Inovação no Setor Elétrico
e na CPFL Energia
Agosto 2018
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USFV Tanquinho

Agenda

A. Inovação no Setor Elétrico
- Transformações globais em andamento
- Impactos para o setor elétrico

B. Inovação na CPFL
- Link entre Inovação e Planejamento Estratégico do grupo
- Exemplos do portfolio de Projetos
- Abertura para parcerias – ex: uso do recurso de P&D ANEEL
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Por que estamos olhando para o futuro?

O mundo
se move com
energia

A energia é o motor da economia
global e do bem estar
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A energia é o motor da economia e promotora de bem estar –
estamos cada vez mais conscientes e dependentes do seu uso
Por que a energia é importante?
Nos últimos 50 anos, o consumo de
energia vem aumentando mundialmente

O PIB per capita está positivamente
relacionado com consumo de energia

Consumo de energia [kWh x 1012]

kWh/capita [2012]
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Fonte: World Bank; IMF; Index Mundi; Roland Berger Strategy Consultants
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Por que estamos olhando para o futuro?

O mundo
se move com
energia

O mundo
está em
transformação

5 grandes tendências
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Pesquisadores, especialistas e consultores apontam para 5 grandes
tendências que estão moldando o mundo dos próximos anos
Mega tendências para 2030
T1 - Mudanças
demográficas

T2 - Globalização e novos
mercados

T3 - Disponibilidade de
recursos

T4 - Desafios da mudança
climática

T5 - Tecnologia dinâmica e
inovação

...Outras
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Por que estamos olhando para o futuro?

O mundo
se move com
energia

O mundo
está em
transformação

O setor elétrico
está em
transformação

Os avanços tecnológicos e a busca por soluções
sustentáveis estão transformando o setor
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Soluções sustentáveis & Avanços tecnológicos
Geração

Transmissão e
Distribuição

Consumo

Mercado
regulado

Mercado livre

Questões sustentáveis
Avanços tecnológicos
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Soluções sustentáveis & Avanços tecnológicos
Geração

Transmissão e
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Questões sustentáveis
Avanços tecnológicos
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Descentralização

Descarbonização
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Soluções sustentáveis & Avanços tecnológicos
Geração

Transmissão e
Distribuição

Consumo

Mercado
regulado

Mercado livre

Questões sustentáveis
Avanços tecnológicos
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Digitalização – Smart Grids
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Soluções sustentáveis & Avanços tecnológicos
Geração

Transmissão e
Distribuição

Consumo

Mercado
regulado

Mercado livre

Questões sustentáveis
Avanços tecnológicos
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Democratização
Novos entrantes e usos
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Agenda

A. Inovação no Setor Elétrico
- Transformações globais em andamento
- Impactos para o setor elétrico

B. Inovação na CPFL
- Link entre Inovação e Planejamento Estratégico do grupo
- Exemplos do portfolio de Projetos
- Abertura para parcerias – ex: uso do recurso de P&D ANEEL
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Inovação
OVisão
que
é CPFL
Inovação para a CPFL

processo,

alterações
significativas em
processos atuais
ou novos, com
foco em
aumento de
produtividade,
redução de
custos, aumento
de receita ou
modelos de
negócio.

produto,
introdução de
novos produtos
no setor elétrico,
com patentes ou
licenças de uso.

tecnologia,
introdução de
novas
tecnologias ou
melhoria
significativa em
tecnologias
existentes,
visando o
aumento de
eficiência
operacional.

serviço,

modelo de negócio,

criação de novos
serviços
baseados na
plataforma de
negócios atuais
do Grupo CPFL

criação de novas
plataformas de negócio,
alinhadas à estratégia do
Grupo CPFL.

com potencial de geração de valor.
16
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“

“

Inovação é toda melhoria ou novo:

A CPFL foca na otimização dos ativos existentes, novos
mercados/negócios e oportunidades de crescimento
Inovação como Planejamento Estratégico da Empresa

PROJETOS DE
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL
(Menor impacto, com
resultados em curto/médio
prazo), através de
Melhorias Incrementais

Cenário
Base
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Criação de valor em
ativos existentes

PROJETOS
ESTRUTURANTES
(Maior abrangência, com
resultados em longo
prazo) preparando a CPFL
e o Setor Elétrico para o
Futuro

Novo valor (ativos
existentes)

Crescimento

Novo valor com
crescimento

Os Projetos de Excelência Operacional têm o objetivo de modernizar,
aumentar produtividade e reduzir custos dos negócios atuais
Exemplos de Projetos de Excelência Operacional
THERMOVISION

SELF HEALING

TREINAMENTO VIRTUAL

Inovação e Automação na inspeção
termográfica em linhas de distribuição

Algoritmo de reconfiguração
que permite a restauração
automática da rede

Plataforma Interativa para
Treinamento de Eletricistas

Benefícios:

Benefícios:

Benefícios:

•
•
•
•

• Automação
• Redução de ocorrências
• Melhorar a qualidade do
fornecimento de eletricidade

• Redução dos custos de
treinamento
• Condições de treinamento
mais seguras
• Mais eficácia no treinamento
de eletricistas

Automação
Velocidade de Inspeção
Maior confiabilidade para clientes
Redução do número de recursos
humanos necessário
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A CPFL foca na otimização dos ativos existentes, novos
mercados/negócios e oportunidades de crescimento
Inovação como Planejamento Estratégico da Empresa

PROJETOS DE
EXCELÊNCIA
OPERACIONAL
(Menor impacto, com
resultados em curto/médio
prazo), através de
Melhorias Incrementais

Cenário
Base

19

Criação de valor em
ativos existentes

PROJETOS
ESTRUTURANTES
(Maior abrangência, com
resultados em longo
prazo) preparando a CPFL
e o Setor Elétrico para o
Futuro

Novo valor (ativos
existentes)

Crescimento

Novo valor com
crescimento

Os Projetos Estruturantes preparam a CPFL e o Setor Elétrico
para mudanças disruptivas – living lab
Telhados Solares
Tanquinho

Exemplos de Projetos Estruturantes
Desagregação do consumo

Energia
Fotovoltaica
Emotive

Eficiência
Laboratório
(conservação
Vivo em Barão
de energia)

Geraldo,
Campinas, SP

Veículos
Elétricos
(EMOTIVE)

Storage - Ilustrativo

Armazenamento
(Storage)

Medidores
Inteligentes
& Rede

Campus sustentável ilustrativo

Plataforma Real para a integração de tecnologias emergentes de Redes Inteligentes
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Os Projetos Estruturantes preparam a CPFL e o Setor Elétrico
para mudanças disruptivas – living lab
Exemplos de Projetos Estruturantes – living lab >Planta Solar com 1,1 MWp – Usina Tanquinho
x

>231 sistemas FV (totalizando 850 kWp no mesmo
alimentador de distribuição) – Telhados Solares

Valor investido [R$ MM]

>10 casas com monitoramento
em tempo real para
Desagregação de Cargas

Energia
Fotovoltaica
28,61)

Eficiência
Laboratório
(conservação
Vivo em Barão
de energia)
Geraldo,
3,7
Campinas, SP

Veículos
Elétricos
(EMOTIVE)
16,62)

>25 eletropostos para
recarga de veículos
elétricos, tanto de recargas
lentas quanto rápidas
>16 VEs (frota da CPFL)

108
> Armazenamento de bateria de
500 kWh (SE’s de 138/11.9 kV)
> 2 x 75 kWh sistemas de
armazenamento em postes
> 10 sistemas residenciais de
armazenamento de até 10 kWh

Armazenamento
(Storage)
304)

Medidores
Inteligentes
& Rede
29,03)

>Medidores inteligentes, medidores de
qualidade de energia, estações
meteorológicas
>Integração com Universidade Sustentável e Smart Campus da UNICAMP
(geração fotovoltaica de 600 kWp)

Plataforma Real para a integração de tecnologias emergentes de Redes Inteligentes
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1) Tanquinho = R$ 13,8 MM; Telhados = R$ 14,8 MM; 2) Valor previsto originalmente = R$ 21,2 MM; 3) Smart Campus = R$ 9,5 MM, Ônibus elétrico = R$ 6,5 MM;
outros = smart meters em Campinas; 4) Total do programa de armazenamento = R$ 66 MM – valor de R$ 30 MM apenas em Campinas

O CPFL Inova é nosso programa de aceleração de scale-ups – foco em
integrar a empresa ao ecossistema empreendedor brasileiro
Exemplos de Projetos Estruturantes – CPFL Inova

O CPFL Inova: Programa de imersão da CPFL no
ecossistema empreendedor, com o objetivo de
aproximar e conectar a CPFL com as maiores
startups/Scale-ups do Brasil
Duração: Programa com 10 meses de duração, e
selecionará até 12 scale-ups dentro dos temas de
interesse do Grupo CPFL Energia
Nosso Parceiro: A Endeavor, organização global
de apoio ao empreendedorismo, presente em 28
países, com uma grande rede de mentores e
empreendedores de alto impacto
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Soluções que buscamos
Eficiência
Operacional

Eficiência Energética

Internet of Things

Big Data/Analytics

Geração Distribuída

Energy Storage

Cidades Inteligentes

Relacionamento com
Clientes

Informações relevantes

•
•
•
•
•

496 startups inscritas e avaliadas
55 empresas entrevistadas
20 classificadas para pitch final
12 selecionadas para o programa
Em andamento: aproximação e busca
de parcerias (Projetos P&D,
relacionamentos comerciais, parcerias,
oportunidades de investimento)

Inovação aberta com participação de parceiros e fornecedores é chave
para a CPFL
Distribuição
Iniciativa

Fornecedor

Novas Ideias
Em parceria, podemos transformar sua ideia
em uma solução relevante e inovadora

Problemas Sem Solução
Juntos resolveremos os mais variados
desafios, da estruturação à
implementação

Projetos Já Estruturados
Podemos trabalhar juntos para darmos
andamento a seus projetos inovadores

+

Iniciativa CPFL
Chamada Pública
Fazemos a divulgação de projetos pouco explorados para alcançarmos parceiros promissores

Demanda das Áreas de Negócio
As áreas de negócio também propõem projetos
que atendam às suas necessidades de melhoria
- Eficiência operacional
- produtividade
- Segurança
- sustentabilidade
- Novos modelos de negócios

Desenvolvimentos com parceiros fornecedores aumentam a probabilidade de
escalabilidade/realização dos benefícios

Programa P&D ANEEL é uma avenida importante: 0,2% da receita líquida da
distribuidora para investimento, dentro de critérios e regras definidas
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Obrigado
Rafael Lazzaretti
Diretor de Estratégia e Inovação

EV showroom at CPFL headquarters
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