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INTERNAL

Urban Futurability, São Paulo
Smart Meter

Estamos conduzindo 

nossa meta “Net Zero” 

ao acelerar a 

eletrificação do 

cliente, maximizar 

valor e enfrentar os 

desafios das 

mudanças climáticas



INTERNAL

Aceleração Energias Renováveis
Energias limpa e sustentável (comunidades locais e inclusão social)

Em 2020 começamos a construção de 5 novos parques. 

Com 4.6mil empregos diretos e 10mil empregos indiretos locais, 

investimos no desenvolvimento social e econômico das comunidades.

• Construção dos 

maiores parques de 

matrizes renováveis da 

America Latina

• Menos 3M de toneladas 

de CO2/ano emitidos

• Foco em digitalização 

dos processos e em 

segurança das obras

• Emprego de mão de 

obra local



Grande Crescimento 
Geração Distribuída

Geração distribuída é uma realidade e tende a crescer ainda mais com avanços 

tecnológicos e consequente redução de custo, levando benefícios ao cliente com 

preços atraentes, e energia limpa e sustentável. 

As Redes de Distribuição devem estar preparadas para novas conexões 

distribuídas e para gerenciar um fluxo de energia cada vez mais complexo dos 

prosumers. 



INTERNAL

Papel fundamental da 

Distribuidora para promover a 

transição energética

e para atingir as metas de 

Net Zero CO2

Apoiar o desenvolvimento de novas conexões, 

ampliação da Transmissão e Interconexões

Implementação de solução de Smart grid

Investir para melhorar a 

confiabilidade e resiliência da rede

Orquestração de dados para gerenciar o 

consumo de consumidores e geração distribuída

Incentivar mobilidade elétrica
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Engajar Clientes 
e Stakeholders 

Para as redes de distribuição, todos os clientes e stakeholders estão no 

centro e devem ser capazes de operar em igualdade de condições, 

otimizando serviços e soluções de negócios, tecnologias e processos, nos 

quais a Distribuidora atuará como "orquestrador" dos diferentes players 

interagindo em um novo cenário de energia flexível.



INTERNAL

RESILIÊNCIA

Melhorar a 

confiabilidade e a 

qualidade do serviço, 

mesmo em condições 

climáticas extremas.

PARTICIPATIVO

Promover o envolvimento 

e interação de todas as 

partes interessadas e abrir 

novas oportunidades para 

modelos de negócios 

inovadores, com serviços e 

valores compartilhados

SUSTENTABILIDADE

Adotar uma abordagem de 

economia circular para 

maximizar o valor econômico e 

reduzir o impacto ambiental dos 

ativos.



INTERNAL

A Enel Distribuição São Paulo esta implementando na Vila 

Olímpia o mais completo projeto de transformação digital 

liderado por uma empresa de energia elétrica no LATAM. 

Mais de 40 iniciativas de digitalização e inteligência artificial, 

inéditas na América do Sul, para gestão da rede de energia. 

Urban Futurability
São Paulo e a cidade como ecossistema digital

• Investimento de R$ 125 

milhões com recursos do 

programa P&D ANEEL

• Programas de sustentabilidade 

das obras com soluções 

“cidade circular”

• Integração com projetos de 

mobilidade elétrica e 

iluminação publica “smart”  



INTERNAL
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INTERNAL

Urban Futurability – São Paulo
2 anos de projeto



Modernizar Redes em todo mundo, tornando

acessíveis as Distribuidoras as melhores soluções

de Smart Grids sustentáveis e integradas.



INTERNAL

✓ Separação  Distribuição e Comercialização 

✓ Tarifa binômia 

✓ Liberalização do mercado livre

✓ Aprimoramentos no modelo de precificação do PLD 

✓ Projetos Renováveis Híbridos + Baterias

✓ Resposta da Demanda 

✓ Regulação por incentivo para novas tecnologias na Rede 

✓ Desenvolvimento Mercado de Carbono

✓ Ampliação das Conexões e Transmissão 

✓ Financiamentos Verdes 

✓ Workforce 4.0

Desafios & Oportunidades



INTERNAL

Centro de Excelência – workforce 4.0
Pessoas, inovação, tecnologia e cultura da segurança 

A Enel Distribuição criou CEOs em parceria  com 

SENAI para impulsionar treinamentos periódicos 

capacitando funcionários e parceiros das 

diversas atividades operacionais (redes de AT, 

MT e BT), incluindo uso de novas tecnologias da 

industria 4.0 aplicadas a rede e para reforçar a 

segurança.



+7 ton mensais

+R$ 720 mil de receita gerada

(Media de renta é o dobro do bairro)

+470 beneficiados

Ajuda a familias na pandemia

Economía na manutenção

Dados 2018 a 2020. 

Hortas sobre as linhas de transmissão
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Obrigado!

enel.com.br


