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Gestão de Energia 4.0 

e a Retomada do 

Crescimento

Empresarial
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Presença global em

34 países
5 continentes 

73 milhões
de usuários

86,2 GW
de capacidade

instalada líquida

503 TWh
de energia distribuída

 4,8 bilhões €
em Lucro Líquido em 

2019

17,8 bilhões €
em EBTIDA em 2019

Enel no Mundo
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Enel no Brasil



O que motivou a criação da 

Enel X?

5

O setor de energia está passando por uma profunda

transformação, desencadeada por tendências 

globais e tecnologia digital.

– Descarbonização

– Eletrificação

– Digitalização

– Novas necessidades do cliente

Content Note – Arial Regular - 12pt

Content Note – Arial Regular - 12pt

Content Note – Arial Regular - 12pt

Content Note –

Arial Regular - 12pt
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Oferecemos uma plataforma de 

soluções integradas de energia. 

Para permitir uma transição global para 

uma economia de energia sustentável.
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Uma ampla e diversificada oferta de soluções

e-Mobilitye-City e-Industries e-Home Financial 

services
Ultra

Broadband

Smart  Lighting

Digital Services

E-Powered Public 

transport

Urban design

Distributed Energy

Demand Response

Battery Energy 

Storage

Customer Insights

Smart devices

Onsite generation

Home Assistance

Public chargers

Private chargers

Smart Energy 

services

Payments

PayTech Factory

Microloans

Fiber to the business

Fiber to the home

Fiber to the tower
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Em todo o mundo

26

North America
• Canadá

• EUA 

South America
• Argentina 

• Brasil

• Chile

• Colômbia

• Peru

Europe
• França

• Alemanha

• Irlanda

• Itália

• Noruega

• Polônia

• Portugal

• România

• Rússia

• Espanha

• Reino Unido

Australia
• Austrália

• Nova Zelândia

Países

Asia
• China

• Índia

• Japão

• Cingapura

• Coreia do Sul 

• Taiwan
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Para clientes Comerciais & Industriais
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Soluções

para empresas
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Abordagem de ponta a ponta para consolidar a 

Energia como Serviço de alto valor agregado

ADVISORY

Diagnóstico profundo 

de seu uso de energia 

e custos, explorando 

todos os recursos para 

maior eficiência

SUPPLY

Design e entrega 

completa (TurnKey) da melhor

solução para a sua própria 

geração de sistemas de energia

OPTIMIZE

Uma solução diferenciada 

para inteligência e controle 

energético, juntamente com a 

provisão completa de

Sistemas de eficiência 

FLEXIBILITY

Uma  plataforma única para 

maximizar o valor de todos os 

ativos flexíveis: desde a carga 

até a produção distribuída e 

armazenamento

Consultoria Energética

Utility Bill Management

Energy Management

Geração Distribuída

Infraestrutura Elétrica

Eficiência Energética

Cogeração
Demand Response

O quanto

você usa

Quando você

usa

Como você

compra
Máximo aproveitamento, 

melhor performance:
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Consultoria
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Avaliamos seu perfil de consumo e 

necessidades de negócio para 

propor adequações nos padrões de 

fornecimento, compra e geração, 

visando uma melhor gestão da 

energia.

Nossos Serviços

• Análise de demanda contratada

• Análise de modalidade tarifária

• Power Purchase Agreements

(PPAs)

• Cogeração 

• Geração Distribuída
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Utility Bill Management 

UBM
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Gerenciamento de faturas que simplifica o 
processo de coleta, validação e pagamento de 
cobranças, fornecendo transparência e 
visibilidade nos dados da conta de energia.

• Gestão e análise de faturas

• Análise dos custos históricos e tendências

• Identificação de oportunidades de redução 

• Comparação de plantas através do uso, 

custo e outros  indicadores de desempenho

• Consolidação dos dados de custo, consumo 

e relatórios analíticos em plataforma online

• Transparência nas emissões de carbono



Geração Distribuída
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Fornecemos uma solução completa 

para que sua empresa gere sua 

própria energia, conectada à rede 

elétrica.

Benefícios

• Economia de até 90% na conta 

de energia

• Energia limpa e sustentável

• Manutenção mínima

• Contribuição para o sistema 

elétrico

• Previsibilidade e independência
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Cases
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Dados técnicos

• 1.800 painéis solares

• 4.700m2 de área ocupada

• 0,5MWp de potência instalada

• Energia suficiente para abastecer 360 residências

• Geração de 700 MWh de energia limpa por ano

Sustentabilidade

• 100 T de CO2 a menos no meio ambiente/ano

• Equivalente ao plantio de 560 árvores/ano

• Equivalente a menos 93 carros nas ruas/ano

• Economia de 823 milhões de litros de água/ano

Prédio 100% sustentável

Mercado Livre - SP
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Dados técnicos

• 1.477 painéis solares

• 99 m² de área ocupada

• 700.000 kWh de potência por ano

• Energia suficiente para abastecer 400 famílias

Planta solar de minigeração

Rede Globo - RJ

Sustentabilidade

• 95 T de CO2 a menos no meio ambiente/ano

• Equivalente a menos 94 carros nas ruas/ano
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Dados técnicos

• 3.420 painéis solares

• 35.000 m² de área ocupada

• 1,1 MWp de potência instalada

• Energia suficiente para abastecer 900 

residências

• Geração de 1.750 MWh de energia limpa por 

ano

Primeiro condomínio solar do Brasil em 
Geração Distribuída

Farmácia Pague Menos - CE

Sustentabilidade

• 240 T de CO2 a menos no meio ambiente

• Equivalente ao plantio de 1.437 árvores/ano

• Equivalente a menos 240 carros nas ruas/ano

• Economia de 2 bilhões de litros de água/ano
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• Oferta de solução de Mobilidade Elétrica em 

parceria com fornecedores de veículos 

pesados

• Soluções de infraestrutura elétrica e de 

recarga

• Oferta de serviços de recarga, energia e O&M

Parcerias e Investimentos

Ônibus elétrico - Chile
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• Energia Digital

• Inteligência Artificial

• Empresa orientada a dados

• Consciência do Consumo

• Sustentabilidade

• Parceiro de Energia

• Economia

Permitimos que nossos clientes obtenham 

visibilidade consistente das tendências de 

desempenho energético das unidades, 

gerenciando com eficiência.

Gestão de Energia 4.0
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Objetivos da Digitalização

• Otimizar o controle e a gestão de energia realizada internamente;

• Colaborar com a conscientização e propagação de boas práticas de consumo;

• Entender as necessidades reais e principais dificuldades enfrentadas;

• Identificar os agentes de perda e auxiliar na resolução dos mesmos;

• Auxiliar na criação de KPIs de fácil acompanhamento e monitoramento;

E então:

• Oferecer um serviço que vá ao encontro com os objetivos, metas e valores de cada cliente contribuindo 

para um crescimento físico, econômico e sustentável. 

21



Exemplos de KPIs
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Indústria

• kWh / Ton

• kWh / m

• kWh / m³

• kWh / pç

• kWh / garrafa

Comércio

• kWh / m²

• kWh / pç

• kWh / cliente

Serviços

• kWh / Hospede

• kWh / leitos

• kWh / cliente

• kWh / m³



A solução: Energy Management

Plataforma tecnológica para monitoramento de diversos vetores, por meio de medidores, 

sensores ou banco de dados / nuvem. Armazenamento de dados, disponibilizados de de

forma que a tomada de decisões sejam melhor orientadas, visando redução e 

otimização do consumo de energia, aliado ao serviço de consultoria.

Captura de dados em tempo real de qualquer tipo de vetor (energia, gás, água, umidade etc.)
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Equipamento que consome energia

Enel Big Data 

Platform

Gateway

medidor medidor medidor medidor medidor

A plataforma captura dados de 

sistemas de medição e dispositivos 

de campo para saber quanta 

energia é usada, de que maneira e 

a que horas.

O gateway agrega dados e diálogos 

com a plataforma Enel IOT

Através da análise nos dados do 

EMS, são elaborados relatórios 

com informações relevantes sobre 

desempenho energético

Fonte de dados

Conexão de dados

Armazenamento

de dados

Dados são armazenados na Enel  

Big Data Platform 

Análise de dadosComo funciona?



Principais funcionalidades

Monitoramento

Consumo/Custo
Visualise seus dados de 

energia em tempo real e 

detecte os custos de seu

uso de energia de acordo

com as tarifas vigente no 

horário

Consumo de energia em

tempo real:

- Eletricidade, gás, água, óleo…

- Seleção de mesmos nódulos

de tempo/grupos

- Navegação por data: dia de 

referência, interval de datas,etc.

- Traçado preparado para 

download em .png

- Exportação de dados Excel

- Zoom disponível
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Principais funcionalidades

Benchmarking

Comparação de 

desempenho energético

do consumo e seus

custos relacionados e 

mapa de classificação

Comparação com base de 

referência em:

- Fontes de energia 

(eletricidade, gás, água, óleo...)

- Parâmetros (energia ativa; 

energia reativa)

- Datas

- Índices
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Funcionalidades avançadas
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Consumo real

Modelo de 

Inteligência Artificial

Tendências boas

Ineficiências em 

potencial

Por meio de Inteligência artificial, a plataforma detecta ineficiência de 

consumo de energia em tempo real, comparando o consumo real com 

o modelo de inteligência artificial

Detecção de anomalia

Detecção de 

ineficiências 

automaticamente

Redução do tempo 

de análises

Aumento na 

oportunidade de 

economia

Benefício do Cliente



Proposta de valor

Consumo 
Consciente

Redução de 
custos

Objetivos de 
Sustentabilidade

Programa de 
Eficiência de 
Energia

Conformidade 
com 
Certificações 
(Ex. ISO 50001)

Serviços

Hardware

Software

“if you can’t measure it, you can’t improve it”

(William Thomson, Lord Kelvin)
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Como sua empresa vem atuando?

GESTÃO DE

ENERGIA 4.0

CONSUMO E 

MONITORAMENTO 

DE CUSTOS 

PROJETOS M&V

CÁLCULO AUTOMÁTICO 

DO PERÍODO DE 

REFERÊNCIA

ALERTA

PREVISÃO

BENCHMARK

RELATÓRIOS

CONFIGURAÇÃO 

TARIFÁRIA
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Otimize

como você compra

Otimize 

como você usa

Gere

sua própria energia

Visibilidade sobre uso 

e compra de energia
Monetize nos 

mercados de energia

1 2 3 4 5

Solução eficaz e não-

invasiva para ajudar 

clientes a entenderem 

seu perfil de consumo de 

energia, contas, e criar 

uma estrutura em 

potencial para…

…obter um 

aprofundamento nas 

estratégias de aquisição 

de energia (obtenha o 

melhor preço) e gestão 

de riscos.

Premissas para novas 

melhorias adicionais...

…nos comportamentos 

de energia e sistemas de 

eficiência energética

Esta é a chamada para 

mais melhorias…

Extrair um novo valor, 

explorando a flexibilidade 

inerente ao seu portfólio 

e obter novas receitas 

dos mercados de 

energia.

Transformando a 

energia: de custo para 

nova fonte de receitas.

ESTRATÉGIA DE 

COMPRAS

SISTEMA DE 

GESTÃO DE 

ENERGIA

RECURSOS 

ENERGÉTICOS 

DISTRIBUÍDOS

CONSULTORIA E 

UTILITY BILL 

MANAGEMENT

SERVIÇOS DE 

FLEXIBILIDADE

…para otimizar seus 

recursos de geração 

(alternativa) de energia e 

consequentemente suas 

contas

Inovando no uso de 

soluções inteligentes, 

lançando sua empresa 

em novo paradigma:

Garantimos uma experiência que agrega mais valor em todos 

os níveis...
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Perguntas

& Respostas



Leandro de Abreu Francisco Anizio Allan Craveiro

Obrigado!
Conecte-se conosco via LinkedIn:


