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Empresas do grupo



Empresas do grupo

• A primeira empresa do grupo BC Energia,

com início das operações em 2014;

• Em 2018, alcançará R$ 1,5bi de

faturamento;

• Transaciona por mês aproximadamente 800

MWm;

• Está em 17º posição no ranking das

comercializadoras independentes.

• Empresa com foco em gestão no mercado

livre de consumidores e geradores;

• Gestão em geração distribuída.



Empresas do grupo

• Empresa de serviços jurídicos voltados para

os setor elétrico;

• Atendimento de geradores e consumidores

em aspectos regulatórios e tributários.

• Empresa detentora dos ativos de geração do

Grupo BC Energia em Rondônia e Goiás;

• Novos empreendimentos em geração

distribuída;

• Projeto da planta híbrida em parceria com a

ENGIE.



Engie e BC Energia vão construir projeto híbrido em Goiás

Entenda como esse projeto evoluiu e a parceria se concretizou!



Em Janeiro de 2018, a BC

Renováveis assumiu as

CGH’s Rio Bonito I e Rio

Bonito II com capacidade de

geração 9.000 MWh/ano.

Onde a gestão já era do

grupo desde meados de

2015.



Em abril de 2017, foi iniciado o processo de transição de mercado livre para

geração distribuída.

Início das atividades:

CGH Rio Bonito II em Fevereiro/2018

CGH Rio Bonito I em Abril/2018



Início das obras (junho/2018) na implantação do projeto fotovoltaico



Característica da Planta solar fotovoltaica:

Potência:1,250 MWp

Geração anual: 2.050 MWh

Contratação: Geração distribuída

Quantidade unidades atendidas: 29



GRUPO BC ENERGIA em GERAÇÃO DISTRIBUÍDA no Estado de Goiás

150 Unidades consumidoras atendidas

20% de representatividade em potência instalada da GD no Estado de Goiás

12.000 MWh de energia alocada na GD por ano



GRUPO BC ENERGIA em parceria com a ENGIE

Presente no Brasil desde 1996

Maior gerador privado de energia do Brasil

90% de sua capacidade instalada em fontes limpas e renováveis

Líder do mercado brasileiro de geração solar distribuída

Projetos customizados e com a total responsabilidade de execução da

empresa Engie

Mais de 1.000 clientes
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