B2B e B2C) Competidores 

Governo Investidores 

> Mudanças nas preferências 

dos stakeholders levam às 

empresas a repensarem a 

importância da 

sustentabilidade 

> Empresas podem se 

diferenciar por estratégias 

sustentáveis 

> Ações de sustentabilidade 

podem (e devem) gerar 

valor aos acionistas 
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No Brasil e no mundo, as grandes empresas do setor já passaram a incorporar 

a questão da sustentabilidade em suas estratégias corporativas 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Presença de aspectos de sustentabilidade na estratégia das utilities 

Missão 

> Desenvolvimento sustentável 

> Redução dos impactos ambientais 

> Compromisso com energia limpa 

> 

Visão 

> Foco em energia limpa 

> Atendimento de metas sem abrir mão da 
sustentabilidade  

> 

Valores 

> Responsabilidade social 

> Atenção ao meio-ambiente 

> Minimização de impactos 

> 

> Projetos de eficiência energética 

> Criação de Escos 

> Programas de reflorestamento 

> Gestão e monitoramento de emissões 

> P&D em tecnologias de eficiência energética 

> Investimentos em fontes renováveis 

> Gestão ambiental de reservatórios 

> .... 

Utilities estão incluindo a Sustentabilidade em suas 

identidades empresariais... 
... e intensificando sua atuação em uma série de 

iniciativas ambientais 
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No momento, as empresas brasileiro do setor atuam de forma similar em 

relação às iniciativas de Sustentabilidade  

Principais ações de sustentabilidade das empresas 

Fonte: Website da empresa; Roland Berger Strategy Consultants 

Foco em fontes 

renováveis  

Criação de Escos 

Projetos de  

eficiência energética 

Programas de 

reflorestamento 

Programas 

educativos 

Gestão e monitora-

mento de emissões 

P&D em projetos de 

sustentabilidade 

Gestão ambiental de 

reservatórios 

> > 
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> Preferência do consumidor 

> Possibilidade de cobrar mais 

por produtos e serviços 

> Melhoria na reputação: 

– Destaque na mídia 

– Nomeação para prêmios 

> Inclusão em Índices de 

Sustentabilidade: 

– DJSI 

– ISE-Bovespa 

– ... 

 

> 

Para as utilities, os benefícios de um posicionamento voltado à Sustentabilidade 

tem maior potencial de concretização no longo-prazo 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Potenciais benefícios da inclusão da Sustentabilidade como elemento estratégico 

2030 

Maior importância 

para a eletricidade 

> 

Maior consciência 

ambiental 

Novos modelos de 

negócios viabilizados 

por smart grids 

Maior liberalização 

do mercado 

Maior participação do 

segmento de serviços 

Mudanças de longo-prazo no setor elétrico que podem justificar um 

posicionamento em prol da sustentabilidade  > 
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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 a Economia de Baixo Carbono 

– Discutir os principais tópicos relacionados à transformação para uma Economia de 
Baixo Carbono, seus desafios e implicações para o setor e as empresas 

Dinâmica para definição de posicionamento e planos de ação 

– Discutir o posicionamento da CPFL frente à Economia de Baixo Carbono e o plano 
de ação necessário para atingí-lo 

14h00 

14h15 

15h30 

16h45 

Horário 
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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 

Para discussão Votação 

> Quais são as implicações para o setor elétrico mundial 
e brasileiro da Economia de Baixo Carbono?  

> Quais são as implicações para as empresas da 
Economia de Baixo Carbono?  

> Qual posicionamento a CPFL deve assumir? 

> Quais competências precisam ser desenvolvidas? 

> Qual o plano de ação para o posicionamento escolhido? 

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

posicionamento desejado 
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A CPFL pode se posicionar de forma a ser reconhecida nacionalmente ou 

internacionalmente como empresa sustentável 

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

3 

Possíveis posicionamentos para a CPFL e as ações para alcançá-los 

Plano de ação 

> Monitorar mercados de carbono 

> Desenvolver projetos de eficiência energética 

> Investir em fontes renováveis 

> Estudar tecnologias mais eficientes de geração 
térmica  

> Incorporar impacto das mudanças climáticas no 
planejamento energético 

> Monitorar mercado de tarifas verdes 

> Comunicar à sociedade ações sustentáveis 

> Buscar destaque na mídia nacional 

> Buscar destaque em premiações nacionais 

> Investir em iniciativas sustentáveis fora do 
escopo de atuação do setor 

> Exportar tecnologias verdes 

> Buscar destaque em publicações internacionais 

> Buscar inclusão no DJSI World 

> Buscar destaque na mídia internacional 

> Buscar destaque em prêmios internacionais 

Mundo 

Brasil 

Áreas de 

concessão 

Agentes de 

sustentabilidade1) 

Setor elétrico Sociedade 

Escopo 

geográfico 

Stake -

holders 

Caminhos possíveis 

1) Exemplos: Greenpeace, Instituto Ethos, etc… 

3 

1 

2 

0 

0 

Posicionamentos para reconhecido pela sustentabilidade Ações por posicionamento 

1 

2 

3 

PARA DISCUSSÃO 

NÃO EXAUSTIVO 
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Para definição do plano de ação, organizaremos os executivos em 3 grupos 

para uma reflexão por tipo de ação 

Fonte: CPFL, Roland Berger Strategy Consultants 

3 

GRUPO III: PROJETOS PILOTO E P&D 

 

 GRUPO II: PRÁTICAS ATUAIS E NOVOS NEGÓCIOS 

 

 

 

 

GRUPO 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 

? 

Grupos para definição 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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A estrutura para as ações requeridas combinará coisas que já fazemos com o 

que precisamos fazer  

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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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 a Economia de Baixo Carbono 

– Discutir os principais tópicos relacionados à transformação para uma Economia de 
Baixo Carbono, seus desafios e implicações para o setor e as empresas 

Dinâmica para definição de posicionamento e planos de ação 

– Discutir o posicionamento da CPFL frente à Economia de Baixo Carbono e o plano 
de ação necessário para atingí-lo 

14h00 

14h15 

15h30 

16h45 

Horário 
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Próximos passos 

48 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Sessão da tarde 

> Apresentação dos 
resultados do projeto até 
o Workshop 8 

> 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 Economia 
de Baixo Carbono 

> 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

E
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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 – Mudanças climáticas 
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O Protocolo de Quioto estabeleceu como meta reduzir a emissão de GEEs até 

2012 em 5,2%, em comparação com o nível de 1990 

Estrutura de funcionamento do Protocolo de Quioto 

Fonte: Instituto Carbono Brasil; Roland Berger Strategy Consultants 

> No EU ETS as AAUs são convertidas em EUAs e distribuídas para as empresas/indústrias anualmente 

> RCEs e ERUs podem ser usadas para o cumprimento das metas de emissões graças à Diretiva de Conexão, até um certo limite 

> RCE = EUA = ERU = 1 tonelada métrica de CO2  

Mercado de Emissões 

Comércio de AAUs (Assined Amount 

Units) em nível nacional 

Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL) 

Projeto em países em desenvolvimento 

gerando RCEs (Reduções Certificadas 

em Emissão) 

Implementação Conjunta 

Projetos em países desenvolvidos 

gerando ERUs (Emission Reduction 

Units) 

Negociação de EUAs (European 

Union Allowances) em nível 

empresarial 

AAUs são convertidas em EUAs 

Diretiva de Conexão 
Possibilidade de Importação de créditos de Quioto (RCEs e ERUs) 

para o EU ETS até um determinado limite (% das EUAs alocadas) 

Reduzir os GEEs em 5,2% em comparação com o nível de 1990 até 2012 

3 Mecanismos de flexibilização para alcançar a meta 

Quioto 

Esquema Europeu de Comércio 

de Emissões (EU ETS) 

AAU 

EUA 

RCE ERU 

<< 
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As discussões sobre energia no Rio+20 foram centradas na proposta da ONU 

Sustainable Energy for All 

Fonte: ONU, EPE, Roland Berger Strategy Consultants 

1,3

0 

2,4

1,2

30
15

2030 2009 

Pessoas sem acesso a energia [bi] 

Taxa de melhoria da eficiência energética1) [%] 

Participação de fontes renováveis na matriz 
energética mundial2) [%] 

1) Taxa anual de redução da intensidade energética (energia necessária para produzir 1 unidade de valor, medida em MJ/USD) 
2) A participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira foi de 47% em 2009 

Diretrizes do Sustainable Energy for All 

Universalização do 

acesso à energia 

Melhora na eficiência 
energética 

Aumento da geração  

por fontes renováveis 
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Os objetivos da Rio+20 não são um fim em si mesmos e devem ser encarados 

como uma trajetória para se atingir uma matriz 100% limpa 

Fonte: WWF/Ecofys – The Energy Report 2011, Roland Berger Strategy Consultants 

Matriz energética até 2050 [EJ] 

A evolução para uma matriz 100% limpa passa 

por 3 momentos distintos 

> Até 2020:  

– Reduzir a taxa de crescimento da demanda 

– Limitar a expansão dos combustíveis fósseis 

– Promover a expansão do sistema através de 

fontes renováveis 

> Até 2030 (alvo das metas da ONU): 

– Reduzir o consumo global 

– Substituir fontes fósseis por renováveis 

> Até 2050: 

– Atingir nível sustentável de demanda 

– Atingir 100% de energia de fontes renováveis 

Demanda 
de base 

Eletricidade renovável 

Aquecimento renovável 

Fóssil e Nuclear  

Trajetória para matriz energética 100% limpa 



Anexo 2 – Implicações da transformação 
para uma economia de baixo carbono 
para o setor 
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Uma série de políticas voltadas à sustentabilidade e combate às mudanças 

climáticas impactarão diretamente as utilities  

Fonte: CPFL; European Comision; Roland Berger Strategy Consultants 

Políticas recentes de sustentabilidade e seus impactos para as utilities 

Impacto para as utilities Política Abrangência Objetivos 

> Restrições à expansão por 
térmicas 

> Incentivos à expansão por fontes 
limpas  

> Incentivos à iniciativas de 
eficiência energética 

Europe 20-20-20 
(2007) 

> Até 2020: 
– Reduzir a emissão de gases estufa 

em 20% em relação a 1990 
– Atingir 20% de fontes renováveis 

na matriz 
– Aumentar em 20% a eficiência 

energética 

UK EMR 
(2012) 

> Maior atratividade para o mercado 
de carbono (devido à fixação de 
piso para o preço do carbono) 

> Criação de mercado de 
capacidade 

> Descarbonizar economia 

> Reduzir custos aos consumidores 

> Manter segurança energética 

> Necessidade de adaptar usinas 
para atender limites de emissão 
por MWh 

EPA Clean Power 
Plan  
(2014) 

> Reduzir em 30% emissões de gases 
por geradoras de energia nos EUA 
até 2030 (em relação a 2005) 

<< 

> 

1 
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56 

A questão da eficiência energética faz parte de uma agenda global – no Brasil 

já existem iniciativas relacionadas ao tema 

Agenda global Brasil 

> Plano Nacional de Eficiência Energética – PNEf 

– Redução de 10% do consumo de energia elétrica em 2030 

– A principal fonte de recursos é o PEE 

– Define ações para educação de consumidores 

– Estimula a redução de gastos em iluminação pública e a 
substituição de equipamentos elétricos obsoletos 

> Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – 
PROCEL 

– Promoção de iluminação mais eficiente 

– Aumento da eficiência de eletrodomésticos e motores 

> Proibição da comercialização de lâmpadas incandescentes 
até 2016 

> Programas de eficiência energética em prédios públicos 

> Proposta da ONU: Sustainable Energy for All 

– Aumento da taxa de melhoria de eficiência energética: de 
1,2% em 2009 para 2,4% em 2030 

> A União Européia estabeleceu uma política de EE que 
estabelece as seguintes metas para serem alcançadas até 2020: 

– 20% de economia de energia (baseada em um projeto  

> Nos EUA as políticas são definidas pelos estados 

– Texas: economia de 10% da demanda prevista de energia 
elétrica 

– Colorado: redução de 10% do consumo e de 15% da 
demanda de ponta per capita até 2012  

– Utah: aumento da eficiência energética em 20% até 2015 

Fonte: MME; ONU;  National Action Plan  for Energy Efficiency; CLEEN, Roland Berger Strategy Consultantss 

<< Iniciativas para eficiência energética 1 
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No Reino Unido, a reforma em curso implementou iniciativas para 

descarbonização da economia 

Fonte: CPFL; Desk research; Roland Berger Strategy Consultants 

> Reforma em curso no mercado do 

Reino Unido, com três grandes 

objetivos 

> Partiu do diagnóstico de que o modelo 

regulatório vigente não seria adequado 

para garantir a redução de emissões 

de gases do efeito estufa 

UK Electricity Market Reform 

1 

Descar-
bonizar  

economia Manter segurança 
energética 

Reduzir custos aos 
consumidores 

2 3 

EMR 

Iniciativas para garantir e orientar expansão 

Criação de 
mercado de 
capacidade 

Criação de 
contratos por 
diferença 

Fixação de piso 
para o preço do 
carbono 

> Geradores recebem receitas fixas e previsíveis e, em troca, o 

operador do sistema contratará usinas com capacidade 

instalada controlável  

> O primeiro  leilão por capacidade ocorrerá em dezembro de 

2014 

> Constituem uma garantia do preço de venda de energia no 

longo prazo 

> Geradores vendem a energia no mercado, recebendo preço de 

curto prazo – diferenças entre preço de contrato e de mercado 

são acertadas 

> As atividades emissoras têm que dispor de certificados em 

volume compatível com suas emissões de gases do efeito 

estufa 

> A falta de um horizonte de preços de longo prazo do carbono 

não dava sinalização clara para investimentos – piso crescente 

para preço de carbono e dá maior previsibilidade aos 

investidores 

<< Estudo de caso – UK Electricity Market Reform (EMR) 1 
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A adoção de políticas de eficiência energética vem ocorrendo em diversas 

frentes, independentemente da atuação das utilities 

58 

1) Foco na redução de combustíveis , principalmente, fósseis 
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Descrição  Benchmark 

> Requisitos para projetos e construção de edifícios eficientes em termos de energia 

– Sistemas de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e iluminação estão incluídos nesses requisitos 

> Implantação de certificados de eficiência energética obrigatórios para edifícios 

Edificações 

> Padrões mínimos obrigatórios de eficiência energética para alguns equipamentos de uso geral na indústria 

> Empresas com consumo elevado obrigadas a declararem periodicamente o consumo 

> Obrigatoriedade de realização de manutenção periódica de certos tipos de equipamentos industriais 

Indústria 

> Estabelecimento de requisitos mínimos de eficiência energética para eletrodomésticos 

> Metas para gasto de energia para equipamentos em stand by 

> Desenvolvimento de "modos de economia de energia " para aparelhos eletrônicos 

Equipamentos 

> Políticas de incentivos à eficiência energética  

> Desenvolvimento de uma medida comum de economia  (indicador) e de um protocolo de verificação 

> Promoção de parceria público-privada para adoção de um sistema de gestão de energia 

Inter-setorial 

Setor 

> Regulação da emissão de CO2 para veículos de transportes de passageiros  

> Padrão obrigatório de  eficiência de combustíveis para veículos pesados 

> Estímulo ao desenvolvimento e ao uso de biocombustíveis em veículos  

Transporte1) 

Residêncial > Estímulo ao desenvolvimento de aparelhos econômicos - Selo de eficiência energética 

> Programas de estímulo à geração distribuída 

> Tarifas diferenciadas para horário de pico 

<< Mecanismo para incentivo à eficiência energética 2 
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> 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 

2030 

354 

2010 

1 

8.470 

2025 

7.486 

2020 

6.466 

2015 

15 40 25 30 5 20 10 35 0 45 

Exaustor 

Aquecedor de ar 

Iluminação 

Refrigeração 

Eletrônicos 

Outros 

Iluminação 

2030 

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

2025- 

2030 

2020- 

2025 

2015- 

2020 

2010- 

2015 

2000- 

2010 

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) 

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) 
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Os consumidores estão cada vez mais conscientes de seus impactos 

ambientais e estão mais dispostos a adaptar seu perfil de consumo 

Busca pela eficiência na produção e consumo de energia - indicadores 2 << 
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As tecnologias mencionadas em Workshops anteriores podem também 

contribuir para a Economia de Baixo Carbono  

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Tecnologias de rede e suas contribuições para a Economia de Baixo Carbono 3 

> Evita expansão por fontes 

térmicas 

> Auxilia na eficiência 

energética 

 

Tecnologias que contribuem para a Economia de Baixo Carbono 

Geração 

Distribuída 

Armazenamento 

Veículos 

Elétricos 

Demand 

Response 

> Reduzem emissão de CO2 

do setor de transportes 

> Reduzem emissão de 

poluentes 

> Auxilia na gestão da carga e 

atendimento à demanda 

> Evita expansão por fontes 

térmicas 

> Aumenta eficiência 

energética 

> Reduz demanda de pico – 

menor necessidade para 

expansão 

<< 

> 

> 
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O desenvolvimento das tecnologias verdes dependerá de uma série de 

condições de incentivo, especialmente por parte dos países e governo 

Fonte: CPFL; WEO; Roland Berger Strategy Consultants 

Progresso recente e condições para desenvolvimento de tecnologias verdes 3 

Energias 
renováveis 

> Investimentos caíram 11% entre 2012 e 
2011, devido à dificuldade de 
financiamento e incertezas políticas 

> Energia solar está crescendo rapidamente 

> Subsídios para expansão 

> Infra-estrutura para integração na rede 

> Investimentos em P&D para novas fontes 

Tecnologias 
CCS 

> Apenas 13 grandes projetos estão em 
operação ou construção 

> Poucas aplicações em larga-escala 

> Compromisso político e financeiro dos 
governos 

> Aumento do preço do carbono 

Biocom-
bustíveis 

> Em 2012, investimentos foram 50% 
menores em relação a 2011 devido a 
sobrecapacidade e mudanças de políticas 

> Políticas de longo-prazo para aumentar 
confiança dos investidores 

> P&D para aumentar eficiência 

> Desenvolvimento de padrões internacionais 

> Foco crescente de políticas públicas 

> Novas medidas sendo implementadas em 
diversos países 

> Mudanças políticas para remover barreiras 
para implementação de medidas de 
eficiência energética  

Eficiência 
Energética 

Progresso recente 
Condições para impulsionar 
desenvolvimento 

<< 
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Uma série de tecnologias pode auxiliar na futura descarbonização do planeta 

Fonte: CPFL; IEA; Roland Berger Strategy Consultants 

Impactos das principais tecnologias para redução das emissões [Gt CO2] 3 << 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

CCGS 19% 

Renováveis 17% 

Nuclear 6% 

Geração energética eficiente e 
alteração de combustível 5% 

Alteração de  
combustível final 15% 

Combustível final e  
eficiência elétrica 38% 
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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 

3 
<< 
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1) Assumindo balanceamento com geração elétrica à gás 

75

95

111
124

141

158
164

Gasolina GLP Diesel GNV (gás 

natural ou 

mistura natural) 

Etanol 

 (cana de 

açúcar) 

Biodiesel Eletricidade 

(matriz UE) 

  -54%   

Média de emissões por tipo de veículo [g CO2/km] 

Na Europa, veículos elétricos podem reduzir emissões de CO2 em até 54% 

comparados a veículos à gasolina 

3 
<< 



65 WS Baixo Carbono - Doc de apoio 20140825 v1.pptx 

O mercado de carbono possibilita a negociação de créditos entre países e 

empresas – atratividade do mercado foi se perdendo nos últimos anos 

Fonte: CPFL; Instituto Carbono Brasil; Roland Berger Strategy Consultants 

Visão geral do mercado de carbono 4 

Mecanismos estabelecidos no protocolo de Quioto Razões que levaram à perda de atratividade 

Preço do carbono1) [EUR/ ton] 

Pouca interligação dos mercados mundiais 

– Formação de mercados regionais e subnacionais de 

carbono  

– Maior mercado atual é o da União Européia (ETS) 

Baixa demanda por créditos: 

– Pouca adesão a compromissos de redução de CO2 

– Nenhuma previsão de novas metas de redução de 

emissões até 2015 

1) Carbon Emissions Futures - Dec 14 (CFI2Z4)  2) Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas  

6

15

Jul-14 Jan-14 Jul-13 Jan-13 Jul-12 Jan-12 Jul-11 Jan-11 Jul-10 

<< 

Mercado de 

emissões 

Mecanismo de 

Desenvolvimento 

Limpo (MDL) 

Implementação 

conjunta 

> Comércio de Assined Amount 
Units (AAUs) entre países 

> Projeto em países em 
desenvolvimento gerando Reduções 
Certificadas em Emissão (RCEs ) 

> Projetos em países desenvolvidos 
gerando Emission Reduction Units 
(ERUs ) 

> Já existem 39 esquemas nacionais e 23 subnacionais de 
precificação de carbono (incluindo carbon taxes) 

> Os chineses já possuem 7 mercados de carbono locais 

Mecanismos de precificação do carbono 

> 
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A maior parte dos projetos verdes se encontram na América Latina e estão 

direcionados à eficiência energética e energia renovável 

Fonte: CPFL; World Bank; Roland Berger Strategy Consultants 

Portfólio de projetos verdes por região e setor - 2013 

Distribuição regional Distribuição por setor 

20% 

Leste Asiático 

América Latina e 

Caribe 

5% 

20% 

22% 

33% 

Sul da Ásia 

Oriente Médio 

Europa 

Agricultura 3% 

Multi-setorial 

Transportes verdes 

19% 

11% 

4% 

Gestão de resíduos 

Energia renovável 

Eficiência Energética 

26% 

32% 

Gestão da água 

5% 

4 << 
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Embora ainda representem um pequeno mercado, os Green Bonds terão papel 

importante no cumprimento na redução das emissões de CO2  

Fonte: CPFL; World Bank; Sustainable Property; Roland Berger Strategy Consultants 

Desenvolvimento dos Green Bonds e Climate Bonds 5 

> Criados pelo World Bank  

> Trazem como oportunidade a negociação de títulos triple A 
para investidores que apóiam projetos de baixo carbono  

> Possuem ratings altos, especialmente se comparados  
com as garantias de projetos de energias renováveis 

> Bônus podem cumprir um papel importante para viabilizar o 
objetivo de redução das emissões de CO2 

Todos os títulos Climate Bonds 

246 

29% 

71% 

Green Bonds 

95.000 

Green Bonds Mercado mundial de títulos – 2012 [USD bi] 

> Governos 
> Bancos  

comerciais  

> Bancos de 
desenvolvimento 

> ... 

> Zero-coupon 
> Renda-fixa 

> Indexados 
> .... 

> Garantia pelos ativos que estão sendo 
financiados 

> Garantias da instituição emissora 
> ... 

Emissores 

Tipos 

Securitização 

<< 

> 
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Rating dos principais Climate Bonds  

Os principais Climate Bonds possuem altos ratings no mercado financeiro 

AAA AA A BBB BB BB- B 

S&P Credit Rating 

2,3 

1,6 

0,8 

0,7 

0,3 

0,2 
0,2 

0,8 
0,7 

0,6 

Alta Wind 
CRC Breeze 

US Clean Renewable Energy Bonds &  

US Qualified Energy Conservation Bonds 

World Bank 

European Investment Bank 

International Finance Corp. 

Asian Development Bank 

African Development Bank 

Nordic Investment Bank 

Andromeda Solar 

<< 5 

USD bi 
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A bioeletricidade é uma alternativa que pode auxiliar na conciliação entre 

segurança energética e sustentabilidade 

Visão geral do cenário para bioeletricidade 

Previsão de crescimento1)  [GW] 

> Geração de energia crescerá  
moderadamente com o aumento da 
capacidade de exportação das usinas  

> Potencial fortalecimento do modelo de 
cogeração 

Desafios 

> Alta dependência da safra e sazonalidade 

> Maior competição com biocombustíveis 
como etanol de 2ª e 3ª geração 

> ... 

> Geração elétrica permanecerá via 
cogeração através de investimentos em: 

– Repotenciação e eficiência energética 
(retrofit)  

– Novos investimentos (greenfield) 

> ... 

> Como viabilizar a maior participação da 
cogeração? 

> Quem irá liderar esse mercado: empresas 
provindas do setor sucroalcooleiro ou de 
energia? 

11

9

5

4,0% 

2030 2020 2010 

Habilitadores 

> Linhas específicas de financiamento e 
incentivos fiscais para investimento em 
repotenciação e eficiência energética 

> Necessidade de investimento para 
aumento da produtividade das caldeiras 

>  ... 

Fonte: CPFL, IEA 2012, EPE 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

1) Com base nas projeções do Wolrd Energy Outlook 2012 - New Policies Scenarios 

CAGR renováveis = 2,6% 

R
ec

o
rd

at
ó

ri
o

 –
 W

o
rk

sh
o

p
 "

M
at

ri
z 

E
lé

tr
ic

a 
– 

F
o

n
te

s 
R

en
o

vá
ve

is
" 

I 

Não há outro país que se equipare ao 

Brasil no potencial de geração de 

energia a partir de resíduos da cana-de-

açúcar 

<< 

Desafios e habilitadores Tendência 

Questões provocativas 
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Potencial atual de biogás de  
resíduos [MW] 

> Fonte possui potencial de até 254 MW de 
geração de biogás a partir de resíduos 
urbanos, com base nos atuais aterros 

> Existem 46 projetos registrados no país 

Desafios e habilitadores 

Desafios 

> Baixa eficiência no gerenciamento de 
resíduos 

– Mais de 70% dos resíduos são 
indevidamente descartados2) 

> Incerteza no suprimento de resíduos no  
longo-prazo 

> ... 

Tendência 

> Maior participação da fonte em leilões 

> Aumento dos investimentos em resíduos 
sólidos: 

– Entrada de players de outros setores 
(ex: Estre Ambiental) 

> Potencial de geração de eletricidade de até 
13 GWmédios2) 

> Possível geração de receita de até R$ 22,4 
bn ao ano2)  

> .... 

> Qual a estimativa do potencial de geração de 
resíduos sólidos no país? 

> Quais são os habilitadores necessários para 
um crescimento disruptivo desse tipo de 
tecnologia? 

170

49

232218

Sul Centro-

Oeste 

Norte Sudeste Nordeste 
Habilitadores 

> Políticas e regulação com metas e padrões 
para resíduos - Política Nacional 
de Resíduos Sólidos 

> Investimentos na rede de coleta e 
separação dos resíduos 

> Feed-in-tariff 

> ... 

Fonte: CPFL, IEA 2012, EPE 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

1) Com base nas projeções do Wolrd Energy Outlook 2012 - New Policies Scenarios 2) IVIG-COPPE/UFRJ  3) Abrelp -Atlas Brasileiro de Emissões de GEE e Potencial 
Energético na destinação de resíduos sólidos 

Questões provocativas 
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Visão geral do cenário para incipientes 

A geração de energia por resíduos urbanos contribui com a descarbonização e 

também com a redução da poluição  

II << 

> 
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Em outubro de 2014, haverá a estréia de projetos de geração por térmicas de 

biogás ou resíduo sólidos urbanos – 8 projetos cadastrados totalizam 151MW 

Presença do biogás no leilão de reserva de outubro de 2014 II 

Fonte: CPFL, EPE, Roland Berger Strategy Consultants 

<< 

> Waste-to-Energy – geração de energia 

através de turbina a vapor, com base na 

queima direta do lixo 

> Gás de aterro 

> Decomposição da matéria orgânica 

Projetos cadastrados 

Amapá 
1 projeto – 6 MW 

Goiás 
1 projeto – 47 MW 

São Paulo 
1 projeto – 20 MW 

Paraná 
1 projeto – 7 MW 

Rio de Janeiro 
3 projetos – 66 MW 

Paraíba 
1 projeto – 6 MW 

Potenciais tecnologias a serem utilizadas 
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A expansão da matriz brasileira por térmicas pode ser realizada de forma a 

priorizar fontes menos poluentes e tecnologias mais modernas 

Fonte: CPFL; World Energy Council ; World Coal Association; Roland Berger Strategy Consultants 

Alternativas para mitigar emissão de carbono pelas térmicas  III 

Priorização de fontes menos poluentes 

000

390

700

860

30
120

7050

Hídrica 

0,2 

Nuclear 

0,5 

Eólica Gás Óleo Carvão 

Indireta 

Direta 

1) Grau de emissão calculado pelo World Energy Council 

> O carvão se destaca como a fonte térmica mais 
poluente  

> Embora o gás natural implique em menos emissões 
diretas, ainda há percentual de impactos indiretos 

<< 

Implementação de tecnologias mais modernas 

> Novas tecnologias como  "Supercritical e Ultra-
Supercritical Generation" garantem  maior eficiência 
na geração à carvão 

> 1% de aumento na eficiência da planta pode levar a 
uma redução de 2-3% nas emissões 

2000 

45% 

1500 

1000 

500 

0 

25% 35% 55% 

Subcritical 

Super-

critical 

Ultrasuper-critical / 

IGCC 

Eficiência média das 

plantas mundiais 

Eficiência das 

usinas state-of-art 

Emissão média por fonte [ton CO2e/ GWh]1) Eficiência das novas tecnologias de geração à carvão 

Eficiência (HHV) 

gCO2/kWh 

> 
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Tecnologias 

1 Carvão pulverizado 2 

Usinas supercríticas e ultra supercríticas 4 

Combustão com leito fluidizado 

3 
Gaseificação Integrada com Ciclo Combinado 
(IGCC) 

> Tecnologia comercial que permite queima de carvões de 
baixa qualidade 

– Corresponde a cerca de 90% da capacidade mundial 

> Considerada tecnologia de queima limpa quando 
complementada por sistemas de controle de NOx, 
dessulfurização de gases e remoção de partículas 

> Caldeiras operam com níveis de temperaturas e 
pressão mais altas que as termelétricas 
convencionais 

– Resulta em alta eficiência de conversão energética 
e menos emissões de poluentes 

> Dois tipos de tecnologia: 

– À pressão atmosférica (AFBC) 

- Permite queima em temperaturas menores, 
reduzindo emissão de NOx 

– Com pressurização 

- Baseada em uma configuração AFB em ciclo 
combinado 

> Combinação das tecnologias de gaseificação do carvão 
e tecnologia da turbina à gás em ciclo combinado 

> Carvão não é aquecido diretamente, mas sim em um 
vaso pressurizado (gaseificador) 

Devido ao elevado grau poluente das termelétricas, diversas tecnologias de 

redução de emissões estão sendo desenvolvidas 

Tecnologias para geração de eletricidade pelo carvão - Clean coal technologies III << 
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As tecnologias CCS permitem que o carbono emitido na geração seja seqüestrado, 

transportado e armazenado – ainda há espaço para desenvolvimento da tecnologia 

Fonte: CPFL; IEA; BNEF; Roland Berger Strategy Consultants 

Tecnologias Carbon Capture and Storage 

> Família de tecnologias que viabilizam o seqüestro 

do carbono resultante da combustão de 

combustíveis fósseis ou de processos industriais 

> O carbono é capturado, transportado e 

posteriormente armazenado em locais 

subterrâneos (ex: campos de extração de petróleo e 

gás, formações salinas, ...) 

Montante de investimentos 2004 - 2012 [USD bi] 

20

1.670

CCS Energia limpa 

>80x 

Desafios para desenvolvimento da tecnologia 

> Disponibilidade de locais para armazenamento 

> Incertezas quanto ao possível escape de CO2 

> Poucas experiências em larga escala 

> Poucos incentivos políticos 

> Baixo preço para o carbono 

Tecnologias CCS 
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 Captura > Tecnologias avançadas 

> Processos caros 

Transporte > Processo mais maduro da 

tecnologia 

> Padrões e normas já estabelecidos 

Armaze-

nagem 

> Pilotos em andamento 

> Necessidade de projetos de maior 

escala para comprovar tecnologia 

IV << 
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No Brasil, as tecnologias de CCS poderiam ser aplicáveis em usinas à carvão e à 

gás – apenas algumas bacias apresentam bom potenciais para armazenamento 

Fonte: Análise do potencial técnico geológico de CO2 - COSTA (2009), Roland Berger Strategy Consultants 

> De todas as bacias, apenas algumas 

apresentam bons potenciais para 

aplicação da tecnologia CCGS 

– Campos, Santos, Recôncavo, 

Solimões e Paraná 

> Focos de emissão nem sempre se 

localizam próximos dos locais de 

armazenagem 

Pelotas 

Santos 

Campos 

Espírito Santo 

Bahia Sul 

Sergipe-Alagoas 

Pernambuco-Paraíba 

Potiguar 

Ceará 

Solimões 

Amazonas 

Parnaíba 

São Francisco 

Paraná 

Oportunidades de armazenamento de carbono no Brasil IV << 
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Desde 2004, a BP utiliza tecnologias CCS para capturar e armazenar CO2 emitido 

no refino do petróleo – a National Grid também possui projeto sobre o tema 

Fonte: CPFL; National Grid; In Salah Gas; Roland Berger Strategy Consultants 

Exemplos de iniciativas para CCS IV << 

> Em 2004, a BP implementou um 

projeto CCS em larga-escala na 

Algeria 

> Até 1 milhão de toneladas de CO2 

resultantes do refino do petróleo são 

capturadas e armazenadas por ano 

> Armazenamento é realizado sob uma 

formação geológica salina 

> O maior desafio para o projeto foi 

identificar uma região adequada para 

armazenamento 

> A National Grid está desenvolvendo soluções CCS para reduzir 

emissões de CO2 de usinas térmicas e plantas industriais 

> Em  junho de 2014, a National Grid submeteu projeto na região 

de Yorkshire e Humber (Reino Unido) 

> O projeto em avaliação inclui: 

– Sistemas de captura de carbono de usinas térmicas e 

indústrias 

– Construção de rede subterrânea de transporte de carbono 

(inclusive avançando no oceano) 

– Armazenamento sob o Mar do Norte 

> A National Grid está alavancando sua expertise de gestão de 

redes de gás para aplicar a tecnologia 

- In Salah Project - Yorkshire e Humber 
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Devido à ações contra o desmatamento, o Brasil conseguiu reduzir suas 

emissões significativamente 

Fonte: CPFL; MCTI; Roland Berger Strategy Consultants 

Emissões brasileiras de gases de efeito estufa por setor [CO2eq] 

14% 

59% 

4% 2% 

3% 
2% 

1990 

1.392.755 

22% 

2000 

2.083.568 

17% 

14% 

64% 

35% 

32% 

22% 

7% 
4% 

Uso da terra e florestas 

Processos industriais 

Tratamento de resíduos 

2010 

1.246.476 

Agropecuária 

Energia 

Nota: Agropecuária: fermentação entérica do gado, manejo de dejetos animais, solos agrícolas, queima de resíduos agrícolas; Energia: queima de combustíveis e emissões fugitivas; 

Uso da terra: variações da quantidade de carbono de todas as transições  - crescimento da vegetação gera remoções de CO2; Processos produtivos: processos produtivos nas indústrias 

e que não são resultado da queima de combustíveis; Resíduos: disposição de resíduos sólidos, tratamento de esgotos, emissões por incineração de resíduos 

> O Brasil caminha para o 

cumprimento do 

compromisso assumido com 

a Lei 12.187/2009 

> A significativa redução das 

emissões pelo uso da terra e 

florestas é resultado de menos 

ocorrências de 

desmatamentos na Amazônia 

desde 2004 



Anexo C – Oportunidades 
proporcionadas pela Economia de Baixo 
Carbono para as utilities  
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> Estratégias de longo prazo, 
incentivando: 

– Aumento da parcela de energia 
renovável na matriz energética 

– Incentivo ao desenvolvimento da 
indústria local 

– Redução da dependência de 
combustíveis fósseis e importação 
de energia 

> Desde 19701) tem um plano para o desenvolvimento 
de bioetanol  

> Meta de utilização de 100% de biocombustíveis2) a 
partir de 2022  

> Desde 19701) há plano estratégico e incentivos para a 
redução da dependência de energia fóssil e para o 
desenvolvimento do mercado de energia limpa 

> Incluiu o desenvolvimento de energia renovável em 
sua lista de prioridades que, por exemplo, define que 
30% das lâmpadas deverão ser de LED até 2015 

> Governo criou o Proálcool em 1975, criando 
condições para o país ocupar a vanguarda do setor 

Fator crítico 1: Existência de políticas governamentais claras, estáveis e de 

longo prazo 

Políticas  governamentais 

Descrição Exemplos 

1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição 

<< 
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Fator crítico 2: Incentivos para P&D, induzindo o desenvolvimento de 

tecnologias e processos 

Desenvolvimento tecnológico 

> Investimentos e foco em P&D como 
parte do plano estratégico dos países: 

– Buscar posição de vanguarda nos 
diversos temas  

– Gerar riqueza e empregos para o 
país, auxiliando no pagamento dos 
pesados investimentos realizados 

> Criação do Laboratório Nacional de Energia 
Renovável, para auxiliar na criação de processos 
eficientes de produção de etanol 

> Esforços focados em pesquisas aplicadas para o 
desenvolvimento de tecnologia própria para geração 
de energia solar e eólica 

> Estabelecimento de parcerias para o aprimoramento 
das tecnologias de energia eólica, atraindo grandes 
investidores e empresas deste segmento 

> Desenvolvimento da tecnologia de motores flex  
(3% álcool em 2003 e 92% flex em 2009) 

Descrição Exemplos 

1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição 

<< 
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1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição 

Fonte do  
investimento 

Fator crítico 3: Disponibilidade de capital para encorajar o desenvolvimento e o 

uso de tecnologias limpas 

Disponibilidade de capital 

> Aprimoramento de processos e 
desenvolvimento de novos produtos 
demandam altos investimentos 

> Mercado criou "ferramentas" 
específicas para cada etapa do 
desenvolvimento destas tecnologias: 

> Acesso a crédito através de bancos nacionais 
possibilitam investimento em inovação e aumento da 
capacidade produtiva das empresas de energia solar 

> IPOs tem se tornando uma forma atraente de 
captação de investimentos para o setor 

> Estabelecimento de agência de crédito de 
exportação para dar garantia a empréstimos  de 
longo prazo feitos por empresas de tecnologia limpa 
a seus clientes 

> Indústria de Venture Capital  com grande número de 
fundos com alvo no setor de tecnologia limpa e com 
capacidade de apoiar o desenvolvimento das 
empresas 

Descrição Exemplos 

Estágio do desenvolv. 

Venture 

capital 

Private 

equity 

Mercado  

de ações 

Apoio do Governo 

Riscos 

<< 
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Fator crítico 4: Adoção de tecnologias limpas, incentivando a criação e 

ampliação do mercado doméstico 

Adoção de tecnologias limpas 

> Criação de incentivos para adoção 
de tecnologia limpa e produtos 
verdes 

> Incentivos a criação de mercados 
para produtos verdes, por parte da 
indústria e consumidores 

> Adoção de energia verde através da implantação de 
equipamentos de energias renováveis 

– Investimento individual de cidadãos e 
comunidades locais em turbinas eólicas 

 

> Expansão da demanda por etanol graças a 
introdução de automóveis flex 

– Empresas como AT&T, PepsiCo vem substituindo 
a sua frota por veículos elétricos 

Descrição Exemplos 

<< 
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Criação/expansão 
do mercado 

Ganho de 
escala 

Redução de 
custos 

Fator crítico 5: Incentivos para o desenvolvimento de uma cadeia de valor forte 

e para a criação de novos projetos 

Incentivos para desenvolvimento de uma cadeia de valor forte 

> Ganho de escala e redução de custos 
através de uma cadeia de valor forte 

> Redefinição da indústria de energia eólica offshore  

– Verticalização da cadeia de valor 

– Modelo de cooperação entre desenvolvedores de 
projeto, fornecedor de turbina e instalador 

> Governo chinês definiu o crescimento de grandes 
empresas  de tecnologia limpa como prioridade: 

– Expectativa de que principais produtores de 
polisilício alcancem capacidade 50 mil toneladas 
ano 

Descrição Exemplos 

> Estabelecimento de cadeias de valor 
que sejam competitivas globalmente 

<< 
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Grandes empresas brasileiras se já preocupam em utilizar fontes renováveis 

para consumo e processos industriais 

84 

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 

Fonte: 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 (ordenadas por consumo absoluto de energia renovável) Setor Destaques 

Renovável Não Renovável 

Fontes renováveis no consumo de grandes empresas brasileiras – 2011 [GWh/ ano] << 
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Para atingir metas de eficiência e sustentabilidade, grandes empresas estão 

investindo em auto-produção no Brasil 

Fonte: BENF, Roland Berger Strategy Consultants 

Uso de energias 

renováveis [GWm] 

Metas de 

sustentabilidade 

Estratégia 

Seleção de empresas brasileiras investindo em auto-produção 

> Atingir 40% de todo 
seu consumo através 
de fontes renováveis 
até 2015 

(% do consumo) 

34 

(28%) 

394 

(57%) 

855 

(52%) 

330 

(94%) 

> Busca por solução de 
baixo custo para 
suprimento de energia 
renovável 

> Investimentos em auto-
produção (atualmente 
representa 49%) 

> Em 2011, investiu mais 
de R$ 10 MM em 
eficiência energética 

> Atingir 70% de auto-
produção  

> Reduzir 15% no 
consumo até 2030 

> Contrato de compra de 
energia com a Votener 

> Venda do excedente 
de energia no ACL 

> Maior parte da energia 
vem de fontes 
renováveis e gás 
natural  

> Reduzir resíduos 
sólidos 

> Utilizar fontes 
renováveis para 
produção 

> Parceira em projetos 
de hidroeletricidade: 

 
Barra Grande 

Machadinho 

Estreito 

Serra do Facão 

Alumar 

Alcoa 
(MW)  

Total 
(MW) 

 299  

 73  

 296  

 35  

 277  

 708  

 210  

 1,140  

 65  

 1,087  

<< 

> Reduzir 5% da 
emissão de GEE até 
2020 

– Projeção de redução 
de 1,7 Mton de CO2 



86 WS Baixo Carbono - Doc de apoio 20140825 v1.pptx 

86 

Metas globais de sustentabilidade 

> As três grandes metas para 2020 são: (i) promover saúde 
e bem-estar, (ii) reduzir impactos ambientais e (iii) 
contribuir para melhores condições de vida de todas as 
pessoas envolvidas na cadeia de valor 

Metas globais de energia 

> Reduzir consumo  per capita de energia dos escritórios 
em 50% até 2020 

> Atingir taxa de utilização de 40% de energia de fontes 
renováveis até 2020 – 100% no longo-prazo 

> Todo o negócio baseia-se em sustentabilidade  

> A empresa possui metas específicas relacionadas ao uso 
da água, educação e meio-ambiente 

> Principais temas de interesse são: água, mudanças 
climáticas, gestão de resíduos e biodiversidade 

> Reduzir emissão de GEE e obter compensações por 
todas as emissões não evitáveis  

> Metas estão incorporadas no programa Health Future 
2015: (i) Pessoas saudáveis (ii) Planeta sustentável: 
utilizar menos recursos naturais e mais recursos 
reciclados (iii) Marca inspiradora: inspirar pessoas a fazer 
a diferença 

> Utilizar fontes renováveis de energia (maior parte já é 
proveniente de fontes hidráulicas) 

> Implementar  por completo o Steam project: aumento na 
eficiência dos sistemas de aproveitamento de vapores 
– já resultou em redução no consumo de gás natural 

Benchmark de empresas com foco em sustentabilidade (1/2) 

Fonte: Relatórios de Sustentabilidade, Roland Berger Strategy Consultants 

No Brasil e no mundo, grandes empresas tem metas específicas de 

sustentabilidade – foco na utilização de energias renováveis e auto-produção 

<< 
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> Implementação de programas de sustentabilidade 
direcionados a diversos temas (ex: consumo de 
determinados combustíveis, aprimoramento da eficiência 
energética, etc) 

> Reduzir as emissões de GEE em 5% até 2020 

> Aumentar volume de energia de autoprodução  

> Aumento das vendas de produtos sustentáveis 

> Desenvolvimento de fornecedores 

> Inauguração de ecostores 

> Reduzir volume de resíduos sólidos e melhorias na sua 
gestão 

> Operar 100% com base em fontes renováveis  

> Reduzir emissões de GEE  em até 20% nas lojas 

> Lançar lojas piloto com até 30% menos emissões de 
GEE 

> Implementação de programa de três frentes: trabalho com 
comunidades, parcerias para o meio-ambiente e 
preservação dos ecossistemas 

> Meta da empresa é atingir auto-suficiência na geração 
de energia 

> Três pilares compões a abordagem global da Alcoa em 
relação a sustentabilidade: (i) Produtos, (ii) Recursos e (iii) 
Operações 

> Aumentar utilização de fontes renováveis 

> Atingir 70% de autoprodução  

> Reduzir 15% do consumo de energia elétrica até 2030 

Benchmark de empresas com foco em sustentabilidade (2/2) 

Metas globais de sustentabilidade Metas globais de energia 

Fonte: Relatórios de Sustentabilidade, Roland Berger Strategy Consultants 

No Brasil e no mundo, grandes empresas tem metas específicas de 

sustentabilidade – foco na utilização de energias renováveis e auto-produção 

<< 

> 
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O Walmart é o maior consumidor comercial de energia solar do mundo e 

ambiciona utilizar 100% de energia verde em 2020 

Fonte: Website da empresa;  Press Clippings; Roland Berger Strategy Consultants 

Estudo de caso - Walmart 

Compromisso com sustentabilidade 

> 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 

Walmart Brasil 

> 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 

<< 
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O Google possui uma divisão voltada a minimizar o impacto de seu negócio e 

apoiar iniciativas de geração de energia renovável  

Fonte: Google Green; Roland Berger Strategy Consultants 

Google Green << 

Conceito 

> Iniciativas que objetivam eficiência energética e a alavancagem 
de fontes renováveis: 

– Diminuição do impacto ambiental gerado pela empresa em 
mais de 80 vezes 

– Zerar, e mesmo negativar, seu carbon footprint 

Investimentos externos 

> Investimentos de USD 915M em energias renováveis em 
projetos que totalizam capacidade de 1,8 GW. 

> Aporte de USD 157M em projeto de parque eólico na California 
com capacidade de 270 MW 

> Investimento de USD 94M em paineis fotovoltaicos com 
capacidade de 88 MW em Sacramento, California 

> Painel solar de 1,6 MW supre 30% da energia consumida nos 
prédios onde estão instalados  

> Em 2012, estima-se que mais de 35% de toda energia elétrica 
consumida será de fontes renováveis 

> Eliminação de mais de 10k toneladas de CO2 por ano 

Principais números 



90 WS Baixo Carbono - Doc de apoio 20140825 v1.pptx 

Cinco empreendimentos recebem atualmente o Certificado de Energia 

Renovável, totalizando mais de 800 GWh de energia certificada 

Fonte: CPFL; ABEEólica; CERs; Abragel; Roland Berger Strategy Consultants 

Empreendimentos certificados pelo CER - 2014 

Responsável Energia certificada [MWh] Empreendimento 

25.930

45.552

68.400

161.604

504.046

PCH Porto das Pedras 

Parque Eólico Campo dos Ventos 

PCH Pinhal 

PCH Ninho da Águia 

Eólica Honda Energy do Brasil 

<< 
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Com o possível aumento do rigor das políticas climáticas, a tendência é de 

aumento e popularização do preço para o carbono 

Fonte: CPFL; WEO; Roland Berger Strategy Consultants 

Projeção do preço do carbono – WEO New Policies 

País com price-in-carbon Setores cobertos Evolução esperada do preço [USD/ ton]  

> Energia 

> Indústria 

> Aviação 

> Todos os setores 
30

24

10

40
33

20

> Todos os setores 
40

33
20

> Energia 

> Indústria 

40
33

20

> Energia 

> Indústria 

20
15

8

2035 2030 2020 

<< 



Anexo D – Posicionamento e ações das 
utilities em Sustentabilidade  
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Grandes utilities incluem temas relacionadas à sustentabilidade em suas 

declarações de Missão 

Missão de empresas com foco em sustentabilidade 

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

"(...) O desenvolvimento 
sustentável está no centro 
de nossa estratégia (...) 
permanecer o menor 
emissor de carbono (...) 
melhorar o acesso à 
energia" 

"Estamos empenhados em 
tornar a energia mais 
limpa e melhor onde 
operamos" 

"Prover soluções 
energéticas sustentáveis, 
com excelência e 
competitividade, atuando 
de forma integrada à 
comunidade" 

"Oferecer energia 
acessível, confiável e cada 
vez mais limpa, de forma 
segura, sustentável e em 
tempo integral para nossos 
clientes(...)" 

"Somos uma empresa líder 
no setor da energia, que 
integra na sua cultura 
valores e compromissos 
com os seus clientes, com 
as pessoas e com o 
ambiente." 

Prover energia e soluções 
para o desenvolvimento 
com sustentabilidade" 

"Gerar energia para a vida" 

"Trazer conforto para 
nossos clientes, apoiar os 
negócios e o comércio, e 
construir fortes 
comunidades" 

<< 
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A Visão de grandes empresas de energia também considera a sustentabilidade 

como elemento da estratégia de atuação 

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

"Energia é essencial ao bem-estar 
das pessoas e ao desenvolvimento da 
sociedade. Nós acreditamos que 
produzir e utilizar energia de forma 
sustentável é vital para o futuro da 
humanidade." 

"Ser de modo sustentável, a melhor 
empresa de energia do Brasil" 

"(...) Ser a empresa global de 
fornecimento de energia preferida 
pelo compromisso em garantir valor, 
qualidade de vida, (...) cuidado com 
o meio ambiente e orientação para o 
cliente" 

Visão de empresas de energia com aspectos de sustentabilidade 

"Uma empresa global de energia, líder 
em criação de valor, inovação e 
sustentabilidade." 

"Consolidar-se (...) como o maior 
grupo do setor elétrico nacional em 
valor de mercado, com presença em 
gás, líder mundial em 
sustentabilidade" 

"Se tornar líder em energia (...) 
Trabalhar com reguladores e 
stakeholders para alcançar esta meta 
maximizando impactos 
econômicos, sociais e ambientais 
em nossas operações." 

<< 
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Em sua maioria, os valores das empresas de energia buscam incentivar 

comportamentos éticos, sustentáveis e de excelência 

Valores de empresas de energia selecionadas 

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

> Ética 

> Responsabilidade Social 

> Inovação 

> Excelência 

> Integridade 

> Ética 

> Riqueza 

> Responsabilidade social 

> Entusiasmo no trabalho 

> Espírito empreendedor 

> Criação de Valor  

> Compromisso 

> Segurança e Qualidade 

> Austeridade  

> Sustentabilidade  

> Confiança e Respeito  

> Superação  

> Empreendedorismo 

> Confiança 

> Excelência 

> Iniciativa 

> Inovação 

> Sustentabilidade 

> Zero impacto 

> Integridade e ética 

> Adaptar e alcançar 

> Foco no cliente 

> Segurança e estabilidade 

> Atenção ao meio ambiente 

> Desenvolvimento de    
comunidades locais 

> Respeito aos diretos humanos 

> Transparência e ética 

> Foco no meio ambiente 

> Foco em pessoas 

> Desenvolvimento tecnológico 

> Senso de segurança 

> Ética e responsabilidade 
corporativa 

> Respeito ao meio ambiente  

> Sentimento de pertença e 
confiança 

> Segurança e confiabilidade  

> Foco no cliente << 
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Os prêmios de sustentabilidade procuram reconhecer as empresas com as 

melhores práticas sócio-ambientais  

Fonte: CPFL; Amcham; Exame; Roland Berger Strategy Consultants 

Prêmios de Sustentabilidade no Brasil – exemplos selecionados 2013 

1) Primeiro prêmio brasileiro de sustentabilidade 
2) Estratégia, Liderança, Inovação e Sustentabilidade 

Guia Exame de Sustentabilidade 

Campeãs por categoria em 2013 (setores selecionados) 

Energia 
Agro-

negócios 

Bens de 

consumo 
Química 

Infra-

estrutura 
Varejo 

Eletrô-

nicos 

Siderur-

gia 

Prêmio Eco – Amcham1) 

ELIS2) 

Produtos ou 

Serviços 

Processos 

<< 

Campeãs por categoria em 2013 
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Nos últimos 5 anos, a CPFL recebeu uma série de prêmios de sustentabilidade 

– destaque para o ano de 2012 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Premiações CPFL em Sustentabilidade nos últimos 5 anos (1/2) << 

Prêmio Categoria Organizador Ano Empresa 

> Melhores práticas de gestão 
socioambientais brasileiras 
2014 

> Benchmarking Brasil  2014 > CPFL Energia (programas 
educacionais Caravana RGE 
e CPFL nas Escolas) 

> Uma das 20 empresas de 
Boas Práticas Ambientais 

> Revista Época 2012 > CPFL Energia 

> Melhor empresa em 
Mudanças Climáticas - 
Categoria serviços 

> Revista Época 2012 > CPFL Energia 

> Comunicação de Programas 
voltados à Sustentabilidade 
Empresarial 

> ABERJE - Associação 
Brasileira de Comunicação 
Empresarial  

2012 > CPFL Energia 

> Práticas/Gestão de Resíduos > Grupo Camargo Corrêa 2012 > CPFL Energia 

> Empresa Modelo > Editora Abril  2012 > CPFL Energia 

12º Bench Day 

Época de Mudanças 
Climáticas 

Época de Mudanças 
Climáticas 

Aberje  Regional 

Inovação Sustentável 

Guia Exame de 
Sustentabilidade 

Greenvana Greenbest > Título de TOP 3 na categoria 
energia, segundo votos da 
Academia Greenbest 

> Greenvana > CPFL Energia 2012 
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Prêmio Categoria Organizador Ano Empresa 

2012 

Nos últimos 5 anos, a CPFL recebeu uma série de prêmios de sustentabilidade 

– destaque para o ano de 2012 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

<< 

Inovação Sustentável > Práticas/Agenda Climática > Grupo Camargo Corrêa 

Fundação COGE > Ações de Responsabilidade 
Ambiental 

> Fundação COGE  > CPFL Energia 

Idéias e Práticas 
Inovação Sustentável 
Camargo Corrêa 

> Idéias e Práticas > Grupo Camargo Corrêa > CPFL Energia - Projeto 
Veículo Elétrico 

18º Prêmio Expressão 
de Ecologia 

> Gestão Ambiental > Revista Expressão  > RGE -  Case "Proteção 
Ambiental na Construção de 
Redes de Distribuição de 
Energia" 

Guia Exame de 
Sustentabilidade 

> Empresa Modelo > Editora Abril  > CPFL Energia 

Premiações CPFL em Sustentabilidade nos últimos 5 anos (2/2) 

2012 

2010 

2010 

2010 

> CPFL Energia 

17º Prêmio Expressão 
de Ecologia 

> Gestão Ambiental – Setor 
Elétrico 

> Revista Expressão  > RGE -  Case "A Valorização 
do Cliente no Sistema de 
Gestão Ambiental RGE" 

2009 

Guia Exame de 
Sustentabilidade 

> Empresa Modelo > Editora Abril  > CPFL Energia 2009 

Fundação COGE > Ações de Responsabilidade 
Ambiental 

> Fundação COGE  > CPFL Energia 2009 
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Principais índices de sustentabilidade e seus potenciais benefícios 

Fonte: Website dos índices; Roland Berger Strategy Consultants 

> Índice composto por 40 empresas listadas na Bovespa 

que se destacam em sustentabilidade 

> Objetivo de criar ambiente de investimento compatível 

com as demandas de desenvolvimento sustentável 

> Analisa a sustentabilidade corporativa baseada em 

aspectos como: eficiência econômica, equilíbrio 

ambiental, justiça social e governança corporativa 

> Índice global das empresas com melhor desempenho 

em aspectos de sustentabilidade  

> Lançado em 1999 como o primeiro benchmark global 

sobre o tema 

> Índice mais respeitado sobre sustentabilidade 

> Além do índice global, há índices dedicados à regiões 

(ex: Europa, Ásia, EUA,...) e para países emergentes 

Mundo – Dow Jones Sustainability Indexes Brasil – ISE BOVESPA 

> Melhoria da imagem e da reputação 

> Aumento do valor de mercado 

> Redução do custo de captação de recursos 

> Entrada em fundos com foco sustentável 

> Atração de melhores talentos 

> ... 

<< 

> > 

> 

Índices como o Dow Jones Sustainability Index e o ISE-Bovespa identificam e 

agregam as empresas com melhor desempenho em aspectos de sustentabilidade 
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A CPFL e outras empresas brasileiras estão presentes no DJSI Emerging 

Markets – a Cemig também está presente no ranking  mundial 

Participação de empresas brasileiras nos índices DJSI 

Fonte: Dow Jones; Roland Berger Strategy Consultants 
 

DJSI - World 

Total: 333 empresas 

DJSI – Emerging markets 

Total: 81 empresas 

> A Cemig é a única empresa do setor 

elétrico presente no Índice DSJI World 

- participa do índice desde sua criação 

> A Cemig já foi eleita líder mundial em 

sustentabilidade do setor de utilities 

> 

<< 
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No setor de eletricidade, a CPFL foi considerada entre as "Runners Up" 

mundiais – a CEMIG está presente na categoria "Silver Class" 

Classificação das empresas de eletricidade no DJSI 

Fonte: Dow Jones; Roland Berger Strategy Consultants 
 

Gold Class Silver Class Bronze Class Runners Up 

<< 
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A CPFL Energia faz parte do ISE-BOVESPA, representando aproximadamente 

1,6% da carteira em agosto de 2014   

Composição do ISE-BOVESPA1) – 2014 [% da carteira teórica] 

Fonte: BMF Bovespa; Roland Berger Strategy Consultants 
 

1) Considera ações ON e PN 

0,2

0,3

0,6

1,1

1,2

1,5

1,6

1,9

5,1

5,2

5,8

7,8

12,8

14,9

CPFL Energia 

CESP 

Tractebel 

Vale 

BRF 

Cielo 

CEMIG 

Itaú Unibanco 

Bradesco 

COPEL 

Eletrobras 

Light 

Eletropaulo 

COELCE 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

12º 

17º 

19º 

24º 

26º 

34º 

37º 

39º 

∑  51 tickers 
(40 empresas) 

> O ISE o indicador do desempenho médio das 

cotações dos ativos de empresas brasileiras 

comprometidas com sustentabilidade 

> No máximo 40 empresas são selecionadas para 

compor a carteira do índice 

> Os ativos são ponderados pelo valor de 

mercado do “free float” (ativos que se encontram 

em circulação) 

> Alguns fundos já perseguem a rentabilidade do 

ISE: 

– BB Ações Índice de Sustentabilidade 

Empresarial Jovem 

– HSBC FI Ações Sustentabilidade Empresarial 

<< 
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Desempenho dos índices de Sustentabilidade 

Brasil 

[Base 100 = 01 de janeiro de 2006] [Base 100 = 31 de outubro de 2012] 

Mundo 

Os índices de Sustentabilidade apresentam desempenho acima do que os 

índices tradicionais – ISE ficou abaixo do IEE no período analisado 
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A CEMIG possui 10 iniciativas de combate às mudanças climáticas 

Compromisso CEMIG com as mudanças climáticas – "10 iniciativas para o clima" 

Fonte: Website da empresa; Roland Berger Strategy Consultants 

Criação da 1ª  
Esco brasileira 2 

Geração por fontes 
renováveis 1 

Implementação de 
projetos de 
conservação e 
eficiência 

3 

Atuação na área de 
gás natural 4 

Investimento em 
novas fontes 5 

> Criou a Efficientia em 2002 - atua 

em soluções que promovam o 

uso eficiente de energia 

> ~ 99% da geração é proveniente 

de fontes renováveis: UHEs, 

EOL e gases industriais 

> Programa de Eficiência 

Energética Cemig/Aneel realiza 

ações em comunidades de baixo 

poder aquisitivo e instituições 

>  Gasmig tem como acionistas 

principais a Cemig e a Petrobras 

> Fornece soluções para todos os 

segmentos de mercado 

> Destaque para o projeto "Estádio 

Mineirão Solar" e a 1ª usina de 

geração PV A produzir energia 

em caráter comercial no Brasil  

Avaliação dos 
riscos de 
alterações 
climáticas 

7 

Integração do risco 
carbono na análise 
de novos projetos 

6 

Melhoria na 
eficiência de 
processos 

8 

Redução de 
emissões no 
transporte 

9 

Programa de 
tecnologia e 
inovação  

> Identifica riscos e oportunidades 

das alterações climáticas  

> Desenvolve medidas de 

monitoramento e controle 

> Avalia o risco do aumento de 

emissões de carbono através da 

realização de due-diligence  

ambiental 

> Revitalização de sua única usina 

térmica (óleo combustível) – 

maior eficiência e redução das 

emissões de gases estufa 

> Política de Renovação e 

Adequação da Frota de Veículos 

estabelece prazo de 5 anos para 

a idade média da frota 

> Parcerias com universidades e 

instituições de pesquisa  

> P&Ds em VEs, aquecimento 

solar, solar PV e smart grids 

10 

<< 
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Através de sua política ambiental, a CPFL vem atuando para contribuir com o 

efetivo desenvolvimento econômico e social da sua área de atuação 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Programa  Ambiental CPFL 

Objetivos Ações 

> Consolidar a gestão ambiental no grupo, 

explorando sinergias e gerando valor 

> Estimular a inovação por meio de práticas 

ambientais nos projetos e processos  

> Fornecer informações estruturadas para 

tomada de decisão que levem em consideração a 

sustentabilidade empresarial 

> Ampliar reconhecimento como empresa social 

e ambientalmente responsável 

> Garantir a Sustentabilidade das ações do 

grupo, conciliando as melhores práticas com a 

viabilidade dos negócios 

> Ter atuação ampla em fóruns de planejamento 

e discussões normativas e regulatórias 

> Gestão  ambiental nas empresas do grupo 

> Assessoria a projetos de infraestrutura voltados à redução de 

emissões de CO2 ou de impactos ao meio ambiente 

> Desenvolvimento de projetos de P&D voltados à inovação ou 

aperfeiçoamento de processos com efeitos sobre o meio 

ambiente 

> Prestação de informações ambientais para investidores, 

campanhas de comunicação da CPFL e relatórios de 

sustentabilidade 

> Apoio técnico à Diretoria Jurídica em questões ambientais 

> Avaliação ambiental de novos negócios 

<< 
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Através de 10 compromissos, a CPFL procura atingir sua política ambiental –

prover à sociedade serviços na área energética com respeito ao meio ambiente 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Compromisso Ambiental CPFL (1/2) 

1 

5 

2 

4 

3 

Considerar, nos processos de planejamento e decisão, as variáveis de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde 

ocupacional e de responsabilidade social, em todas as atividades da Empresa, provisionando os recursos necessários 

para a implantação de planos empresarias que previnam, mitiguem, minimizem ou restaurem os impactos causados por 

suas atividades, disseminando esta cultura e compromisso por toda a organização, na cadeia de fornecedores e para 

os principais parceiros.  

Apoiar projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, que conduzam ao progresso tecnológico e contribuam para a 

minimização dos impactos causados pela operacionalização e implantação dos empreendimentos da Empresa. 

Promover e estimular iniciativas de conservação de energia, por meio de sistemas de produção e distribuição mais 

eficientes, buscando o uso racional dos recursos naturais, a minimização dos impactos ambientais e a conservação da 

biodiversidade, num contexto de estratégia empresarial voltada para a sustentabilidade.  

Promover ações, em sua área de influência, que contribuam para definir estratégias de conservação da natureza e de 

valorização humana e cultural, com respeito pelo princípio da unidade do ambiente, expresso na diversidade e 

integridade da sociedade e dos ecossistemas naturais. 

Garantir que os procedimentos técnicos e administrativos, bem como a estrutura organizacional, atendam aos quesitos 

estabelecidos nas normas ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001 e SA 8000 e sejam aplicados, incorporando estes aos 

empreendimentos em que a Empresa tenha controle majoritário e influenciando sua aplicação nos que detêm 

participação minoritária, objetivando a melhoria contínua e padrões de excelência em suas atividades e resultados.  

<< 
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Através de 10 compromissos, a CPFL procura atingir sua política ambiental –

prover à sociedade serviços na área energética com respeito ao meio ambiente 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Compromisso Ambiental CPFL (2/2) 

6 

10 

7 

9 

8 

Assegurar o cumprimento da legislação vigente, tais como leis, decretos, regulamentos, (Convenções da OIT, 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e Convenções das Nações Unidas), relacionada ao meio ambiente, à 

segurança e saúde ocupacional e à responsabilidade social, internalizando os princípios da ética empresarial no 

desenvolvimento de suas atividades.  

Manter canal de comunicação aberto com nossos clientes, colaboradores, órgãos governamentais ou não, 

comunidades vizinhas e mídia, prestando informações relativas às questões de meio ambiente, segurança e saúde 

ocupacional e responsabilidade social, decorrentes das atividades desenvolvidas pela Empresa.  

Assegurar procedimentos adequados desde o desenvolvimento do projeto, aquisição, acondicionamento, manuseio e 

descarte de produtos perigosos, insalubres e/ou contaminantes, bem como prevenir a poluição e estimular a prática de 

reciclagem e reaproveitamento de materiais.  

“Gerir, inventariar e reportar as emissões de GEE (Gases do Efeito Estufa), além de promover iniciativas de redução de 

emissões e atuar junto ao setor público, privado e a cadeia de valor para o avanço das ações de mitigação das 

Mudanças Climáticas”.  

“Promover o atendimento às Políticas e Diretrizes Ambientais, de Responsabilidade Social, Saúde e Segurança e 

Qualidade do Grupo CPFL Energia, pelos fornecedores e prestadores de serviços críticos”.  

<< 
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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% 

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




