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Equação da Disrupção

Medidores Inteligentes + Eficiência Energética + Solar + Baterias = 

Empoderamento do Consumidor

Redução no consumo de energia

Energia Limpa

Confiabilidade 



Smart Meter

Medições em tempo real

Acompanhamento online

Medição Setorizada

Controle do consumo

Somente podemos controlar aquilo 

que podemos medir





Acordo de Paris sobre o clima COP-21

Redução das emissões de gases de 

efeito estufa em 43% até 2030

A meta de ampliação de eficiência 

energética no Brasil é de 10% até 2030.



O potencial da eficiência energética no Brasil

Um estudo feito pela Comerc ESCO, com base nos dados da EPE, mostra que em 

2020 o Brasil poderia economizar R$6,6bi em energia (industrial e comercial) que 

totalizaria aproximadamente 23,4 MM MWh



Fonte: CNI



Fonte: CNI







Economia de energia elétrica

Maior produtividade

Menor custo com manutenção

Redução das emissões de gases de efeito estufa





Mais de 39 mil conexões 
de micro e minigeração de 
energia atendendo 55 mil 
unidades consumidoras

Crescimento da figura do 
PROSUMIDOR (consumidor 
que gera energia)







Energia Solar + Baterias = disrupção do setor elétrico



Redução do consumo no horário de ponta

Redução de demanda Contratada

Eliminação de multa por ultrapassagem de Demanda

Possiblidade de suprimento adicional de energia em locais onde não é possível 

conseguir aumento de demanda com a distribuidora

Backup rápido (9 milissegundos)

“Fonte” limpa de energia



Distribuidora

BESS

Power Conversion System
Gerencia o perfil de carga do site, controlando a 
quantidade, duração e fonte de energia



Gerador a Diesel

30 a 90 segundos para assumir a 

carga em um evento de falta de 

energia

No horário de ponta o custo da 

energia gerada por diesel é de pelo 

menos R$800/MWh

Poluente

Bateria

9 Milissegundos para funcionar 

quando tem queda de energia

Na ponta o custo da energia é o 

mesmo custo da sua energia fora 

da ponta

Fonte limpa

De acordo com o EPE, até 2026 existira uma necessidade de mais de 12 GW no 
horário de ponta



As Baterias são uma solução que fornecerá energia de forma 

mais limpa e resiliente aumentando a liberdade do cliente

Geração de Energia Solar + 
Armazenamento em 

Baterias

Sistemas de Solar + Bateria 

distribuído pelo Brasil

Resposta a 

Demanda

Controle de 

Tensão

Regulação de

Frequência

Serviços para Rede



New York em 1900 New York em 1913



Desde 2010, o preço das baterias de íon de lítio 
caiu 80%

US$ 548 bilhões de investimento até 2050

1,2 GW em potência armazenada até 2025 

Diminuir despacho de termelétricas no Brasil 
(fonte cara e poluente)

Fonte: Bloomberg New Energy Finance



O setor elétrico está passando por grandes transformações no Brasil e no Mundo;

Novas tecnologias estão aparecendo a todo momento, trazendo mais controle e economia para 

os consumidores;

O nascimento do Prosumidor trouxe o empoderamento para o “antigo consumidor”, que antes 

tinha que se contentar apenas em pagar sua conta de energia;

Conclusão

A disrupção do setor elétrico e o empoderamento do consumidor/prossumidor passa 

pela Energia Solar, Baterias e pela livre escolha de seu fornecedor de energia



Obrigado

Marcel Haratz

Diretor Comerc ESCO

marcel.haratz@comerc.com.br


