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Bem-vindo ao XIII Fórum Latino 
Americano de Smart Grid

2021
São Paulo, 29 e 30 de Novembro de 2021

Cyro Vicente Boccuzzi 
Presidente, Fórum Latino Américano de Smart Grid
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Há cerca de 20 anos atrás, comecei à acreditar firmemente que os negócios de energia estavam sendo 
transformados por um conjunto de tecnologias que desafiavam o status quo tradicional e também 
contribuiriam para a saúde e o bem-estar da humanidade.

Na época eu estava à frente das operações de uma grande distribuidora brasileira.

Desde então, percebendo a rapidez e a magnitude da transformação, decidi me envolver trabalhando para 
aprofundar conhecimentos e colocar em prática estas melhores e inovadoras tecnologias nos serviços de 
energia, empregando também conhecimento regulatório e inovações em contratos e negócios. 

Com o passar do tempo e a rápida evolução da tecnologia minha convicção foi crescendo....

Há 14 anos fundei minha empresa e desde então tenho trabalhado com entusiasmo para viabilizar estas novas 
tecnologias e proporcionar maior eficiência, rentabilidade e redução de custos no uso final de energia pela 
sociedade.

Junto com a minha empresa estruturei e organizei o Fórum Latino-Americano de Smart Grid, com o objetivo 
de aprofundar e compartilhar a experiência e o conhecimento que desenvolvi junto a uma ampla rede 
internacional de profissionais. E também para colocar em prática e acelerar a introdução de novas tecnologias 
e inovações em energia, de forma de forma sustentável, no Brasil e nos países da América Latina.

Uma Breve História de Crença, Paixão e Contribuição
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TRANSFORMAÇÃO DAS EMPRESAS e a SOCIEDADE DO SÉCULO XXI
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Forum Latino Americano de  Smart Grid 

• Iniciativa pioneira em 2008.
• Troca aberta, periódica e sistemática de 

informações e formulação de políticas -
foco na articulação e síntese.

• Colaboração com outras iniciativas 
similares no mundo.

• Veículo neutro, independente e inclusivo 
(não exclusivo) para engajar a mais ampla 
possível matriz de públicos interessados 
nos debates.

• Defende a modernização sustentável 
considerando os aspectos técnicos, 
econômicos, ambientais, políticos, 
jurídicos e sociais.

• Sem taxas: as conferencias são auto-
sustentáveis.

• Décima Terceira Edição começa HOJE !!
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• Perspectiva orientada para negócios a 
partir de modernização tecnológica e 
inovações

• Monitoramento e Avaliação atualizada do 
progresso em todo o mundo

• Mais foco nas próximas etapas do que nas 
conquistas anteriores

• Sem respostas fáceis ou solução mágica: o 
Fórum se compromete a levantar e 
debater as questões básicas fundamentais 
para os próximos blocos de construção a 
avançar na região de AL

• O trabalho não termina depois da 
Conferência – ele realmente recomeça -
cada Conferência é uma nova 
estruturação das questões relevantes para 
o debate e os avanços da região no 
próximo ano.

• Esta 13ª edição abordará o Avanço da 
Digitalização dos Serviços

Forum Latino Americano de  Smart Grid 
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Smart Grid: Transição Tecnológica Radical do Setor Elétrico

Industria Centralizada Tradicional Nova Industria do Século XXI

Ativos Pesados   - Capital Intensivo
Concessões, Monopólio,
Mercados cativos, Regulamentação,
Capital Intensivo e Grande Escala
Fim de Ciclo Tecnológico

Livre acesso à energia renovável: pequena escala
Descentralização + Eletrificação
Digitalização = Conectividade + AI + Analytics + IoT
Competitividade, Novos Usos e Mercados
Tecnologias emergentes:  rápido desenvolvimento
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Industria Tradicional Nova Indústria do Século XXI

Descontinuidade: Uma nova geração emergindo...
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Por que e como o modelo de negócios está mudando 
em todo o mundo?

Modelo de Negócios Tradicional Modelo de Negócios Smart Grid

Mercado cativo e fornecedor exclusivo de 
energia, desde a usina até o uso final

Múltiplas fontes de energia, de vários 
usuários e proprietários trabalhando juntos

Indústria de capital intensivo, foco em 
crescimento contínuo de energia e demanda

Custos competitivos, foco em eficiência 
energética e gerenciamento de demanda

Retorno de investimento em décadas, 30 anos Retorno de investimento em menos de 10 anos

Concessões de infraestrutura, com base em 
tarifas públicas

Livre e ad-hoc acesso à tecnologia, construa 
sua própria infraestrutura de energia

Políticas de preços definidas pelos investimentos 
necessários e escala (volumes de vendas), 

subsídios cruzados embutidos

Preços definidos pelo uso, confiabilidade, 
tecnologia e eficiência exigidas

Principais Produtos: kWh and kW Principais Produtos: Gestão do Uso

- Preparado originalmente por Cyro Boccuzzi para o Smart Grid Latin American Forum 2012 e 2013
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Energia do Século XXI: Recursos 
Energéticos Distribuídos

Melhores práticas sobre:
•Eficiência energética
•Gerenciamento do lado da demanda
•Geração distribuída e em pequena escala 
renovável
•Co-geração
•Energia reserva - CHP
•Construindo e automatizando processos
•Micro grades
•Armazenamento de energia e flexibilidade 
de demanda
•Outras ferramentas e tecnologias 
disruptivas que virão ...

Rapido Desenvolvimento e 
Crescimento 

• Investimentos massivos e penetração de 
mercado mais rápida do que o esperado

• Evolução da tecnologia, conveniência e 
preços de mercado aceleram a adoção do 
cliente

• A penetração está mudando 
drasticamente o modelo de negócio de 
distribuidora  tradicional, baseado em 
escala e crescimento permanente = 
Desintermediação

O uso combinado de tecnologias DER e 
TIC fornece um retorno de investimento 

muito mais rápido e otimizado em 
comparação com a avaliação de custo-

benefício individual



© Smart Grid Latin American Forum 2021

Muito Obrigado !

E 

Benvindos ao XIII Smart Grid Forum
Latin America 2021!

cyro.boccuzzi@smartgrid.com.br
www.smartgrid.com.br


