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Campinas, 18 de julho de 2014 

Workshop 7: Tendências Comerciais do Setor Elétrico 
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Principal objetivo do projeto “A Energia na Cidade do Futuro” é construir 
uma visão de longo prazo para o setor e CPFL 

> Discutir e desenhar uma visão de futuro para o setor 

elétrico e para a CPFL nos próximos 20 anos 

 

> Reunir especialistas do setor e promover debates abertos 

sobre as possíveis soluções para os desafios encontrados 

 

> Preparar a CPFL e demais empresas do setor para os 

cenários futuros de longo prazo 

1 

2 

3 
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Hoje realizamos o 7º workshop do projeto, com foco no tema de tendências 
comerciais do setor elétrico 

✓  ✓  

10. Novos modelos setoriais para viabilizar a cidade do futuro 

HIPÓTESES GERAIS SOBRE O FUTURO DO SETOR - 1. NOVOS PARADIGMAS DE CONSUMO 

2. Matriz 
Energética 
renováveis 

3. Matriz 
Energética  

não  

renováveis 

4. Mobilidade 
elétrica 

5. Distribuição 
inteligente 

6. Ambiente 
estratégico de 
negócios 

7. Tendências 
comerciais  

do setor 
elétrico 

8. Economia de 
Baixo Carbono 

9. Tendências 
Regulatórias 

✓  

PRODUTOS: 

1. Relatórios técnicos para implementação da nova visão setorial 

2. Publicação de 2 livros com o objetivo de apresentar para sociedade os conceitos básicos das tecnologias da cidade do futuro 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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Objetivo do 7º workshop do projeto – Tendências Comerciais do Setor 
Elétrico 

> Discutir sobre as principais tendências e entraves para o desenvolvimento de um 
mercado livre de energia no Brasil, refletindo sobre: 

 

1. O atual status do mercado brasileiro (desde sua criação) e uma visão dos 

principais desafios a serem endereçados 

 

2. O papel do investidor no desenvolvimento do Ambiente de Contratação Livre 

(ACL) 

 

3. A lógica do mercado europeu no processo de construção da bolsa de 

comercialização de energia e as lições aprendidas 
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129 141 

231 
280 

2010 2011 2012 2013

A CPFL é líder em comercialização de energia (10% de market share), com 
atuação destacada líder no segmento de fontes incentivadas 

Base: dez/13 -  1) Considera comercialização e geração para fora do Grupo 

• 280 clientes livres 

• Vendas de 13.597 GWh¹ 

Comercialização 
Clientes Livres 

CAGR = 31% 

Número de clientes CPFL Brasil 
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No mundo, diversos países tem liberalizado o mercado de energia ao longo 
dos últimos anos – nem todos os países praticam o unbundling total 

Evolução da liberalização do mercado de energia no mundo  

Fonte: First Data Utilities; VaasaEMG; University of Hull; Roland Berger Strategy Consultants 

1997 
Noruega 
Finlândia 

1998 
Grã-Bretanha 
Alemanha 

1999 
Suécia 
Nova Zelândia 

2001 
Áustria 
Holanda  
(Green) 

2002 
Austrália  
(Victoria & 
New South  
Wales) 

2003 
Austrália (Sul) 
Dinamarca 

2005 
Eslováquia 
EUA (Nova  
Iorque e Texas) 
Polônia 
Rep. da Irlanda 

2006 
Rep. Tcheca 2007 

Austrália (Queensland) 
Bélgica (Bruxelas) 
Bulgária 
Eslovênia 
França 
Grécia 
Hungria 
Islândia 
Itália 
Letônia 
Lituânia 
Luxemburgo 
Romênia 

2008 
Croácia 
Espanha 
 

2010  
Irlanda do 
Norte 

2011  
Turquia 

Grau de 

liberalização 
1) 

1) 65% do mercado pratica a liberalização total, (ex:Texas já é 100% liberalizado)  2) Mercado será 100% liberalizado a partir de 2016 
3) Em regiões selecionadas, 10% da carga foi direcionada ao mercado livre para testes  

2004 
Holanda  
(Flandres 
Portugal 

70% 

27% 

80% 

50% 

60% 
2) 

0% 

100% 

10% 
3) 
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Na última década, o mercado livre brasileiro veio se desenvolvendo com 
aumento no número de agentes e clientes livres e especiais 

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

Aumento da competição Pulverização do mercado Expansão do número de clientes 

Evolução do nº de comercializadoras Evolução do nº  de consumidores [CNPJs] Market share dos top 5 players 
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Livres Especiais 

Evolução do mercado livre brasileiro 
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O mercado de atacado ainda é restrito no Brasil – existem apenas 3 bolsas 
de energia e a evolução ainda é incerta 

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

1) Vendeu sua participação em 2014 

Candidatos 

> Fundada em jul/2011 por Eike Batista1); ICE e outros 
sócios 

> Entrou com pedido à CVM para atuar como mercado 
de balcão regulado e lançar contratos futuros com 
liquidação financeira 

> Corresponde por pequena parcela do mercado 

> Fundada em mar/2012 e possui 13 
comercializadoras como sócios 

> Possui potencial para negociação de ~50% do 
mercado spot brasileiro 

> Atual órgão responsável pela liquidação dos 
contratos 

>  Apesar de se posicionar a favor das bolsas, é vista 
com ressalvas pelo mercado  

> 

Requisitos para desenvolvimento das bolsas  

1 
Mudança no modelo de formação de 
preços – alta volatilidade do PLD 
dificulta tomada de posição 

2 
Definição de produtos padronizados – 
padronização viabiliza aumento das 
negociações 

4 
Consolidação do mercado – criação de 
uma só bolsa facilita a negociação e 
proporciona ganhos de escala 

3 
Desenvolvimento de contratos com 
diferentes periodicidades – maior adequação 
à necessidade dos consumidores 

Status atual das bolsas no Brasil e requisitos para seu fortalecimento 
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Estão previstas medidas que podem impactar o ACL no curto prazo, porém 
há incerteza quanto às mudanças de médio e longo prazo 

> 

1. Comercializador varejista > 

1. MP579/ Lei 12.783 

2. Resolução 3/2013 do CNPE 

3. Novas regras para garantia 

4. Portaria 455 

1. Alocação das cotas no ACR 

 

Curto prazo 

Médio prazo 

Longo prazo 

Dúvida em relação às medidas de médio e longo prazo para 

desenvolvimento do mercado livre 

Fonte: CPFL; Roland Berger Strategy Consultants 

Mudanças previstas no mercado livre brasileiro 
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Clientes-alvo (Segmentação) 

> Livre/especial 

> Setor de atividade 

> Região 

> Distribuição 

Abordagem comercial 

> Oferta 

> Canais 

> Comunicação 

> Pricing 

Equipe comercial 

> Organização 

> Dimensão 

> Perfil 

> Capacitação 

KPIs/modelo de remuneração 

> Métricas 

> Metas 

> Dinâmica de 

avaliação 

Processos e sistemas 

> Comerciais (e.g. 

prospecção) 

> Contratos 

> Outros 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Políticas 

> Front-office 

> Middle-office 

> Back-office 

Limites 

> Ajuste dos limites as novas 

condições de mercado  

 

 

Modelos de cálculo 

> Inclusão de fatores de risco 

> Adequação de sistemas de risco 

 

 

Estratégia Estrutura Gestão de risco 

Atuação Integrada 

> Comercialização 

> Distribuição 

> Serviços 

> Renováveis 

Dimensões das Comercializadoras impactadas pelas mudanças do mercado 

Independentemente do grau de liberalização futuro, o aumento da dinâmica 
do mercado livre leva as Comercializadoras a repensarem nas dimensões 



"A4rb_Premium" – 20110913_v01 – do not delete this text object! Speech 

11 01. Abertura Rafael Workshop - Tendências Comerciais_v5.pptx 

 

WORKSHOP 7  – TENDÊNCIAS COMERCIAIS DO SETOR ELÉTRICO 

08:30-09:00h – Café de boas vindas 

09:00-09:20h – Abertura 7° Workshop (Rafael Lazzaretti, Gerente de Inovação da CPFL Energia) 

09:20-10:05h – Palestra 1: Tendências para o mercado livre de energia brasileiro  (Luiz Barata - CCEE) 

 10:05-10:50h – Palestra 2: O papel do BNDES no desenvolvimento do ACL  (Nelson Siffert – BNDES ) 

10:50-11:10h – Intervalo 

11:10-11:55h  – Palestra 3: Bolsas de energia – Lições do caso europeu  (Paulo Sena Esteves – Administrador do OMIP 

Bolsa de derivativos de energia da região Ibérica) 

11:55-12:55h – Debates entre palestrantes e platéia  (Moderador: Fábio Rogério Zanfelice – Diretor Presidente CPFL Brasil) 

12:55-13:05h – Encerramento e próximos passos 

A agenda para o 7º Workshop contará com apresentação de especialistas e 
espaço para debate ao final da manhã 


