Fiema e Eneva Comercializadora apresentam aos empreendedores do MA os benefícios do
Mercado Livre de Energia e da Geração Distribuída
Como reduzir custos com energia elétrica aproveitando as oportunidades do Mercado Livre de Energia
no Maranhão. Este foi o tema do debate que a Eneva Comercializadora, empresa do Grupo Eneva que atua no
mercado livre de energia e gás natural, promoveu em parceria com a Fiema. O evento aconteceu no salão de
eventos da Fiema e teve como público-alvo os empreendedores da indústria e do comércio do Estado. A ideia
foi mostrar como funciona o Mercado Livre de Energia, os seus benefícios e como as empresas podem fazer a
contratação de energia livre. Os participantes também conheceram as oportunidades em Geração Distribuída
(GD), modalidade que permite acessar energia mais barata, não mais apenas da distribuidora, mas também de
fontes sustentáveis como a de geração solar, eólica e usinas hidrelétricas.

Mercado Livre de Energia
De acordo com dados do Boletim Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia),
18% do consumo no Maranhão está no Mercado Livre de Energia. Com a entrada em vigor da portaria
514/2018 (1º de julho de 2019), do Ministério de Minas e Energia (MME), que amplia, em etapas, o acesso dos
consumidores de carga entre 500 kW e 2.000 kW ao Mercado Livre de Energia, a expectativa é de que este
mercado ganhe mais competitividade e aumente o número de usuários à medida que as etapas de ampliação
da portaria sejam implementadas.
“No mercado livre as empresas podem escolher seu fornecedor de energia, o que lhes dá a
possibilidade de reduzir custos, ter maior flexibilidade de contratação e previsibilidade sobre as faturas. Os
profissionais da Eneva Comercializadora estiveram à disposição das empresas na Fiema para apresentar
soluções customizadas que proporcionam ganhos de competitividade”, explicou a gerente geral da Eneva
Comercializadora, Camila Schoti.
O Mercado Livre de Energia é o ambiente de contratação em que os consumidores podem escolher
livremente seus fornecedores de energia e suas condições contratuais proporcionando a redução dos custos
com energia elétrica. Além de pagar menos, o consumidor tem outros benefícios, como a escolha de
fornecedor e independência das tarifas de energia das distribuidoras; contratação de energia de acordo com as
necessidades específicas da sua empresa; controle sobre a gestão dos custos de compra de energia,
previsibilidade sobre os custos futuros da parcela de energia; poder de decisão sobre o seu negócio, entre
outros.
São elegíveis a comprar no Mercado Livre de Energia dois tipos de consumidores: os que consomem
carga igual ou acima de 2.000 quilowatts (kW), que podem contratar o fornecimento a partir de qualquer fonte
de energia; e os que consomem entre 500 kW e 2.000 kW. Este segundo perfil só pode comprar no Mercado
Livre de fornecedores que produzam energia a partir de fontes como solar, eólica, pequenas centrais
hidrelétricas ou com geração a partir de biomassa. Mas com a implantação do cronograma definido na portaria
em vigor (514/2018), que reduz os limites de carga, os consumidores entre 500 kW e 2.000 kW vão poder
escolher livremente de quem comprar sua energia. Confira abaixo o cronograma:
- A partir de 1º de janeiro de 2021, para consumidores com carga igual ou superior a 1.500 kW;
- A partir de 1º de janeiro de 2022, para consumidores com carga igual ou superior a 1.000 kW;
- A partir de 1º de janeiro de 2023, para consumidores com carga igual ou superior a 500 kW.

Geração Distribuída
Além do tema Mercado Livre de Energia, esteve na pauta do encontro as oportunidades em Geração
Distribuída (GD), modalidade em projeto-piloto da área de Inovação da Eneva oferecida aos consumidores
cativos que não atuam no Mercado Livre de Energia, como, por exemplo, empreendedores do setor varejista
que têm gastos entre R$ 5 mil a R$ 10 mil/mês em cada unidade consumidora. A GD permite ao consumidor
acessar energia mais barata, não mais apenas da distribuidora, mas também diretamente de fontes
sustentáveis como a de geração solar, eólica e usinas hidrelétricas. Os participantes do debate tiveram a
oportunidade de conhecer o funcionamento da GD e saber como é possível aderir a essa modalidade.

A Eneva Comercializadora
Oferece a clientes e parceiros uma plataforma de negócios robusta, amparada em ativos de geração de
energia elétrica, produção de gás natural e gestão de riscos, atuando com uma equipe experiente no setor.
Além de atuar com produtos padronizados no mercado, a Eneva Comercializadora desenvolve soluções
específicas para atender às necessidades de cada cliente, com estrutura adequada para gerenciar os riscos e
oferecer as flexibilidades necessárias aos diferentes tipos de contrapartes.

A Eneva
A Eneva é uma empresa brasileira integrada de energia que atua nas regiões Norte e Nordeste do
Brasil. É responsável por 46% da capacidade instalada de geração térmica do subsistema Norte e 11% da
capacidade instalada de geração a gás do país. A empresa atua com um modelo de negócio inovador, centrado
no Reservoir-to-Wire (R2W), que consiste na geração térmica integrada aos campos produtores de gás natural.
A Eneva conta com um parque térmico de 2,8GW de capacidade contratada (78% operacional) e
capacidade de produção de 8,4 milhões de m³ de gás natural por dia, o que torna a empresa a maior operadora
privada deste insumo no país.

