


SUMÁRIO

03

05

08

Como economizar na
conta de luz com
energia solar

Como economizar na
conta de luz com
Mercado Livre de
Energia

Qual a melhor opção
para mim?



Como economizar na
conta de luz com
Energia Solar

Nos últimos anos os sistemas fotovoltaicos, ou
painéis solares, se popularizaram no país,
especialmente em residências. No entanto, empresas
também começaram a investir nesta modalidade de
geração, com um foco especial em sustentabilidade e
economia.

A residência ou empresa continua conectada à rede
da distribuidora e a energia gerada ao longo do mês
pelos seus painéis é abatida na conta de luz. O
proprietário acaba pagando apenas pela diferença.

Investimento
Inicial

Três fatores para levar em consideração

sistemas residenciais
costumam custam cerca de

R$ 25.000. Empresas de
médio porte pode ultrapassar

os R$ 3 milhões.

Irradiação
Solar

Área
disponível

Sua casa ou empresa
precisa estar localizada em

uma região com bons
índices de radiação.

um sistema fotovoltaico
ocupa uma grande área,

proporcional à energia que
se pretende gerar.
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O que é:

Como Funciona:
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Opções de produtos para energia solar

Contrata-se uma integradora para desenvolver o
projeto, fornecer os equipamentos e realizar a
instalação. É o modelo adotado pela grande maioria
dos consumidores de baixa tensão (residencial).

Investimento próprio em um
sistema fotovoltáico

Essa opção não necessita de investimento inicial nem
preocupações com o local de instalação. Forma-se
um consórcio entre empresas interessadas e todas
tornam-se “donas” de uma planta de maior porte,
construída em local apropriado. Porém, é necessário
assinar um contrato de participação em uma
sociedade com prazos longos, entre dez e vinte anos,
resultando em responsabilidades societárias.

Participação em um consórcio de
geração
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O Mercado Livre de energia brasileiro foi criado em
1995. É um ambiente onde empresas (chamadas de
agentes) podem escolher livremente de quem
comprar energia, estimulando a competitividade do
mercado.

É regulado pela Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE) e atualmente representa 30%
de toda a energia consumida no país.

É o ambiente onde empresas contratam energia
produzida por grandes geradores do país a um preço
mais baixo que o da tarifa da distribuidora.

O que é o Mercado Livre de Energia
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Quais são as vantagens do Mercado Livre
de Energia?

Os consumidores do Mercado Livre continuam fisicamente
conectados à rede da sua distribuidora local. Deste modo,
não há risco de falta de luz, pois a responsabilidade pelo
abastecimento continua sendo da distribuidora.

Segurança de fornecimento

No Mercado Livre, clientes tradicionalmente tem
economizado 20% no valor da conta mensal de luz,
quando comparado ao mercado regulado tradicional
(com a distribuidora).

Economia de gastos

No Mercado Livre, a energia é gerada por grandes usinas e
vendida num imenso mercado a preços mais baixos do que
as distribuidoras. Não há necessidade de investimentos por
parte do cliente na geração da energia.

Sem investimento iniciais
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Existem consultorias no mercado que cobram um custo
mensal para gestão dos contratos de energia e
"BackOffice" relacionado ao Mercado Livre de Energia.

Contratar uma consultoria de energia

A Energizou tem uma visão diferente de fornecimento
de energia: não há custo mensal de gestão.

Assine um planos de compra de energia de forma
simples e transparente, sem complicações ou
cobranças adicionais.

Assinar um plano Energizou ©

Clique aqui e faça
sua simulação
de economia

Quais são as vantagens do Mercado Livre
de Energia?
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RESIDENCIAL
As melhores opções para redução de custos
em energia para um consumidor residencial
incluem:

Adotar medidas
de eficiência

energética (ex:
lâmpadas LED)

Investimento
próprio em

placas solares

Participar de um
consórcio com

um gerador
solar
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EMPRESARIAL
As melhores opções para redução de custos em
energia para um consumidor empresarial
incluem:

Assinar um plano Energizou
Não há necessidade de investimento nem
risco societário. A Energizou cuida da
burocracia, de forma que o cliente possa
usufruir da redução de custos em
energia.

Qual a melhor opção
para mim?


