


Grupo Enel



Enel no mundo

Presença global:

34 países

5 continentes 

Usuários

72 milhões

Capacidade

instalada líquida

86 GW

energia distribuída

488,2 TWh

Lucro Líquido 2017 (€)

 3,8 bilhões

EBTIDA 2017 (€)

 15,7 bilhões



Áreas de Atuação

Gerenciar frota de geração renovável, 

maximizando a presença global do Grupo 

no espaço renovável

Renováveis

Posicionando downstream do grupo como 

líder na transição energética; proposta 

digital e inovação do lado do cliente

E-Solutions

Otimização geral do portfólio do Grupo, 

gerenciamento de margem integrado, 

supervisão de estratégia de capacidade

Trading

Gerenciar a geração convencional, 

reduzindo as emissões e melhorando os 

desempenhos através da digitalização e 

dos ativos flexíveis

Geração Térmica

Gerenciar os ativos de distribuição de 

energia do Grupo, melhorando o alcance 

dos clientes também aprimorado pelas 

infraestruturas de plataforma digital

Infraestrutura e Rede

Vendas de commodities de energia para o 

usuário final, maximizando o alcance do 

cliente e melhorando a sua jornada

Varejo



Enel Brasil



Enel no Brasil

Maior empresa privada do setor elétrico brasileiro, a Enel 
atua no Brasil nos seguintes segmentos:

Geração Transmissão Comercialização Soluções

Em operação MatrizEstados com presença de Agentes Comerciais da Enel X Estados com presença da EnelEm construção (*) – A Enel Distribuição possui 340 lojas próprias nos estados do CE, GO e RJ.

18 estados

~19 mil colaboradores

diretos e indiretos

no Brasil

3.261 MW 

Operação

1.349,4 MW 

Construção

Hidro 1.272,3 MW ---

Eólica 842,4 MW 875,4 MW

Solar 819,2 MW 474 MW

Gás Natural 327 MW ----

~ 4.610 MW Geração 2.200 MW Interconexão
Brasil - Argentina

17 milhões de clientes

517 Lojas
nos estados do CE, RJ e GO

Agentes comerciais:
RJ, SP, ES, MG, CE, PA, MA, GO, DF,           

PR, SC e RS.
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Enel X



Motivação para o 

desenvolvimento de serviços

personalizados com 

abordagens sustentáveis

Novas necessidades

do cliente

Investimentos em

digitalização em prol da 

cadeia produtiva de energia: 

+45% entre 2014 e 2016

Digitalização

Eletricidade representará

40% do consumo total de 

energia no mundo até 2040 

Eletrificação

Penetração de energias

renováveis até 2040: 60%

Descarbonização

Source: United Nations 2014; BNEF 2018, WEO 2017, IEA 

O setor de energia está passando por uma profunda transformação

A digitalização e o foco no cliente irão revolucionar o setor

O que motivou a criação da Enel X?



Oferecemos uma plataforma de 

serviços integrados de energia. 

Somos uma fábrica de soluções 

inovadoras, resultado de uma nova 

perspectiva em constante evolução

Melhor plataforma da categoria 

para a gestão de recursos 

distribuídos e armazenamento 

behind-the-meter

O maior fornecedor do mundo

de resposta à demanda e

software de inteligência 

energética.

A solução que maximizaria o valor 

dos veículos eléctricos, permitindo 

fluxos de renda de serviços de rede



Enel X no Brasil



ADVICE

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

Abordagem de ponta a ponta para consolidar a Energia como Serviço de alto valor agregado

Consultoria Energética

UBM

SGE

O quanto

você usa

Quando você

usa

Como você

compra
Máximo aproveitamento, 

melhor performance:

Geração Distribuída

Infraestrutura Elétrica

Eficiência Energética

Cogeração

Demand Response



Soluções para empresas

Consultoria 

Energética

Eficiência 

Energética

Geração 

Distribuída

Infraestrutura

Elétrica



Nossos Serviços

• Análise de demanda contratada

• Análise de modalidade tarifária

• Análise de consumo reativo

• Aumento de carga

• Ligação nova

Avaliamos seu perfil de consumo e demanda para 
propor adequações nos padrões de fornecimento 
visando uma melhor gestão da energia.

Consultoria Energética



• 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

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

Utility Bill Management - UBM 



Benefícios

• Economia de até 90% na conta de energia

• Energia limpa e sustentável

• Manutenção mínima

• Contribuição para o sistema elétrico

• Previsibilidade e independência

Fornecemos uma solução completa para que sua empresa 
gere sua própria energia, conectada à rede elétrica.

Geração Distribuída



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

Maior Usina Solar privada em 
geração distribuída do Brasil

Mercado Livre 
SP

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

https://www.youtube.com/watch?v=LABZV01u4WQ&feature=youtu.be


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



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



Fontes renováveis e 

Eficiência energética

Digital City

Experiência Enel Aplicada no mercado

Integrador de Fontes

Medidor Inteligente

Iluminação pública inteligente

Aplicativos móveis

Mobilidade Elétrica

Semáforos Inteligentes

Wi-fi hot spots

Gerenciamento de vagas

Gestão remota

Segurança

Armazenamento local

Monitoramento e Integração



Incentivo ao desenvolvimento da 
mobilidade elétrica

Mobilidade Elétrica

• Desenvolvimento de infraestrutura elétrica para 

transporte de veículos pesados (Ônibus e 

Caminhões elétricos)

• Oferta de soluções de gerenciamento de recarga 

de veículos elétricos

• Promoção de incentivos para expansão da 

mobilidade elétrica (implantação de novas 

estações de recarga)



Investimento na infraestrutura, 
serviços de gestão de O&M e de 
recarga. 

Ônibus Elétrico

• 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




