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RESUMO 
 

Com o caminhar da Idade Contemporânea, os recursos naturais se tornaram as 
grandes fontes de geração elétrica e, portanto, elementos fundamentais de 
manutenção da vida humana na Terra. Gerando energia, é possível obter 
iluminação, conservar alimentos, refrescar-se com um ar-condicionado, aquecer-se 
com um banho quente e ter à disposição equipamentos elétricos e eletrônicos para 
utilização. A eletricidade garante também que a população disponha de meios de 
locomoção e possa realizar atividades laborais, como na agricultura, na indústria, 
serviços, comércio e atividades de lazer. Com o avanço da tecnologia e da inovação 
e aumento da preocupação em relação às questões socioambientais, estudos 
provaram a viabilidade de geração de energia por meio de fontes de energia limpas, 
renováveis e, portanto, sustentáveis. Nesse contexto, o objetivo geral do presente 
trabalho é lançar um olhar empreendedor às ações de otimização energética, 
produzindo um plano de negócios que seja base para um empreendimento no ramo. 
Como objetivo específico, assuntos de cunho técnico, administrativo, comercial e 
financeiro serão abordados, além de questões estratégicas e de marketing. A 
metodologia estará baseada em levantamentos bibliográficos de conteúdo sobre os 
temas de empreendedorismo, engenharia e setor elétrico brasileiro, além de 
experiências práticas. Assim, se fará um modelo de negócios de como oferecer uma 
solução prática a partir de uma avaliação que permite quantificar os benefícios reais 
passíveis de serem alcançados para uma residência, empresa, comércio ou 
indústria, e assim, definir um conjunto de ações a serem implementadas pensando 
no benefício que trará à sociedade, à natureza e também à movimentação da 
economia. 

 
Palavras-chave: empreendedorismo. eficiência energética. otimização energética. 
modelo de negócios. energias renováveis. 



ABSTRACT 
 

 

 

With the progress of the Contemporary Age, natural resources became the major 
sources of electrical generation and, therefore, fundamental elements for the 
maintenance of human life on Earth. Generating energy, it is possible to obtain 
lighting, conserve food, cool off with an air conditioner, warm up with a hot bath and 
have electrical and electronic equipment available for use. Electricity also ensures 
that the population has means of transportation and can carry out work activities, 
such as agriculture, industry, services, commerce, and leisure activities. With the 
advancement of technology and innovation and increased concern about 
environmental issues, studies have proved the feasibility of generating energy 
through clean energy sources, considered renewable and therefore sustainable, such 
as the sun. In this context, the general objective of this work is to take an 
entrepreneurial look at energy optimization actions, producing a business plan that is 
the basis for an enterprise in the field. As a specific objective, technical, 
administrative, commercial and financial issues will be addressed, in addition to 
strategic and marketing issues. The methodology will be based on bibliographic 
surveys of content on the themes of entrepreneurship and engineering, and the 
brazilian electricity sector, in addition to practical experiences. Thus, a business 
model will be developed on how to offer a practical solution based on an evaluation 
that allows quantifying the real benefits that can be achieved for a residence, 
company, commerce or industry, and thus, define a set of actions to be implemented 
thinking of the benefit it will bring to society, to nature and also to the movement of 
the economy. 

 
Keywords: Entrepreneurship, energy efficiency, energy optimization, business 
model, renewable energy 
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1 Introdução 

 

Entre 1850 e 1945, acontecia a Segunda Revolução Industrial, um período 

histórico que consolidou a atividade industrial e seus potentes resultados para 

humanidade, em forma, principalmente, de bens de consumo, meios de serviço e 

novos produtos. Assim, quando se pensa em bens, serviços e produtos, e questiona- 

se qual o grande agente possibilitador de novas facilidades para a manutenção da 

vida das pessoas no planeta Terra, é intrínseco refletir o papel das fontes de 

energia. O segmento energético consolidou-se fortemente no período da Segunda 

Revolução Industrial, bem como o setor de indústrias pesadas, de transportes e 

comunicação - corroborados por ideologias como fordismo e taylorismo, que 

visavam o aumento exponencial da produtividade. 

Na Terceira Revolução Industrial, o conceito de alta tecnologia foi introduzido. 

Nesse momento, a tecnologia aplicada no campo científico ganhou espaço e 

desenvolveu inovações nos campos de genética, robótica, informática, 

telecomunicações, eletrônica, entre outras. No ano de 2020, já se enxerga o 

conceito de uma nova revolução industrial, momento o qual o ser humano está 

explorando qual é a gama de meios de geração de energia, em quantidade e 

qualidade. 

O papel da engenharia é, nesse contexto, essencial: no desenvolvimento de 

produtos, bens e serviços, na tecnologia, no aprimoramento de conhecimentos não 

só das ciências exatas, mas, das ciências interdisciplinares (visão global e 

integrada) e, consequentemente, na execução e operação de todo aporte 

teoricamente levantado. Ou seja, basicamente, o papel da engenharia é propor uma 

solução inteligente para um problema. 

Com o decorrer do tempo, a sociedade provou exigir cada vez mais das 

fontes de energia e, também, das formas de gerar energia. Aumentou-se a demanda 

energética, bem como a rapidez com que é exigida. Concomitantemente a isso, a 

agressão ambiental que decorre da queima de combustíveis fósseis não é hoje 

somente um fator restritivo, mas, uma importante variável de decisão, que impacta 

na intensidade do uso e na eficiência envolvida na geração de energia (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2009). É nesse contexto que 

surge um questionamento insistente: como a sociedade pode otimizar a escolha de 
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uma fonte de energia? Ou melhor, como é possível aplicar uma forma de geração de 

energia mais sustentável? Afinal, embora a presença do ser humano na Terra seja 

passageira, a humanidade não é. É relevante, enquanto sociedade, refletir como é 

possível tornar mais sustentável a estada não só entre as pessoas, mas no meio de 

vivência, de modo a prolongar sua existência e gerar o menor impacto possível. 

Há quem possa considerar, por exemplo, que reservatórios de carvão, 

petróleo e gás natural são fontes renováveis de energia, pois renovam-se em 

milhões e milhões de anos. Pensando na teoria da oferta e demanda, 

matematicamente, é possível estimar que a oferta não acompanhará a demanda 

nessa hipótese, a longo prazo. Em contrapartida, é importante perceber que o 

impacto será gerado de qualquer maneira, uma vez que o mesmo começou a 

acontecer desde o primeiro instante de intervenção humana na natureza. A intenção 

é minimizá-los. 

Sendo assim, levanta-se um segundo questionamento: qual seria uma 

solução alternativa, renovável e que empregue sustentabilidade? O Proinfa 

(Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica) estabeleceu 

como principal meta, alcançar até o ano de 2022 que o atendimento de 10% do 

consumo anual de energia elétrica do Brasil seja de novas fontes renováveis - 

através de pequenas centrais hidroelétricas, parques eólicos e usinas solares 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2009). Nesse 

contexto, então: como propor, desenvolver e aplicar uma solução em energia para 

atender essa meta? A palavra-chave é: eficiência energética. O conceito traz sua 

importância ao apresentar a ideia de obter mais a partir de menos (EPE, 2020), 

otimizando a geração de energia através da utilização que menos irá afetar os 

recursos naturais. 

Conecta-se, nessa última pergunta, o papel do empreendedor, que no 

contexto desse trabalho, é um engenheiro-empreendedor que atuará a fim de 

executar o modelo proposto, em busca do exercício de sua função de apresentar 

soluções para problemas de forma inovativa por meio de um modelo de negócios, 

buscando agregar valor ao empreendimento - através de uma startup. 

Alinhando então, o conceito de engenharia sustentável e a importância da 

eficiência energética à um olhar empreendedor e inovativo, um modelo de negócio 

que traga o benefício para a população de um serviço de solução personalizada 
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integrada e profissionais que ofereçam sua expertise em engenharia para aumentar 

a eficiência energética em residências, empresas, comércios, condomínios e 

indústrias, que tenha comprovado sua viabilidade técnica e econômica, mostra-se 

ideal. 
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2 Objetivos 

 

O objetivo do presente trabalho é expor um modelo de negócios que em sua 

essência pretende, de modo geral, empregar ações para otimizar a eficiência 

energética em residências, empresas, comércios, indústrias e condomínios - de 

modo a trazer uma solução para buscar o melhor cenário não só em eficiência 

energética, mas de economia para o cliente. Como apresentado anteriormente, a 

importância da eficiência energética mora no fato de maximizar a produção de 

energia, reduzir perdas e racionalizar o emprego de eventuais instalações. 

Concomitante a isso, busca-se não só o aumento da eficiência energética para o 

cliente, de quaisquer modos que forem identificados por uma equipe técnica, mas, 

também, uma racionalização para o uso do recurso natural que se faz disponível. 

Fragmentando em objetivos específicos, é possível dizer que o serviço a ser 

proposto se trata de oferecer análises, estudos, manutenções, instalações, 

monitoramentos, planejamentos, revisões e substituição de equipamentos em busca 

do aumento da eficiência. Será então, uma solução integrada e personalizada para o 

cliente. Identificados os ajustes a serem realizados, será então elaborado orçamento 

e projeto técnico, a ser homologado se necessário, em seguida, instalação ou 

substituição do que for julgado como necessário, monitoramento e eventual 

manutenção. O serviço também pode ser aqui definido como uma consultoria 

especializada, que contará com uma equipe capacitada a fim de alcançar bons 

resultados em produtividade e em finanças. Será desenhado o desenvolvimento de 

soluções que serão implementadas dentro de um prazo, com custo sinalizado 

anteriormente, garantindo um serviço de alta qualidade. 

O plano de negócios que será desenvolvido terá como estrutura base, um 

primeiro momento de estruturação e organização do serviço, seguida do diagnóstico 

técnico, da análise do contexto energético e sustentável (investimento necessário e 

prazo de retorno), plano de ação (conjunto de ações) e implementação das ações 

propostas. 
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3 Metodologia 

 

Os métodos do estudo basearam-se, enquanto pesquisa exploratória, no 

levantamento e leitura de dissertações, artigos, revistas e livros que contemplem o 

assunto sugerido - de empreendedorismo, planejamento de negócios e ações para 

otimização da eficiência energética. A partir da revisão bibliográfica foi possível 

identificar se a questão da visão empreendedora sobre eficiência energética já fora 

trabalhada anteriormente e fazer uma avaliação do que foi proposto por outros 

autores dentro do mesmo tema abordado, a fim de fazer uma compilação que reúna 

as informações de maior relevância e que garanta as chances de obter resultados. A 

partir das informações colhidas, será possível culminar em um momento de pesquisa 

explicativa, onde o conjunto de informações levantadas será analisado, integrado em 

conformidade com o objetivo definido e apresentado como resultado. 
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4 Motivação 

 

A motivação do presente estudo consiste em conhecer com detalhes um 

assunto que está em alta nos dias atuais: o mercado de energia elétrica. Com a 

constante evolução do tema e aumento nos níveis de consumo e de produtividade, 

maiores incentivos à diversificação da matriz energética brasileira - com crescimento 

constante da participação das fontes renováveis de energias, a eficiência energética 

é vista como uma forma de reduzir o impacto produzido pela geração de energia, 

aliando sustentabilidade com economia. 

A cada dia mais, as ações voltadas para a qualidade do meio ambiente e da 

sociedade têm sido tomadas, seja por cidadãos comuns, comércios, pequenas ou 

grandes empresas, indústrias de pequeno, médio ou grande porte. Não em forma de 

mitigação, que, por si só, funciona como um segundo ato, mas, sim, na forma de 

consumir, enquanto organismo, com uma mentalidade mais consciente já visando a 

remediação. 

De certa forma, além da motivação para o presente trabalho ser a própria 

novidade do tema, a fim de conhecer mais, é, concomitante a isso, uma forma de 

contribuir com a expansão do tema, trazendo conceitos e contextos que possam vir 

a interessar quando se fala em energia. Desse modo, é de grande relevância 

considerar que o presente trabalho poderá integrar parte da construção de um ser 

humano sobre o tema e, indo além - da construção do próprio tema. 
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5 Conceitos Básicos sobre Energia 

 

De forma primeira, um panorama geral do setor elétrico será apresentado, 

trazendo conceitos importantes sobre energia elétrica. Uma explicação direta será 

realizada sobre os principais assuntos, a fim de executar uma análise aplicada 

minuciosa, por conseguinte. 

 
5.1 O Sistema Integrado Nacional 

 

Para dar início ao panorama do setor elétrico, é importante abordar sobre a 

estrutura do setor como um todo, trazendo as instituições que o compõe. 

Em sua história, o Sistema Interligado Nacional (SIN) era estruturado até 

1995 pelo modelo antigo, que tratava com empresas e verba pública, incluía 

monopólios em participação de empresas e preços, se referia apenas aos 

consumidores do mercado cativo (ou regulado), tarifas compulsórias de energia. 

Todo o planejamento da estrutura era realizado pelo GCPS (Grupo Coordenador do 

Planejamento dos Sistemas Elétricos), que ainda existia na época e integrava uma 

estrutura verticalizada dos participantes. 

De 1995 até 2003, o Sistema Interligado Nacional foi estruturado por meio do 

modelo de livre mercado: começou, então, uma transição até o atual modelo de 

estruturação. Desse modo, começava a incluir empresas e incentivos privados, as 

empresas participantes passaram a ser divididas por atividades (na época, geração, 

transmissão, distribuição e comercialização), passou a haver livre competição entre 

agentes geradores e agentes comercializadores, o modelo estabeleceu-se 

inteiramente livre, preços livremente negociados na geração e comercialização, 

entre outras medidas. 

A partir de 2004, foi estruturado o novo modelo: incentivos públicos e 

privados; na divisão das atividades das empresas foram incluídas a importação e a 

exportação; convivência entre empresas estatais e privadas; no ambiente livre, 

continuavam os preços a serem livremente negociados na geração e 

comercialização; e no ambiente regulado, são realizados leilões e licitações por 

menor tarifa; convivência entre o mercado livre e o mercado regulado. O 
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planejamento passa a ser elaborado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energética), 

entre outras atividades realizadas também pela empresa. 

Ou seja, a comercialização de energia elétrica passou a contar com dois 

ambientes de negociação no ano de 2004: o ACR - Ambiente de Contratação 

Regulada, que conta com agentes de geração e distribuição de energia e o ACL - 

Ambiente de Contratação Livre, que conta com geradores, distribuidores, 

comercializadores, importadores e exportadores, além dos consumidores livres e 

especiais. Esses são, de forma geral, os principais ambientes de contratação de 

energia no Brasil. Concomitante a esses ambientes, há ainda o mercado de curto 

prazo, também conhecido como o mercado das diferenças: nesse ambiente, ocorre 

o ajuste entre os volumes contratados e os volumes medidos de energia. 

No ambiente regulado, a compra de energia pelas distribuidoras é realizada 

através de leilões, onde o objetivo é alcançar a modicidade tarifária (tarifas 

acessíveis aos usuários e que não os onere excessivamente, pois nesse caso, o 

fornecimento do serviço público corresponde a uma necessidade dos cidadãos 

brasileiros). Os leilões são realizados pela CCEE (Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica), com delegação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), 

utilizando do critério de menor tarifa (aquela distribuidora que onerar ao consumidor 

cativo a menor tarifa, ganha o leilão), com o objetivo de atingir uma redução no custo 

de aquisição da energia elétrica. 

Toda a oferta de energia disponível no mercado é demandada pelas 

distribuidoras e pelos consumidores especiais e livres, segundo o modelo atual. 

Além disso, a contratação de usinas hidrelétricas e termelétricas é feita na proporção 

que proporcione maior segurança energética para o país quanto a suprimento, bem 

como, monitoramento constante das condições de suprimento, em geral. Em 2004, 

no ano de implantação do novo modelo de integração nacional, foram criadas a 

CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o CMSE, Comitê de 

Monitoramento do Setor Elétrico, que avalia permanentemente a segurança 

energética no país, e a EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, responsável pelo 

planejamento do setor elétrico a longo prazo. O exercício do Poder Concedente foi 

outorgado ao MME, Ministério de Minas e Energia. 

Para completar, a estrutura do Sistema Interligado Nacional, fala-se então 

sobre a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que atua como órgão 
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regulador do setor e com o ONS, Operador Nacional do Sistema, que é responsável 

pelas operações de geração e transmissão no sistema interligado brasileiro. 

É possível figurar a estrutura setorial do SIN através da seguinte imagem, 

extraída do site da CCEE: 

 
 

 

Figura 1 — Estrutura Setorial do SIN (Sistema Interligado Nacional) 

Fonte: CCEE 

 
Concomitantemente, é interessante também pontuar que existem quatro 

submercados no SIN, que se dividem por conta das restrições físicas de 

transmissão, sendo: 

● Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná); 

● Sudeste/Centro-Oeste (São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia e Acre). 

● Nordeste (Bahia, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará 

e Rio Grande do Norte) 

● Norte (Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins e Amapá) 

● O Estado de Roraima não é conectado ao SIN. 

 

5.2 Modalidade Tarifária 
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Quando foi abordado anteriormente neste estudo sobre as tarifas em que o 

consumidor cativo está onerado, a oneração trata-se, na verdade, de uma gama de 

possibilidades de tarifas. Basicamente, as modalidades tarifárias são um conjunto de 

tarifas aplicáveis ao consumo de energia elétrica e demanda de potências ativas, a 

depender do armazenamento disponível na rede. 

Nesse contexto, é importante definir quais são e o que significa cada posto 

tarifário que está sendo aplicado ao consumidor. Posto tarifário por si só é o período 

de tempo em horas para aplicação das tarifas de forma diferenciada ao longo do dia, 

considerando a seguinte divisão: 

Posto tarifário ponta: período composto por 3 (três) horas diárias consecutivas 

definidas pela distribuidora considerando a curva de carga de sua área de 

abrangência no sistema elétrico. Este posto tarifário é aprovado pela ANEEL para 

toda a área de concessão, com exceção dos sábados, domingos, terça-feira de 

carnaval, sexta-feira da Paixão, Corpus Christi e alguns outros feriados ao longo do 

ano. 

Posto tarifário intermediário: período de horas conjugado ao posto tarifário 

ponta, sendo uma hora imediatamente anterior e outra imediatamente posterior, 

aplicado para o grupo B. 

Posto tarifário fora ponta: período composto pelo conjunto de horas diárias 

consecutivas e complementares àquelas definidas nos postos ponta e intermediário. 

As modalidades tarifárias são definidas por meio do grupo tarifário, segundo 

as opções de contratação de energia: 

Grupo A: Unidades consumidoras de Alta Tensão (Subgrupos A1, A2 e A3), 

Média Tensão (Subgrupos A3a e A4) e de sistemas subterrâneos (Subgrupo AS). A 

Alta Tensão é definida por ter uma tensão superior a 1.000 volts em corrente 

alternada ou 1.500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. Já a 

Média Tensão é definida por operar em níveis de tensão superior a 1.000 volts e 

inferior a 69.000 volts. 

O grupo A, em geral, engloba indústrias e grandes complexos comerciais. 

Dentro desse grupo, tem-se duas possibilidades de modalidade tarifária: 

● Convencional Binômia: caracterizada por tarifas de consumo de 

energia elétrica e demanda de potência, independentemente das horas de utilização 

do dia. Tem uma tarifa única para a demanda de potência (R$/kW) e uma tarifa 
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única para o consumo de energia (R$/MWh). Na modalidade convencional binômia, 

na horária azul ou na horária verde, a tensão de fornecimento é inferior a 69 kV e a 

demanda contratada inferior a 300 kW; 

● Horária azul: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de 

demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários 

ponta e fora ponta), ou seja, no que se refere à demanda de potência (em kW), 

utiliza-se uma tarifa para o posto tarifário ponta (R$/kW) e uma tarifa para o posto 

tarifário fora de ponta (R$/kW). Para o consumo de energia (em MWh), considera-se 

uma tarifa para o posto tarifário ponta em período úmido (R$/MWh); uma tarifa para 

o posto tarifário fora de ponta em período úmido (R$/MWh); uma tarifa para o posto 

tarifário ponta em período seco (R$/MWh) e uma tarifa para o posto tarifário fora de 

ponta em período seco (R$/MWh). Sendo assim, em suma, considera-se uma tarifa 

para o posto tarifário ponta (R$/MWh) e uma tarifa para o posto tarifário fora de 

ponta (R$/MWh). Disponibilizada para todos os subgrupos do Grupo A. É importante 

pontuar que na modalidade tarifária azul, a tensão de fornecimento deve ser igual ou 

superior a 69 kV e demanda contratada igual ou superior a 300 kW 

● Horária verde: tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de 

acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários ponta e fora ponta), e de 

uma única tarifa de demanda de potência. Basicamente, considera os mesmos 

postos e tarifas da modalidade horária azul, sendo uma tarifa para o posto tarifário 

ponta (R$/MWh) e uma tarifa para o posto tarifário fora de ponta (R$/MWh). É 

importante pontuar que a tensão de fornecimento deve ser inferior a 69 kV. 

Disponível para os subgrupos A3a, A4 e AS. 

Grupo B: Unidades consumidoras de Baixa Tensão, das Classes Residencial 

(Subgrupo B1), Rural (Subgrupo B2), Demais Classes (Subgrupo B3) e Iluminação 

Pública (Subgrupo B4). O grupo B engloba, tipicamente, residências, lojas, edifícios 

comerciais e imóveis rurais. A Baixa Tensão é definida por operar em níveis de 

tensão igual ou inferior a 1.000 volts. 

Sendo assim, dentro do Grupo B, tem-se duas possibilidades de modalidade 

tarifária: 

● Convencional Monômia: tarifa única de consumo de energia elétrica, 

independentemente das horas de utilização do dia (R$/MWh). É compulsória e 

automática para todas as unidades consumidoras; 
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● Horária Branca: tarifa diferenciada de consumo de energia elétrica de 

acordo com as horas de utilização do dia (postos tarifários). Não está disponível 

para o subgrupo B4 e para a subclasse Baixa Renda do subgrupo B1. É 

segmentada em três postos tarifários: 

Uma tarifa sendo para consumo de energia (R$/MWh) para o posto tarifário 

ponta, uma tarifa para o consumo de energia (R$/MWh) para o posto tarifário 

intermediário e uma tarifa para o consumo de energia (R$/MWh) para o posto 

tarifário fora de ponta. 

De modo a subdividir os grupos A e B de tensão de fornecimento, é possível 

enquadrar os respectivos consumidores da seguinte forma: 

Grupo A (caracterizado pela tarifa binômia): 

● Subgrupo A1: 230 kV ou mais; 

● Subgrupo A2: 88 a 138 kV; 

● Subgrupo A3: 69 kV; 

● Subgrupo A3a: 30 kV a 44 kV 

● Subgrupo A4: 2,3 kV a 25 kV 

● Subgrupo AS: Inferior a 2,3 kV 

Grupo B (caracterizado pela tarifa monômia): 

● Subgrupo B1: Residencial 

● Subgrupo B2: Rural 

● Subgrupo B3: Outras classes como comercial, industrial e poder 

público 

● Subgrupo B4: Iluminação pública. 

Para ilustrar a informação de grupo de tensão de fornecimento, segue na 

Figura 2 um modelo de fatura de energia, onde o grupo de tensão vem especificado 

- no caso, em se tratando de um modelo de fatura do grupo A, de alta tensão, com 

subgrupo A4, que indica uma tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV. Como 

exemplo, a Figura 3 ilustra a informação de modalidade tarifária em uma fatura de 

energia. 
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Figura 2 — Modelo de fatura de energia elétrica com grupo de tensão de fornecimento indicado 

Fonte: Autora (2021) 

 
 
 

 

Figura 3 — Modelo de fatura de energia elétrica com modalidade tarifária indicada 

Fonte: Autora (2021) 

 
5.3 Bandeiras Tarifárias 

 

Em complemento aos modelos de tarifa, as bandeiras tarifárias também 

oneram o consumidor na fatura de energia. Segundo a ANEEL, o Sistema de 

Bandeiras Tarifárias é o sistema tarifário que tem como finalidade sinalizar aos 

consumidores faturados pela distribuidora por meio da Tarifa de Energia (TE - valor 

monetário estabelecido pela ANEEL, em R$/MWh), os custos atuais da geração de 

energia elétrica e apresenta as modalidades verde, amarela e vermelha, e indicam, 

com base nas condições de geração de eletricidade, se haverá ou não acréscimo no 
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valor da energia a ser repassada ao consumidor final. Cada bandeira tarifária 

apresenta as seguintes características (com valores em vigência no primeiro 

semestre de 2021): 

● Bandeira Verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa 

não sofre nenhum acréscimo; 

● Bandeira Amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa 

sofre o acréscimo de R$ 0,01343/kWh consumidos; 

● Bandeira Vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. 

A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04169/kWh consumidos. 

● Bandeira Vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de 

geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,06243/kWh consumidos. 

A cor da bandeira tarifária é definida mensalmente e aplicada a todos os 

consumidores do SIN, a depender das condições de operação do sistema de 

geração de energia elétrica - que são avaliadas pelo ONS - Operador Nacional do 

Sistema, a fim de definir a estratégia ótima de geração de energia para atendimento 

da demanda nacional. Nessa avaliação mensal, e na reunião semanal dos órgãos 

operadores do sistema, avalia-se o nível de geração hidráulica e térmica, tem-se 

uma previsão de custos a serem cobertos através das bandeiras. Desse modo, a 

utilização de cada bandeira tarifária é definida a partir da previsão de variação do 

custo da energia em cada mês. 

É possível que o consumidor adeque seu consumo dentro de cada bandeira 

tarifária vigente para poder economizar na conta de energia, considerando os 

horários de pico e fora de pico. 

O atual momento energético brasileiro é sensível, uma vez que, segundo o 

ONS, Operador Nacional do Sistema, o Brasil não corre risco de corte no 

fornecimento de energia em 2021, apesar do país estar atravessando a pior crise 

hidrológica na média dos últimos 90 (noventa) anos. Assim, o que cabe é a 

constante avaliação do sistema por parte do ONS, para estar a par do atendimento 

energético do sistema nacional. 

Em meados de junho de 2021, em um momento que se encaixa como sendo 

pós úmido, ou seja, período de seca que ocorre após o período de chuvas nos 

países de clima tropical caracterizado pelo regime de monções, o Brasil se encontra 
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com um déficit de precipitação acumulado referente aos últimos 10 (dez) anos, que é 

equivalente ao total de chuvas que ocorrem em média em um ano. 

A principal bacia afetada é a Bacia do Paraná, a qual é responsável por 

abastecer os submercados Sul e Sudeste/Centro-Oeste. Segundo a entidade 

responsável, ações como flexibilização das restrições hidráulicas dos 

aproveitamentos localizados nas Bacias dos rios São Francisco e Paraná, 

acionamento das usinas termelétricas e garantia do suprimento de combustível para 

as mesmas, importação de energia da Argentina e Uruguai, além da campanha do 

uso racional de água de energia estão em andamento. As ações foram tomadas pelo 

CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e garantem que um 

racionamento seja evitado, garantindo o fornecimento de energia e potência ao 

longo de 2021. 

Ao contrário da crise do apagão, ocorrida nos anos de 2001 a 2002 no Brasil, 

por conta também da escassez dos níveis de chuva, cerca de 20 (vinte) anos 

depois, o país conta com um setor elétrico mais estruturado e com planejamento 

para a garantia energética, além de ter ampliado sistemas de geração e transmissão 

de energia. Além disso, a participação das energias renováveis na matriz energética 

brasileira promove uma diversificação das fontes de energia, o que faz com que não 

exista uma dependência unicamente das energias hidrelétrica e térmica. 

Para ilustrar, a Figura 4 mostra a indicação de bandeira tarifária vigente em 

uma fatura de energia, que, no presente caso, se trata de um momento energético 

de bandeira tarifária amarela: 
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Figura 4 — Modelo de fatura de energia elétrica com bandeira tarifária aplicada indicada 

Fonte: Autora (2021) 

 
 
 
 
 
 

5.4 Consumo Ponta e Fora Ponta 

 

● Consumo Ponta: período composto por 3 (três) horas diárias 

consecutivas definidas pela concessionária de energia, com exceção dos sábados, 

domingos e feriados. Nesse período, ocorre um aumento no valor da tarifa de 

energia, alcançando cerca de três vezes o valor da tarifa cobrada nas demais horas 

do dia. Geralmente, o horário do consumo ponta ocorre entre 18 e 21h. 

● Consumo Fora Ponta: é o período em que o consumo de energia 

elétrica está fora do horário de ‘pico’, ou seja, o consumo está mais baixo e é 

composto pelo conjunto das horas diárias consecutivas e complementares àquelas 

definidas no horário de ponta. Nesse período, o consumo de energia não é onerado 

por acréscimos em tarifa, o período é viável para a economia de energia e custos e 

garante um maior aproveitamento da capacidade instalada das linhas de 

transmissão, sobrecarregando menos a rede elétrica como um todo. Comumente, o 

horário fora ponta é o período entre 0 e 17h59 e das 21h30 às 23h59. A Figura 5 

indica onde se encontram os dados de consumo ponta e fora ponta na fatura de 

energia. 
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Figura 5 — Modelo de fatura de energia elétrica com consumo ponta e fora ponta indicados 

Fonte: Autora (2021) 

 
5.5 Demanda Contratada 

 

É a demanda de potência que está ativa disponibilizada pela concessionária 

de energia da região, conforme período de vigência e valor de tarifa que será 

cobrado neste período do contrato. É expressa em kW ou MW. 

Inicialmente, a unidade consumidora começa a consumir e existe, por parte 

da distribuidora, uma previsão de consumo. A partir disso, é definido quanto será 

contratado. A não ser que já exista uma previsão, que pode ser contratada de início, 

caso todos os parâmetros citados anteriormente estejam de acordo com os 

requisitos da concessionária para a contratação. 
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Se, por acaso, a demanda contratada não é adequada, sendo superior ao real 

consumo, o consumidor pagará por algo que não utiliza de fato, e, caso seja 

insuficiente, pagará a ultrapassagem como um valor extra na tarifa. Para evitar os 

custos, recomenda-se verificar, mês a mês, a demanda contratada e o consumo real 

de energia, ou ainda, calcular uma média a ser contratada mensalmente, que seja 

conveniente ao consumo da unidade. 

Quando se fala sobre demanda de ultrapassagem, existe uma contabilização 

na fatura de energia da quantidade de energia que está sendo utilizada a mais, pelo 

motivo da demanda contratada atualmente não ser suficiente. Na fatura, consta o 

valor da tarifa a qual o consumidor é onerado na ultrapassagem, por kWh. Na Figura 

6, segue onde consta a demanda mínima contratada na fatura de energia: 

 
 
 

Figura 6 — Modelo de fatura de energia elétrica com demanda contratada indicada 

Fonte: Autora (2021) 

 
A Figura 7 mostra, na mesma fatura que está sendo utilizada como exemplar, 

a contabilização da demanda de ultrapassagem. Também indica em amarelo, as 

tarifas cobradas dentro e fora da demanda contratada: 
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Figura 7 — Modelo de fatura de energia elétrica com demanda de ultrapassagem e tarifas cobradas 

indicadas 

Fonte: Autora (2021) 
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6 Matriz Elétrica Brasileira 

 

Com o crescimento da economia no Brasil e no mundo, consequente de um 

processo intensivo de industrialização e urbanização e aumento da densidade 

demográfica, o crescimento da demanda de energia é um fato. 

Basicamente, a matriz elétrica brasileira é composta por fontes disponíveis 

para geração de energia elétrica. Ou seja, diferente da matriz energética brasileira, a 

matriz elétrica trata de quais fontes foram mais utilizadas para geração de 

eletricidade no Brasil, e não para diferentes usos de energia como um todo. 

Segundo o BEN, Balanço Energético Nacional do ano de 2021, relatório 

síntese divulgado pela EPE, a repartição entre as energias renováveis e não 

renováveis na matriz elétrica brasileira em 2020 está ilustrada na Figura 8. 

 

Figura 8 — Repartição da oferta interna de energia em 2020 

Fonte: Autora (2021) 

 
Ainda segundo o BEN, é possível analisar as participações das diferentes 

fontes de energia na matriz elétrica nacional em dois momentos recentes, 

considerando: 
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Figura 9 — Matriz Elétrica Brasileira (2019) 

Fonte: EPE (2021) 

 
 
 
 
 

Figura 10 — Matriz Elétrica Brasileira (2020) 

Fonte: EPE (2021). 

 

É importante frisar que nos dados apresentados, os números sobrescritos se 

referem às fontes inclusas dentro de cada fonte: 

Número 1 sobrescrito em Carvão e Derivados: inclui gás de coqueria, gás de 

alto forno, gás de aciaria e alcatrão. 
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Número 2 sobrescrito em Hidráulica: inclui importação desse tipo de geração 

de energia. 

Número 3 sobrescrito em Biomassa: inclui lenha, bagaço de cana, lixívia, 

biodiesel de outras fontes primárias. 

Numa visão panorâmica, foram divulgados dados de oferta total de energia 

elétrica da ordem de 651,3 TWh em 2019 e 645,9 TWh em 2020. 

Na Tabela 1, é possível realizar um comparativo da participação de cada 

fonte de geração de energia elétrica, entre os anos de 2019 e 2020, de forma 

cronológica, dada em GWh, e, por fim, em resultados de variação apresentados em 

porcentagem. 

 
Tabela 1 — Tabela comparativa entre as fontes de geração elétrica de 2019 e 2020 

 
Fonte: EPE (2021). 

 

Analisando os dados apresentados sobre a Oferta Interna de Energia Elétrica, 

é possível observar que houve um recuo de 5,4 TWh, correspondentes a -0,8%, em 

relação a 2019. A geração hidráulica, maior participante na matriz, apresentou uma 

redução de participação de 0,4%, acompanhando a queda da importação, que se 

deu por 1,7%, sendo sua principal fonte a grandiosa Itaipu Binacional. 
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Apesar da alta significância da participação da geração hidráulica ser um fato 

consumado, já que é a fonte de geração mais utilizada na matriz elétrica brasileira, e 

se trata também de uma fonte de energia considerada renovável, apesar do impacto 

gerado pelos reservatórios artificiais, é imprescindível notar através dos números o 

crescimento exponencial da participação das fontes de geração renováveis eólica, 

biomassa, e, principalmente, solar fotovoltaica. 

A geração eólica atingiu um crescimento de 1,9% de 2019 para 2020 e a 

geração solar fotovoltaica cresceu 61,5% no mesmo período. Bem como a geração 

de energia por meio de biomassa também cresceu 6,9%. Desse modo, a 

participação das renováveis apresentou um aumento de 1,8% na matriz elétrica do 

Brasil como um todo, também no período de referência, saindo de 83% em 2019 

para 84,8% em 2020. Desde 2011, onde atingiu-se o patamar de participação de 

88% das renováveis na matriz, não houve um incremento tão significativo dentro da 

matriz nos últimos 10 anos. 

Por conta dos incentivos privados e públicos às energias renováveis, as 

aplicações das mesmas na geração de energia têm se expandido rapidamente - o 

que também causou uma queda na ativação das usinas termelétricas em 5%. Isso 

porque as usinas termelétricas são ativadas quando existe uma sobrecarga na 

demanda de energia, para complementar a geração hidrelétrica. Porém, as energias 

eólica e solar estão preenchendo a demanda de energia quando a sobrecarga nas 

hidrelétricas é alta, exigindo menos das termelétricas de um modo geral. 
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7 A Nova Lei do Gás 

 

No mês de maio de 2020, a PETROBRAS anunciava o início da abertura de 

suas plantas de processamento de gás natural para outros produtores do insumo. 

Isso porque até então, a empresa estatal comprava volumes de gás natural de 

outros produtores, processava-os, transportava-os e revendia para as distribuidoras. 

Isso concentrava grande parte da cadeia do gás na PETROBRAS, uma vez que a 

mesma retinha a expertise para o processamento desse insumo, onerando os 

demais produtores a lucrar com suas atividades apenas no início da cadeia, ou seja, 

na venda dos volumes para o processamento. A partir dessa data, os produtores 

não precisam necessariamente passar o processamento para a PETROBRAS e 

poderão contratar parte da capacidade de processamento, continuando como 

proprietários do gás não só produzido, mas, também, de seus derivados. Assim, 

terão a possibilidade de negociar o produto diretamente no mercado, contribuindo 

para o desenvolvimento de um mercado de gás natural aberto, que incentiva a livre 

concorrência e de maior sustentabilidade no país. 

Essa movimentação ocasionou um aumento na produção nacional de gás em 

quase 9 vezes, e incentivou a construção de 13 GW de capacidade de geração 

termelétrica a gás no Brasil, lembrando que, apesar de deter praticamente toda a 

infraestrutura de escoamento, processamento e transporte de gás natural no Brasil, 

Estados como São Paulo já permitiam a venda de gás natural para consumidores do 

mercado livre. Apesar disso, a situação configurava certo tipo de monopólio, de fato. 

A PL do Gás 4.476/2020 veio, sancionada pelo governo nacional a fim de 

promover a tão esperada abertura do mercado de gás natural que já era prevista há 

um tempo. É um momento transformador por transpor as barreiras que ainda 

seguravam essa questão: regulatória e técnica. 

A Lei traz então uma horizontalização da cadeia produtiva até a venda, a fim 

de evitar novos monopólios e reduzir o poder de mercado. A competitividade do 

setor cresce e atrai novos investidores, consequentemente, os custos de operação e 

o preço final ao consumidor são reduzidos. 

Espera-se uma redução de preços do gás natural, do gás de cozinha, do 

combustível e da energia elétrica no Brasil que possibilitará movimentar a economia, 

gerando empregos. 
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Sendo assim, para a construção de novos gasodutos no Brasil, será 

necessário pedir autorização da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Até agora, 

nenhum novo gasoduto foi construído dentro da vigência da nova Lei do Gás. Existe 

uma consideração que o regime de concessão, como é com sucesso aplicado na 

transmissão de energia elétrica, não se modula bem para o transporte de gás. É 

importante que o Brasil tenha regras que atendam de forma igualitária todos os 

agentes, a fim de evitar a formação de novos monopólios, agora por empresas 

privadas. 

A estocagem subterrânea de gás natural também passa a valer mediante 

regime de autorização. Além disso, a nova Lei permitirá uma adequação de até 5 

(cinco) anos para os contratos vigentes de transporte de gás. Haverá também um 

desvinculamento entre a empresa que contrata o serviço de transporte do gás e a 

que transporta o gás, a fim de não haver conflito de interesses. 

Atualmente, então, é possível presenciar a consolidação da abertura do 

mercado: a Petrobrás que até então detinha 100% da importação e processamento 

da commodity e cerca de 75% da produção irá oferecer acesso às suas 

infraestruturas essenciais, como dutos de escoamento, unidades de processamento 

e terminais de GNL, fomentando a concorrência no mercado. Com isso, novas 

regras tarifárias poderão reduzir ainda mais os preços - isso por conta da realização 

de leilões. 
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8 Eficiência Energética 

 

Como tema principal do presente estudo, fala-se então em eficiência 

energética. Após contextualizar o leitor quanto aos conceitos base para 

compreender o tema em desenvolvimento, é possível resgatar o início do estudo, 

onde fala-se sobre a sociedade moderna e o modo de consumo de energia. 

O modo de vida do consumidor moderno requisita o uso intensivo de uma ou 

mais formas de energia. E uma das formas de dar uma medida a essa energia, é 

saber quão eficiente um determinado aparelho ou equipamento está sendo, com 

base na energia que demanda para funcionar e na produtividade do próprio 

equipamento. Uma outra forma de fazê-lo é tomar atenção ao papel da educação do 

consumidor na utilização da energia. Uso incorreto ou não planejado de um 

equipamento ou aparelho também pode diminuir a eficiência do mesmo. Ou seja - de 

modo geral, é possível entender que existe um tipo de perda, de desperdício, seja lá 

qual for sua razão inicial, mas que propaga uma diminuição da eficiência energética 

na cadeia de energia e pelos setores da economia como um todo. 

Nesse contexto, os cálculos utilizados para tomar uma decisão não são 

triviais, exigem domínio em energia e ferramentas matemáticas, e de fato irão ter 

impacto no modo de vida e economia do ser humano e da cadeia energética. 

Se for possível resumir o significado de eficiência energética em uma única 

frase, é provável que seria: fazer mais (ou, pelo menos, o mesmo) a partir de menos, 

mantendo conforto e qualidade. Assim, entende-se que será possível gerar a mesma 

quantidade de energia através do uso de menos recursos naturais, ou ainda, obter o 

mesmo serviço com menos energia demandada. 

No Brasil, na década de 1970, o impacto foi sentido em razão da crise do 

petróleo nos anos de 1973 e, em seguida, em 1979. Em virtude disso, em 1982, com 

apoio do MME, acontecia o Programa de Mobilização Energética, que traçava 

diretrizes para a eficiência energética. O Programa impulsionou o tema no país e a 

partir da década de 1980, implantou-se no Brasil: 

- Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE, 1984); 

- Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL, 

1985) 
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- Programa Nacional de Conservação de Petróleo e Derivados 

(CONPET, 1991). 

Desse período adiante, diversas mudanças institucionais possibilitaram o 

avanço na eficiência energética no Brasil, na forma técnica e regulatória. 

Concomitante a isso, a padronização de equipamentos e aparelhos, a divulgação de 

informativos e o crescimento de incentivos contribuíram para a crescente parte que a 

eficiência energética tem conquistado no setor elétrico e energético. Apesar disso, é 

uma tendência que o assunto tome cada vez mais relevância, por conta do alto 

potencial de ser implantado em todos os setores de consumo. 
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9 Modelo de negócios 

 

O tema foco do modelo de negócios a ser desenvolvido são soluções de 

engenharia a fim de buscar o consumo eficiente em residências, comércios e 

indústrias, reduzindo gastos com manutenção e consumo, de modo a atender a 

demanda de energia com o menor impacto ambiental e uma economia a curto e 

longo prazos, que traga significado financeiro. 

Para isso, um modelo de negócios será delineado. Por ordem cronológica, um 

escopo será proposto, com informações essenciais sobre um modelo de negócios 

no segmento de energia, com foco em eficiência energética. 

Inicialmente, é necessário que o modelo conte com um nome. É de se 

considerar que o nome poderá ser mais facilmente encontrado ao final do 

levantamento de algumas ideias iniciais, de escopo de atividades, local, expertise 

etc. Porém, no presente trabalho, essa será colocada como etapa inicial, e o nome 

fictício da nossa empresa será New Era. 

 
9.1 Sumário Executivo 

 

Nesse ponto, deve-se expor quais são os serviços oferecidos pela startup e 

quais soluções busca trazer, além de seus diferenciais. O local de atuação também 

é definido neste tópico. A exemplo: “A New Era é uma startup que se dedicará em 

oferecer soluções em engenharia, em busca de um consumo mais eficiente em 

residências, comércios e indústrias, trazendo redução de custos e um sistema 

elétrico que seja eficiente energeticamente, e, concomitante a isso, atendendo a 

demanda de energia com o menor impacto ambiental possível.” 

As soluções estarão baseadas no estado da arte em análises de contratação, 

consumo de energia, equipamentos e aparelhos utilizados, aproveitamento de 

recurso solar, eólico, hidrelétrico, de biomassa ou, ainda, migração para o ambiente 

livre de contratação de energia. 

A localização escolhida para implementação das atividades será em Santos, 

litoral do Estado de São Paulo, Baixada Santista. 
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Para garantir uma maior abrangência de serviços, serão firmadas parcerias 

exclusivas com consultores de energia, profissionais no segmento de energia e 

outras áreas da engenharia. 

Outra atividade foco da startup é a consultoria de energia, onde será 

entregue quais soluções podem otimizar o consumo eficiente e reduzir custos, 

dentro de uma contratação de prazo vigente. 

O pós-venda é um suporte que também será oferecido dentro do escopo de 

atividades da empresa, a fim de oferecer aos clientes que foram atendidos uma 

continuidade do atendimento, prezando por qualidade.” 

De forma resumida, então, podemos pontuar o sumário executivo: 

● Soluções em engenharia buscando consumo mais eficiente em 

residências, comércios e indústrias; 

● Redução de custos com energia; 

● Análise de contratação de energia; 

● Análise de consumo de energia; 

● Avaliação dos equipamentos e aparelhos utilizados; 

● Aproveitamento de recursos renováveis pertinentes; 

● Migração para o ambiente livre de contratação de energia; 

● Parcerias exclusivas; 

● Consultoria de energia e 

● Suporte técnico de pós-venda. 

 

9.2 Análise de Serviços 

 

O serviço a ser entregue começa no fluxo comercial, na entrada do cliente na 

empresa, que pode se dar, basicamente, de duas maneiras: o cliente virá até a 

empresa ou a empresa irá até ele, através de prospecção comercial ou através do 

pedido de análise/orçamento pelo próprio cliente. 

Em uma solicitação formal ou mesmo em um bate papo informal, o cliente 

expõe quais são suas necessidades, dores e desejos, e é o papel da empresa a 

investigação a fim de entregar as soluções para esse problema. Nesse sentido, é 

interessante do ponto de vista da empresa eliminar quaisquer especulações, como 
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forma de atender de fato os clientes que buscam uma solução efetiva, e não só 

estão especulando valores ou atividades. 

Para evitar a especulação, o serviço inicia-se de fato no momento em que um 

colaborador solicita ao cliente uma fatura de energia, ou mesmo, o próprio cliente a 

envia como modo de princípio das atividades. O envio da fatura de energia evita por 

si só qualquer especulação, pois ao enviar a conta exerce-se uma espécie de 

compromisso com a empresa, e divulgação de dados particulares importantes do 

cliente. O cliente que não se sentir confortável para envio da fatura, de onde partirá 

o serviço, possivelmente está só especulando e não irá aderir a ideia da atividade 

exercida. Enviada a fatura de energia, inicia-se a análise: como otimizar o consumo 

de energia do local? 

Em primeiro momento, é realizada uma análise minuciosa da conta de 

energia, verificando se: 

● O consumo de energia está dentro da demanda mínima contratada, 

buscando ajuste ideal 

● A demanda mínima contratada está sendo utilizada, ultrapassada ou 

subutilizada, buscando ajuste ideal 

● A modalidade tarifária vigente é compatível com o perfil de consumo de 

energia, buscando ajuste ideal 

● Existência de ganho frente ao mercado cativo, caso migre para o 

mercado livre 

● Existência de ganho com energia solar fotovoltaica, energia eólica, biomassa 

ou gás natural 

● Aquecimento solar de água 

● Arrefecimento por água fria 

● Substituição de equipamentos e aparelhos 

● Geração de energia a partir do tratamento de resíduos ou biogás 

● Cogeração de energia 

● Consultoria técnica e estratégica 

● Gestão de energia. 
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A análise do emprego dos serviços acima listados será com base na conta de 

energia e com os recursos disponíveis que ofereçam ganho ou, ao menos, redução 

de custos, buscando o meio que apresente maior eficiência energética. 

Nesse contexto, é importante que uma visita técnica seja realizada após 

identificados os problemas e as possíveis soluções. É importante a análise de qual 

método será empregado e qual a real aplicabilidade da solução - como recursos 

disponíveis, infraestrutura do local, prazo de entrega, métodos de pagamento e 

logística. Lembrando que determinados prazos podem vir a depender de terceiros, 

então, os mesmos devem ser estimados e apresentados. 

Identificada a(s) solução(ões), e os meios de aplicá-las, um contrato de 

serviço será elaborado e proposto ao cliente, a fim de ser assinado, remunerado e 

contemplado. 

Assim, se dará o início dos procedimentos de aplicação de soluções e 

acompanhamento. Após isso, apresentação de laudo técnico e 

monitoramento/suporte técnico serão viabilizados. 

Do ponto de vista comercial, o esquema é ligeiramente parecido para toda e 

qualquer tratativa com a venda de um produto ou solução: 

● Prospecção ou atendimento ao cliente; 

● Mapeamento e qualificação; 

● Dimensionamento e escopo de soluções em engenharia; 

● Projeto e análise técnica 

● Proposta comercial com acordo de exclusividade 

● Follow Up 1 

● Visita técnica 

● Follow Up 2 

● Fechamento do negócio 

● Assinatura de contrato 

● Remuneração 

● Execução do serviço 

● Pós-venda/suporte técnico 

● Gestão/consultoria. 

 

9.3 Estrutura Organizacional 
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A estrutura organizacional da empresa será constituída por cargos 

necessários para viabilizar a realização dos serviços elencados. A lista de cargos se 

dá por: 

• Diretoria Comercial 

• Diretoria Financeira 

• Diretoria Técnica 

• Diretoria Administrativa 

• Gestão de Pessoas 

• Colaboradores de limpeza, recepção e portaria 

• Contratação de empresas terceirizadas na colaboração de limpeza, recepção 

e portaria e terceirização de serviços específicos que tornarão possível a 

implementação do escopo técnico aqui descrito. 

• Loja física e escritório: para início das atividades, o corpo de colaboradores 

será restrito a um número pequeno de funcionários, de modo a formar um 

organismo que em sua integralidade atenda a todos os departamentos da 

startup. Em sua maioria, as atividades serão digitais, ou seja, online, exceto 

quando na etapa de visita técnica e realização das atividades. Com o passar 

do tempo, caso o volume de atividades se expanda, o corpo de colaboradores 

se expandirá conforme seja necessário. 

• Preço: todo e qualquer serviço começará a ser executado mediante 

acompanhamento da empresa contratada. Isso requer que uma remuneração 

seja colocada mensalmente, a fim da entrega do exercício de análise e 

gestão econômico-estratégica. Isso acontecerá após a análise minuciosa da 

fatura de energia e devolutiva ao cliente com a solução em engenharia já 

traçada. Desse modo, a aplicação de qualquer infraestrutura técnica estará 

em responsabilidade de empresa terceira parceira. 

 
9.4 Canvas de Negócios 

 

O Canvas de Negócios, popularmente conhecido como Business Model 

Canvas, que significa “Quadro de Modelo de Negócios” é um método de 

estruturação do negócio em que são definidos os pilares principais do 

empreendimento, com o objetivo de que os produtos e serviços alcancem valor no 
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mercado. Em uma única tela, um modelo de negócios é criado, principalmente para 

negócios inovativos, que gera valor para o mercado do produto ou serviço a ser 

oferecido. 

 
9.4.1 Componentes do Modelo Canvas: Business Model Canvas 

 

Visando a modelagem de negócios, a metodologia mais utilizada é o Quadro 

de Modelo de Negócios, mais conhecido como Canvas. Assim, o Canvas é dividido 

em 9 (nove) quadrantes. Cada um desses quadrantes representa um bloco de 

construção de um empreendimento, como irá operar e gerar valor aos seus clientes. 

Na figura 11, é possível observar a disposição do quadro e sua composição. 

 

Figura 11 — Business Model Canvas 

Fonte: ASID (Associação Social para Igualdade das Diferenças) (2018) 

 
 

9.4.1.1 Proposta de Valor 
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É a proposição de valor da organização que será construída, mostra qual é o 

objetivo do empreendimento, ou seja, como irá atender seu público, quais serão as 

atividades oferecidas dentro do mercado. Por exemplo, soluções de engenharia em 

eficiência energética em residências, comércios e indústrias. 

 
9.4.1.2 Recursos-chave 

 

Se trata dos recursos-chave que serão necessários para colocar a atividade 

em ação. Por exemplo, no modelo proposto, utilizando como base a startup New 

Era, os recursos necessários serão os recursos naturais, intelectuais, físicos, 

financeiros e humanos. Assim, será possível tornar as atividades uma realidade. 

 
9.4.1.3 Atividades-chave 

 

Ações necessárias para entrega da proposta de valor, ou seja, são o 

conjunto de atividades que permitirão que o projeto seja possível na prática. No 

modelo proposto, as atividades podem ser listadas como: 

● Atividade comercial 

● Análise do consumo de energia e se está dentro da demanda mínima 

contratada, buscando ajuste ideal 

● Análise da demanda mínima contratada e se está sendo utilizada, 

ultrapassada ou subutilizada, buscando ajuste ideal 

● Análise da modalidade tarifária vigente se é compatível com o perfil de 

consumo de energia, buscando ajuste ideal 

● Análise da existência de ganho frente ao mercado cativo, caso migre 

para o mercado livre 

● Análise da existência de ganho com energia solar fotovoltaica, energia 

eólica, biomassa ou gás natural 

● Aquecimento solar de água 

● Arrefecimento por água fria 

● Substituição de equipamentos e aparelhos 

● Geração de energia a partir do tratamento de resíduos ou biogás 

● Cogeração de energia 
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● Consultoria técnica e estratégica 

● Gestão de energia. 

 

9.4.1.4 Parceria-chave 

 

O pilar de parceria, no modelo aqui proposto, é, provavelmente, um dos 

principais. Como se trata de uma startup, a proposta de valor é entregar atividades- 

chave, mas não executá-las, sendo a execução uma atividade de total 

responsabilidade das parcerias firmadas, como engenheiros, instaladores, técnicos, 

outras pessoas jurídicas especializadas em cada nicho onde a New Era proporá 

soluções e executará expertise para indicá-las, porém, entregando a parte da cadeia 

que se refere à execução para os parceiros. 

 
9.4.1.5 Segmento de Clientes 

 

Os clientes são todos os públicos que poderão se beneficiar das soluções 

propostas dentro da startup New Era. Segmentando-os, será possível esclarecer 

como a instituição poderá atuar para satisfazer as necessidades de cada segmento 

e entregar a proposta de valor que fora definida inicialmente. No modelo proposto, 

da startup New Era, podemos definir grandes nichos como consumidores de energia 

residenciais, comerciais e industriais. De forma mais específica, é possível traçar o 

perfil do consumidor ideal: 

● Consumidores proprietários de imóvel próprio 

● Consumidores de médio e alto consumo de energia 

● Consumidores que tenham de médio a alto poder aquisitivo 

● Pessoa física com renda familiar acima de R$ 5.000,00 

● Negócios com faturamento mensal acima de R$ 50.000,00 

● Pessoas na faixa etária entre 30 e 60 anos 

● Proprietários de negócios comerciais 

● Negócios comerciais e industriais complexos 

● Proprietários de negócios industriais 

● Pessoa jurídica 

● Aposentados 
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● Consultores de energia 

● Consumidores em geral com mindset sustentável 

● Consumidores em geral com mindset de redução de custos 

● Negócios que apliquem os critérios ESG. 

 

9.4.1.6 Canais 

 

São meios pelos quais o empreendimento conversa com seu público. Aqui 

poderemos delinear os meios de comunicação online, ou seja, digital, e também por 

meio presencial. 

 
9.4.1.7 Relacionamento com Clientes 

 

É a abordagem com a qual a pequena empresa irá não só chegar até o 

cliente-alvo, mas, também, como irá criar relacionamento com o mesmo. Aqui se 

incluem campanhas de marketing e campanhas comerciais. 

 
9.4.1.8 Fontes de Receita 

 

No pilar de Fontes de Receita, define-se o budget inicial. Ou seja, o 

orçamento que será base para implementação das atividades, com referência ao 

investimento do cliente no negócio. 

 
9.4.1.9 Estrutura de Custos 

 

Se trata da organização financeira da companhia para que seja possível 

entregar os serviços propostos, cabendo ao departamento financeiro. É 

imprescindível que haja um controle econômico das atividades internas, para que 

seja possível traçar qual o custo interno de operação. 

 
9.5 Análise SWOT 

 

É importante que o corpo diretor realize uma análise externa do 

macroambiente, considerando questões como: contexto político, contexto 



44 
 

 

econômico, ambiente de mercado, concorrência, ambiente tecnológico e 

sociocultural. Com essas informações em detenção, é possível traçar uma a 

chamada Análise SWOT, que pode ser resumida em definir os seguintes pontos: 

Parâmetros Internos: 

● Pontos fortes (S) 

● Pontos fracos (W) 

Parâmetros Externos: 

● Oportunidades (O) 

● Ameaças (T) 

A definição dos critérios acima pode tornar o negócio mais assertivo, eliminar 

incertezas pela competição, identificar possíveis ameaças ao negócio e ao produto 

dos mais variáveis tipos. 

 
9.6 Plano de Marketing 

 

Definido o segmento, ambiente e nicho de negócio, é preciso definir a marca 

da New Era no mercado. Para tanto, é necessária uma identificação lógica da 

marca, que promova a consolidação do nome ao público. 

O conceito visual é de extrema importância, pois é como as pessoas verão e 

‘sentirão’ o negócio. É importante que seja conceitual e mostre personalidade 

própria. Nesse sentido, é possível começar identificando os atributos da marca, a 

partir do questionamento: O que é a New Era? O que ela tem? E assim, 

sucessivamente. Aplicando os atributos da marca no presente negócio proposto, 

iremos aqui definir, exemplificando: 

A New Era é e tem: credibilidade, conhecimento, inovativa e qualificada. 

Identificados os atributos da marca, vamos aos arquétipos da marca: que 

representa o padrão do empreendimento de moldar as pessoas, objetivos, conceitos 

e criações de pensamento em uma forma geral. Os arquétipos foram criados pelo 

renomado psiquiatra Carl Jung, que trabalha de forma analítica o conceito de 

inconsciente coletivo dentro do conceito de design. Com base no arquétipo de 

marca, é possível encontrar as principais motivações do ser humano, que se move 

em coletivos, sendo eles: valores, premissas, traços de personalidade e crenças 

gerais. São os arquétipos das marcas: 
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Motivação: Independência e realização 

● Sábio (compreensão) 

● Explorador (liberdade) 

● Inocente (segurança) 

Motivação: Risco e excelência 

● Rebelde (libertação) 

● Mago (poder) 

● Herói (excelência) 

Motivação: Comunidade e prazer 

● Cara comum (comunidade) 

● Bobo da corte (prazer) 

● Amante (intimidade) 

Motivação: Estabilidade e controle 

● Cuidador (ajuda) 

● Criador (inovação) 

● Governante (controle). 

 
 

A aplicação do arquétipo de marca no marketing fortalece o propósito da 

empresa e propõe uma conexão verdadeira com o consumidor. O arquétipo 

escolhido para representar a New Era é o arquétipo do sábio: como num ímpeto de 

descoberta da verdade. Suas armas são a inteligência e a análise. Seu maior medo 

é a ignorância. É analista, conselheiro, pesquisador e mentor. No design, é 

comedido e simples. Na paleta de cores, verde, cinza escuro e branco podem 

representar a New Era, pois trarão um ar de sustentabilidade associado à 

sobriedade, à seriedade que quer ser transmitida ao outro. 

Até mesmo as cores aqui são utilizadas de forma estratégica, e não são “só 

para enfeitar”, têm um propósito. A tipografia também será simples e clara, trazendo 

fácil leitura e sentimento de inovação. Além disso, para as campanhas de marketing, 

o ambiente de inserção do negócio, o produto e os serviços, a comunicação e o 

preço devem ser levados em consideração, para ter uma empresa com a ‘cara’ que 

se quer transmitir ao público, trazendo vantagens estratégicas de mercado. 
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9.7 Plano Organizacional 

 

Conforme a expansão do negócio, um plano organizacional deverá ser 

traçado, onde haverá uma estratégia de seleção e recrutamento de pessoas, 

definição de remuneração do pessoal, benefícios, capacitação dos colaboradores, 

estrutura dos cargos, estrutura organizacional e organograma funcional de funções e 

atividades. 
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10 Modelo de negócios 

 

Para colocar em prática alguns dos serviços analíticos que serão 

disponibilizados na New Era, uma fatura de energia será analisada - ação primeira a 

ser tomada quando um novo consumidor solicita uma avaliação em eficiência 

energética. A fatura de energia analisada será a mesma que foi utilizada como 

exemplo em outros momentos anteriores neste mesmo trabalho: 

 

 
 

Figura 12 — Fatura de Energia da Distribuidora ENEL a ser analisada 

Fonte: Autora (2021) 

 
Toda e qualquer atividade da startup está atrelada à primeira ação de análise 

da conta de energia. A partir disso, será possível analisar a conta e identificar quais 
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adequações e quais soluções podem ser entregues ao cliente, a partir do perfil 

traçado com base no documento. 

Como o ano de 2020 foi um ano atípico, por conta da pandemia do COVID-19 

que iniciou em março/2020, para esse consumidor, foi tomada a segunda ação: 

solicitação de um histórico de 3 (três) anos, ou seja, um total de 36 faturas de 

energia para a análise da equipe New Era - correspondentes aos anos de 2019, 

2020 e 2021, consecutivamente. Desse modo, foi possível analisar de forma mais 

minuciosa o perfil do cliente, dentro de uma análise mais conservadora, e que 

trouxesse dados consistentes. 

Assim, observou-se que se trata de um cliente comercial, situado na cidade 

de São Paulo (SP), pertencente ao grupo A, subgrupo A4, com tipo de fornecimento 

trifásico e modalidade tarifária verde. O cliente contratou, junto à distribuidora de 

energia ENEL, 300 kW de energia para estarem disponíveis para seu uso. É 

possível notar também que a bandeira tarifária aplicada no mês de referência foi a 

bandeira amarela, e o mês de referência é abril/2021. 

Como premissas, sabe-se que o referido cliente se trata de um edifício 

comercial que trabalha no modelo coworking, e o estilo de trabalho é mais analítico, 

não operacional. Se trata de uma unidade consumidora da referida companhia, 

sabendo que existe uma outra unidade consumidora da mesma companhia no 

estado de Minas Gerais (MG). 

Em um primeiro momento, pode ser levantada uma opção como redução de 

custos: a migração para o mercado livre de energia. Essa opção é interessante, 

principalmente, pelo motivo de que a unidade consumidora do Estado de Minas 

Gerais já está no Ambiente Livre de Contratação e consome alta quantidade de 

energia. 

Para ilustrar a situação de forma mais assertiva, é importante aqui expor 

premissas as quais a migração de energia exige. 

No que se refere a requisitos regulatórios, a unidade consumidora que se 

pretende migrar tem de possuir demanda contratada mínima de 500 kW. Como a 

unidade consumidora do Estado de São Paulo não atinge esse patamar, tendo 

contratados 300 kW de demanda mínima, existem duas articulações regulatórias 

possíveis: 
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● Comunhão de fato: é possível unir as cargas visando atingir 500 kW 

para migração para o ambiente livre de contratação de unidades consumidoras que 

estejam situadas em área contígua 

● Comunhão de direito: unir cargas visando atingir 500 kW para migração 

de unidades consumidoras de mesma raiz de CNPJ e situadas no mesmo 

submercado. 

Uma vez que a companhia possui uma unidade consumidora em Minas 

Gerais que já é migrada para o ambiente livre de contratação, e não atinge com a 

unidade consumidora de São Paulo o pré-requisito para migração, de acordo com o 

artifício da comunhão de direito seria possível unir as cargas das duas unidades, 

caso sob o mesmo CNPJ e o mesmo submercado para visar a migração. Do mesmo 

modo, o artifício da comunhão de fato não se aplica, por se tratar de unidades 

distantes uma das outras, e a área contígua assume que estariam, por exemplo, em 

um mesmo quarteirão. 

Ao verificar as duas informações anteriores junto ao cliente, foi observado 

que sim, as duas unidades consumidoras estão sob o mesmo submercado SE/CO, 

porém, ao ir mais a fundo e verificar se estão sob uma mesma raiz de CNPJ, foi 

possível concluir que se trata de números completamente diferentes. 

Reforçando, para migrar para o ambiente livre de contratação e obter cerca 

de 30% de redução em custos com energia elétrica, será necessário que as duas 

unidades, dentro da comunhão de direito, para somar 500 kW de demanda mínima 

contratada, estejam dentro de um mesmo submercado e tenham a mesma raiz de 

CNPJ. Sendo assim, conclui-se que apesar de estar no mesmo submercado, as 

duas unidades têm a restrição de não estarem sob uma mesma raiz de CNPJ - o 

que impede sua migração. 

Desse modo, têm-se duas soluções: uma delas é solicitar junto à 

concessionária da região, a ENEL, um aumento de demanda mínima contratada 

para a unidade de São Paulo, para que dos 300 kW que estão atualmente 

contratados, seja possível chegar ao requisito mínimo de 500 kW para, a unidade 

consumidora ‘sozinha’ conseguir atingir os critérios de migração; ou, requisitar a 

companhia que verifique a possibilidade e quais seriam os custos para solicitação de 

alteração de numeração do CNPJ, para que as unidades consumidoras de São 
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Paulo e Minas Gerais estejam sob uma mesma raiz de CNPJ, e possam, assim, 

migrar para o mercado livre. 

Caso a opção de solicitação de alteração de CNPJ se concretize, ou ainda, 

caso a companhia decida que a unidade de São Paulo irá solicitar o aumento de 

demanda mínima contratada de 300 para 500 kW, a equipe da New Era irá elaborar 

um contrato de prestação de serviços para a referida companhia, irá-se concretizar a 

remuneração e consolidará o acionamento das empresas parceiras para 

atendimento no mercado livre, quanto à compra e gestão de energia livre. 

Continuando a análise da fatura de energia, a seguinte pergunta a ser feita 

foi: a atual demanda mínima contratada (300 kW) é satisfatória? É possível otimizá- 

la? Está dentro das necessidades da companhia hoje? 

Em consideração a esses questionamentos, a New Era pode realizar o que 

chamamos de análise de demanda ótima a ser contratada: minuciosamente, analisa- 

se as tarifas que estão sendo cobradas ao consumidor e seu consumo real que 

consta na fatura de energia, através do histórico de consumo de 3 (três) anos de 

faturas enviado pelo cliente. Com base nessa explicação, são efetuados os cálculos. 

Em primeiro lugar, lista-se em uma planilha do Excel todo consumo mensal da 

demanda mínima contratada em kW, que é, até então, de 300 kW nos três anos 

analisados de 2019, 2020 e 2021 até o mês da fatura em referência, abril/2021 

(Anexo A). 

A demanda consumida mensalmente pode ser identificada com base no 

maior valor que se apresente entre a “Demanda Fora Ponta Capacitiva” e a 

“Demanda Fora Ponta Indutiva”. No caso da conta de abril/2021, exemplificando, a 

maior quantidade de energia registrada foi 140,7 kW, referente à Demanda Fora 

Ponta Indutiva, que também consta em “Demanda - Faturada”. 
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Figura 13 — Demanda consumida mensalmente 

Fonte: Autora (2021) 

 
Com um olhar geral, é possível, por intuição e dentro do estudo da demanda 

ótima, entender que a unidade consumidora de São Paulo não atinge em nenhum 

mês, dentro do período analisado, o valor teto de 300 kW. Isso por si só, já é um 

indicador, pois, é provável que contratando uma demanda menor que essa, o cliente 

já estaria energeticamente satisfeito e despendendo um valor menor por esse 

abastecimento. 

Nesse sentido, o desafio agora é determinar qual é a demanda ótima a ser 

contratada, que traga à companhia a maior redução de custos, ainda mantendo 

conforto e qualidade em energia elétrica. Desse modo, continua-se os cálculos na 

planilha inicial. 

A análise agora é com base na tarifa cobrada em cima do consumo da 

demanda. De modo inicial, começando pelo ano de 2019, calcula-se, em reais (R$), 
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quais foram os gastos da companhia mês a mês com energia. Porém, como o 

consumo da demanda sempre esteve abaixo do teto de 300 kW, terá-se de calcular 

qual é a tarifa a que o consumidor está onerado pelo que foi registrado como 

consumido e qual é a tarifa pela qual o consumidor está onerado pelo que sobrou, 

ou seja, dentro do contratado, quanto sobrou e qual tarifa é aplicada nessa sobra. 

De fato, as tarifas consideradas para o consumo que foi registrado e para o 

consumo que configura uma sobra são diferentes. No consumo que foi registrado, 

aplica-se a tarifa que consta na fatura de energia como “tarifa sem impostos”, 

enquanto a tarifa aplicada para a quantidade de energia que sobra é a nomeada 

como “tarifa com impostos”. Os impostos representam, por exemplo, o ICMS, o PIS 

e o COFINS. A diferenciação nas tarifas foi organizada no Anexo B. 

Foram levantadas as tarifas vigentes para cada ano, no que se refere ao que 

foi registrado, que é a tarifa com impostos, e no que se refere ao que sobrou, que é 

a tarifa sem impostos, que se localizam nos quadrados preenchidos em preto na 

planilha. Sendo: 

● Em 2019: 

○ Tarifa com impostos: R$ 13,74 

○ Tarifa sem impostos: R$ 11,17 

● Em 2020: 

○ Tarifa com impostos: R$ 15,85 

○ Tarifa sem impostos: R$ 12,96 

● Em 2021: 

○ Tarifa com impostos: R$ 18,87 

○ Tarifa sem impostos: R$ 15,48 

 
 

Para isso, foram consideradas as tarifas do mês base de análise, ou seja, 

abril/2019, abril/2020 e abril/2021. A partir disso, o cálculo efetuado foi a 

multiplicação entre o que foi registrado em fatura de energia pela tarifa com 

impostos vigente, e a multiplicação entre o que sobrou e a tarifa sem impostos 

vigente, obtendo o resultado em reais, mês a mês do que foi gasto nessa 

configuração de contratação e, consequentemente, ano a ano, que é o valor que se 

encontra no final de cada uma das tabelas, como seguirão indicados em amarelo no 

Anexo C. 
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Basicamente, com base nas tabelas, a companhia desprendeu: 

● Em 2019: 

○ Registrado: R$ 18.874, 57 

○ Sobra: R$ 24.878, 94 

○ Total: R$ 43.753, 51 

● Em 2020: 

○ Registrado: R$ 19.424, 59 

○ Sobra: R$ 30.773,52 

○ Total: R$ 50.198, 11 

● Em 2021: 

○ Registrado: R$ 27.005, 14 

○ Sobra: R$ 33.583, 86 

○ Total: R$ 60.589, 00 

É importante pontuar que os valores em tipografia azul da planilha são uma 

projeção de consumo de demanda para os meses do ano de 2021, a partir do mês 

base, ou seja, abril. A projeção foi realizada com base nos perfis de consumo dos 

meses e anos anteriores. 

Por fim, a estratégia de cálculo da demanda ótima foi traçada. Com base nas 

informações que foram organizadas, foi possível encontrar um melhor caminho de 

contratação de demanda mínima. Utilizando do conceito e fórmula do “SE” no 

Microsoft Excel, foi colocada a seguinte condição: 

Se o consumo de demanda do mês que está sendo calculado estiver acima 

da demanda mínima contratada que está sendo proposta (kW), a unidade 

consumidora deverá pagar a quantidade de ultrapassagem multiplicada por 2 (duas) 

vezes a tarifa com impostos. Além disso, a quantidade de energia contratada em 

quilowatts (kW) que for registrada também será contada e deverá ser multiplicada 

pela tarifa com impostos. Efetua-se a somatória dos dois valores finais e eis o 

resultado da contabilização do que foi registrado. Agora, se o consumo de demanda 

do mês que está sendo calculado estiver abaixo ou igual à demanda mínima 

contratada que está sendo proposta (kW), a unidade consumidora pagará o que foi 

registrado em kW multiplicado pela tarifa com impostos e, caso sobre alguma 

quantidade de energia, essa mesma quantidade em kW será multiplicada pela tarifa 

sem impostos. Efetua-se o cálculo do registrado ou, ainda, efetua-se a somatória do 
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que foi registrado com o que sobrou, e aí obtém-se, em reais (R$), os preços a 

pagar mensalmente e, no acumulado dos 12 (doze) meses, para o ano. Com isso, 

foi exposta a demanda sugerida conforme Anexo D. 

Desse modo, por meio do cálculo baseado na condição “se”, foi possível aliar 

as variáveis e, com ajuda do sistema, sugerir a demanda que gerasse a menor 

despesa anual. Sendo assim, a demanda a ser contratada que gerou melhor receita 

para o ano de 2021 foi 140 kW, com base no estudo do histórico de consumo, a fim 

de encontrar um número ótimo. 

Comparativamente, com o que foi proposto para 2021 (lembrando que, as 

tarifas com e sem impostos do ano de 2021 foram as mais altas dos três anos), 

confrontando com os números do ano de 2019 de receita anual total, a porcentagem 

de redução de custos seria de 25,54%. Confrontando com o ano de 2020, a 

porcentagem de redução de custos seria de 35,10%. Já comparando o ano de 2021 

com a nova proposição, uma redução de custos na porcentagem de 46,23% é 

encontrada. 

Lembrando que, na demanda ótima identificada de 140 kW foi considerada 

uma margem de segurança de 5%, para compensar eventuais faltas ou minimizar 

excessos. Além disso, uma porcentagem de 3,5% excedente foi considerada, a fim 

de proporcionar segurança energética. 

Desse modo, a New Era teria seis cenários de soluções possíveis para a 

companhia, visando o aumento da eficiência energética concomitante à redução de 

custos: 

● Migração para o ambiente livre de contratação, considerando a 

solicitação de aumento de demanda mínima contratada de 300 kW para 500 kW - 

requisito mínimo para migrar como única unidade consumidora (ACL); 

● Migração para o ambiente livre de contratação, considerando a 

modificação de CNPJ buscando a congruência entre as unidades consumidoras de 

São Paulo e Minas Gerais, a fim de concretizar a comunhão por direito (ACL); 

● Solicitação de redução de demanda mínima contratada junto à 

concessionária de 300 kW para 140 kW, baseado em uma porcentagem de redução 

de cerca de 42% na receita anual da empresa com energia elétrica (ACR); 

● Solução em Minigeração Distribuída (ACR), com a relevância de que o 

empreendimento é uma edificação comercial que atuará durante o dia, período em 
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que os módulos fotovoltaicos produzem eletricidade - sendo possível sua aplicação 

em telhados, fachadas, janelas ou vidros; 

● Substituição de equipamentos e aparelhos que apresentem maior 

eficiência de operação; 

● Consumo consciente de energia. 
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11 Conclusão 

 

De modo a atingir o objetivo principal do trabalho, um modelo de negócios em 

eficiência energética foi contemplado - trazendo informações relevantes sobre 

empreendedorismo, ao abordar a estrutura de um modelo de negócios, e também 

através da proposição de soluções em energia elétrica, que otimizem as operações 

e o consumo de energia. 

A relevância do estudo, é também, uma questão de espaço e tempo. A 

sociedade se encontra em um momento de consciência quanto ao uso dos recursos 

naturais, principalmente as grandes empresas e as indústrias, por terem também 

sua credibilidade em cheque. Além disso, traz o que todo consumidor busca: a 

redução de custos. 

Em cada cenário, com cada cliente, em cada local, seja uma residência, em 

um edifício, um pequeno comércio, uma grande empresa ou uma indústria, é 

intuitivo que a proposta do presente modelo de negócios é trazer, dentro das 

possibilidades, todas as soluções em eficiência energética possíveis, que estejam 

dentro também da possibilidade do know-how da equipe New Era. 
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ANEXO A — Estudo de demanda ótima 
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ANEXO B — Consumo e tarifação da companhia em 2019, 2020 e 2021 
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ANEXO C — Consumo e tarifação da companhia em 2019, 2020 e 2021 
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ANEXO D — Cálculo de demanda ótima 
 

 


