Tutorial Simulador

Racional da modelagem considera 5 dimensões
ANÁLISE DE MERCADO

MODELO OPERACIONAL

MODELO DE CONTRATAÇÃO

TECNOLOGIAS

MODELAGEM FINANCEIRA

FORNECEDORES

FINANCIAMENTO

ANÁLISE DE
VIABILIDADE

ESTRATÉGIA DE MARKETING
INTEGRAÇÃO DAS DIMENSÕES

Definição do modelo
Tomada de
decisão go/ no go

Fonte: Instituto Ethos; SITAWI – Finanças do Bem

Racional do modelo operacional
MODELO DE CONTRATAÇÃO

Micro/Mini
GD

ACR

<1 MW

TECNOLOGIA

FORNECEDOR

Nordeste e Sul

Eólica

EPC

• Modelo leva em conta ambiente de
contratação de energia da empresa
• Definição de fonte solar e eólica como
tecnologias

ACL

Solar
>1 MW

Fonte: Instituto Ethos; SITAWI – Finanças do Bem

PPA

Atacadista

Brasil
Apenas se a
empresa tiver
know-how interno

• Contratação de EPC para a compra
dos equipamentos, desenho do projeto
e implantação

Capa

Clicar em “INICIAR SIMULAÇÃO”
para começar operação do modelo
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Direcionamento – qual modelo de contratação é
mais adequado para a minha empresa?

Clicar no botão para receber
sugestão de modelo de contratação

Clicar no botão com base na
“SUGESTÃO DO MODELO”
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PPA Controle

Variáveis a serem alteradas

Resultados na visão de quem investe no
projeto de geração distribuída

Resultados na perspectiva de quem
irá comprar a energia do PPA
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GD Controle

Variáveis a serem alteradas

Resultados na visão de quem investe no
projeto de geração distribuída
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Passos após a simulação: análise interna para
implementação da modelagem
MERCADO

IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO

• Aumento da participação de fontes não
renováveis na geração de energia

Macro

• Dificuldade de desenvolvimento de
grandes projetos hídricos

MODELAGEM DA GD CONSIDERA DESAFIOS E
FAVORABILIDADES DO MERCADO ATUAL

• Atraso e risco de projetos de geração e
transmissão de energia
• Incerteza do custo e disponibilidade de
energia no curto e médio prazo

Micro

• Demanda dos consumidores por
soluções e produtos sustentáveis

SOLUÇÃO COMPLETA QUE ABRANGE OS DESAFIOS
MICRO E ULTRAPASSA E MITIGA O RISCO DOS
DESAFIOS MACRO

• Integração das dimensões
• Estratégia de marketing

SIM

OPERACIONAL

• Cumprimento de diretrizes estratégicas
de redução de emissões

• Concorrência de CAPEX projetos de
MODELO DE CONTRATAÇÃO
menor impacto

TECNOLOGIA

Micro/Mini
GD

ACR

FORNECEDOR

Nordeste e Sul

Eólica

<1 MW

• Modelo leva em conta ambiente de
contratação de energia da empresa

EPC

FINANCEIRO

ACL

Solar

>1 MW

PPA

VPL 20 anos

ACR

Atacadista

TIR [100 KW]
Brasil

Potência instalada

Selic [11%]

TIR 15%

TIR 20%

-312

-320

-328

20

13
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Eólica

-

-

-

Solar

-

-

-

Eólica

• Definição de fonte solar e eólica como
tecnologias

Apenas se a
10 KWtiver 100 KW
empresa
know-how interno
-38
-312

• Contratação de EPC para a compra
dos equipamentos, desenho do projeto
e implantação

A modelagem satisfaz
a empresa
(timeline & mindset)?

1.000KW
-3.060

Micro/Mini
GD
Solar
Economia

ACL

anual1)

-4

20

262

2 MW

5 MW

10 MW

577

1.443

2.887

337

842

1.685

PPA

NÃO

• Diretriz estratégica

CONSIDERAR
OUTROS
ELEMENTOS

• Quantificação de intangíveis
• Utilização de instrumentos e.g. PPA
(leasing), energy saving etc.
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Análise conjunta a implementação (caso a caso)
1

•

Como a empresa pode alavancar os
ganhos do projeto dentro da sua
operação?

•

Como ele se integra com a atual
estratégia e atividades?

•

Quais os reflexos e impulso a novos
projetos que a implantação pode
trazer dentro da organização?

•
•
•

Setores e cadeias de valor
Que setores focar
Qual o impacto e forma de atingir a
cadeia de valor?

De que forma o modelo integra e
impacta a dimensão social?

5

10

Industrial

15

20

25

30

35

Outros

2
Marketing e mercados correlatos
• Quais mercados, certificações e
instrumentos podem ser utilizados ou
desenvolvidos

Marketing e integração das
dimensões

•

Impacto socioambiental
• Quais os benefícios do modelo e.g.
redução de emissão, ganhos de
eficiência?
•

0

Comercial, serviços e outros

Quem e como será impactado?

Outros
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SP
RJ
RS
BA
PE
CE
PA
MA
ES
AM
PB
AL
SE
AP
RR

Qual o potencial de ganho em imagem,
conscientização…

3
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Glossário de termos chave
TERMO

DESCRIÇÃO

TERMO

DESCRIÇÃO

• Tipo tarifa

• Classe de consumo (disponível
na conta de luz)

• Cenário com aumento de tarifa

• Consumo mensal [KWh]

• Consumo total de eletricidade de
um mês (conta de luz)
• Preço por MWh [R$/MWh]

• Possibilidade de aumentar o valor
da tarifa a partir do reajuste anual
das distribuidoras

• Estado [UF]

• Financiamento [sim ou não]
• TIR esperada do investidor [%]

• Prazo esperado para o retorno
[anos]

• Estado em que a conta de luz é
cobrada e o empreendimento
será realizado

• VPL

• Valor presente líquido do projeto

• TIR do projeto de geração [%]

• Taxa interna de retorno para o
desenvolver do projeto de geração
(fornecedor do PPA)

• Necessita ou não de recursos de
terceiros?
• TIR total [%]
• Taxa interna de retorno que a
empresa espera ter com a
geração distribuída
• Prazo para o cálculo do retorno
(quanto tempo estou disposto a
esperar para obter essa TIR?)

• Preço pago no PPA

• Custo de capital

• Taxa interna de retorno
considerando a TIR Geração mais a
economia no consumo de energia
com (perspectiva consumidor)
• Custo de oportunidade do
consumidor em aplicar seu dinheiro
em outro investimento
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