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INTERNAL

O setor energético mundial caminha para a transição 
energética, com o advento de novas tecnologias

A inovação tecnológica 
possui papel decisivo para 

potencializar essa transição

Quais os elementos chaves 
para impulsionar a transição 

energética?

Dimensões da Visão de Futuro
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INTERNAL

Utilities do Futuro: Novos papéis
O Propósito – Rede Inovadora, Sustentável e Circular

3Copyright © 2021 Enel S.p.A. All rights reserved. 

• Criação de valor a partir de uma 
nova abordagem e papel da 
DSO digitalizada.

• Garantia da qualidade das 
redes mitigando a
intermitência com a inserção
exponencial de REDs. 

• Melhorar a sustentabilidade 
socioambiental e a qualidade
de vida da comunidade.

• Digitalização total das redes 
elétricas.

• Implementação de tecnologias 
de ponta para melhorar a 
resiliência e viabilizar novos 
serviços.

• Transformação de tecnologias 
já existentes e adaptação para 
novos desafios associados às 
redes do futuro. 

• Proporcionar novos serviços 
baseados em dados, resposta à
demanda, serviços 
flexibilidade, entre outros.

• Instalação e gerenciamento de 
infraestrutura de medição 
avançada e inteligente. 

• Garantir a eficiência energética 
e a resiliência da rede por 
meio de soluções inovadoras.

• Introduzir a economia circular e 
sustentável na gestão das 
redes.

Nosso PapelNosso Papel AAççõesõesDesafioDesafio
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Smart Meter: um exemplo de projeto de inovação
Tecnologia que possui um papel central na Transição Energética

O MEDIDOR INTELIGENTE O MEDIDOR INTELIGENTE ÉÉ UM IMPULSIONADOR DAS DISTRIBUIDORAS DIGITAIS PARA A TRANSIUM IMPULSIONADOR DAS DISTRIBUIDORAS DIGITAIS PARA A TRANSIÇÇÃO ÃO 
ENERGENERGÉÉTICA, TRAZENDO BENEFTICA, TRAZENDO BENEFÍÍCIOS SIGNIFICANTES PARA A SOCIEDADE E ECONOMIACIOS SIGNIFICANTES PARA A SOCIEDADE E ECONOMIA

• Tarifas novas e flexíveis, energia 
distribuída e e-mobilidade

• Serviços operacionais confiáveis e mais 
rápidos

• Melhorias na segurança
• Redução do OPEX
• Eficiência energética
• Redução de perdas
• Melhoria da qualidade

CONSUMIDORES

• Operação digital confiável
• Melhoria no relacionamento com cliente

• Redução de Perdas
• Prestação de novos serviços

DISTRIBUIÇÃO

• Modernização de infraestrutura: Novos 
negócios e serviços

• Sustentabilidade: economia circular e 
redução de emissão de CO2

SOCIEDADE

• Desenvolvimento de Indústria 4.0
• Geração de empregos 

(desenvolvimento, produção, serviços e 
soluções inovadoras)

INDÚSTRIA

• Fomento de tecnologia
• Arrecadação de tributos
• Aceleração da Economia

GOVERNO
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INTERNAL

Medição 
Inteligente

Concentrador 
de dados

Transformador da 
distribuição

Casa

Sistema Central
APP

Comunicação bidirecional 
entre cliente e empresa

Solução de Medição Inteligente Enel
Não é apenas um medidor inteligente, mas uma plataforma integrada para operação das 
redes inteligentes!

Rede 
Elétrica
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A experiência ENEL de Smart Meter no Mundo

 32 MM instalados 2001-2006
 Segunda geração em 

processo de instalação 
(16.5MM já instalados)
 Maior sistema de medição 

inteligente e gestão do mundo 
 18 anos de experiência com alta 

performance

 Quase 13 MM instalados (mais de 
12 MM na Endesa e 0,7 MM na 
Viesgo)

 Endesa finalizou em 2018
 Curva horária de medição diária 

para cliente e para faturamento

Projetos em andamento:
Chile, Colombia, Peru, 
Argentina – 450 mil 
instalados
Smart Meter Brasil 

(ENELSP): piloto de 300 
mil medidores em fase 
final e possibilidade de 
roll out massivo

 Projetos na Romênia –
700 mil em redes Enel y 
de outras Distribuidoras
 Roll-out em  
Montenegro – 330 mil
 300 mil instalados em 
Malta

 Smart Meter ENEL instalado ao redor do mundo, com qualidade amplamente testada e assegurada
 Criação de valor única pela ampla experiência da ENEL como distribuidora
 Smart Meter ENEL instalado ao redor do mundo, com qualidade amplamente testada e assegurada
 Criação de valor única pela ampla experiência da ENEL como distribuidora

O Grupo Enel já instalou mais 45 MM de Smarts Meters em seus clientes
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Exemplo da Itália

Impacto na tarifa do 
serviço de distribuição:

Medição 
Inteligente

-32%

2001 (128 min; 80 €/consumidors)80

60

30
40

80130

2002

2004
2003

2005
2006

2007

Qualidade do Serviço SAIDI (minutos/ano)

2016 (39 min; 52€/Cust)

2008
2009
2010

Opex  (€/consumidor)

Itália

Melhor Qualidade e Menor Custo com redução de tarifa no longo prazo
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• Ferramenta de Gestão do 
consumo no APP

• Informações diárias na 
palma da mão

• Identificação ágil de 
desligamentos de 

consumidores
• Acelera soluções de self-

healing

• Agiliza o restabelecimento 
e corte  do fornecimento de 

energia aos clientes
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Futuro: Novos papéis – Rede Inovadora, Sustentável e Circular
Quais as vantagens para os consumidores?

• Menor número de interrupções de energia 
• Maior rapidez na solução dos problemas 
• Redução de picos de tensão e transtornos ao 

cliente

Maior resiliência e estabilidade na rede Maior resiliência e estabilidade na rede 

• Contribuição p/ descarbonização na região
• Enterramento da rede
• Revitalização de espaços públicos e áreas verdes
• Menor nº de intervenções em vias públicas, melhora 

do trânsito urbano e diminuição da poluição sonora

Maior qualidade de vidaMaior qualidade de vida

• Identificação rápida de situações de risco
• Redução do acesso irregular à rede
• Sistema inteligentes em espaços públicos 

(iluminação e vídeo monitoramento) 

Maior segurança para a população Maior segurança para a população 

• Tornar-se multiplataforma de produtos e serviços, 
com plantas virtuais, flexibilidade de redes 
bidirecionais, resposta à demanda, gestão de dados 
de cidades inteligentes, etc.

• Criação de um ecossistema inovador;
• Compartilhamento do modelo 3D e fotos do bairro.

Novas oportunidades de negócioNovas oportunidades de negócio
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Aprimoramentos regulatórios
Medidas para fomentar projetos de modernização nas Distribuidoras com ganhos 
para os clientes e a sociedade

Aprimorar a metodologia para compensar a perda com a depreciação intraciclo em função da vida útil 
reduzida dos equipamentos.Vida útil

Priorizar a Comunicação com os clientes e faturamento através de canais digitaisFatura 
Digital

Incentivos tributários para projetos específicos de inserção de novas tecnologias, tais como o REIDI, 
desonerando a tarifa.

Impostos

Aprimorar regra de compartilhamento em projetos de inovação, estabelecendo prazo de carência.Outras 
Receitas

Aprimorar a metodologia para considerar o aumento de custos com sistemas e plataformas digitais.BAR

Flexibilizar a aplicação de novas tarifas que incentivem a eficiência energéticaNovas 
Tarifas
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Urban Futurability: Abordagem para uma Mega-Cidade 
SustentávelProjeto em andamento em São Paulo com a aplicação prática do conceito de Utilities do Futuro
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