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Energia B2B na ENEL CE
Segmentação: Grupo A

80%*

Consumo de Energia (kWh)
~ 1.261
Indústrias

62%*
~ 2.480
Comércios
~ 5.926
Clientes
Horo Sazonal
Verde

88%*
~ 608
Rurais

85%*
86% das Indústrias (Grupo A) possuem contrato Horo Sazonal Verde
82% da Energia é registrada no horário Fora de Ponta
6% da Energia é registrado no horário de ponta

~ 1.577
Governo

*Consumo verificado no
horário de ponta em
junho/20, comparado com
o período pre-COVID
(média jan_fev/20)

Energia B2B na ENEL CE
Comportamento Energético ENEL CE - Resumo

Energia GWh

Comportamento Energético B2B
ENEL CE

101,1
98,3-3%

(fechamento junho/2020)

80,9 -20%

-26% 75,2
Jan/Fev

Mar

Abril

4.458
Clientes analisados

71,4 -29%
Maio

Junho

...

Com a flexibilização da atividade econômica no estado a partir
de jun/20 verifica-se incremento no consumo frente ao
registrado em maio/20 (13%), retornando a um patamar
superior ao registrado em abril/20.
O fechamento da energia registrada em jun/20 ficou em torno
de -20%, considerando a referência base de jan/fev.

Energia B2B na ENEL
Comportamento Energético ENEL CE – Resultado Geral

Comércio

Indústria

Queda projetada para mai/20 frente a média de jan/fev
projetada em 25%.

Queda projetada para jun/20 frente a média de jan/fev
de 2020 projetada em 12%.

2.896

~ 62,24

clientes

(mês – média jan-fev de 2020)

~ 59,39
Mar

Abr

Mai

Jun

~ 44,59

GWh
GWh

(maio de 2020)

~ 46,59

GWh

(junho de 2020)
-25%
-28%

clientes

GWh

(mês – média jan-fev de 2020)

~ 38,93

GWh

(abril de 2020)

-24%

~ 38,91

(março de 2020)

~ 47,59

-5%

Variação %
Mensal em
relação a média
Jan-Fev do
Consumo Total.

1.562

GWh

GWh

(março de 2020)

Mar

Abr

Mai

Jun

0%

~ 27,69

GWh

(abril de 2020)

Variação %
Mensal em
relação a
média Jan-Fev
do Consumo
-29%
Total.

-12%

~ 26,80

GWh

(maio de 2020)

~ 34,20

GWh

(maio de 2020)

-31%

Energia B2B na ENEL
Comportamento Energético ENEL CE - Segmentação
Indústria

Comércio
*UCs

% Share
Jan/Fev

*UCs

Consumo por Segmento

Consumo por Segmento

(jun – média jan/fev)

(jun – média jan/fev)

% Share
Jan/Fev
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Energia Interruptível ponta
Descrição

•

A Enel está oferecendo, por tempo limitado, uma tarifa de energia competitiva e mais atrativa para o horário
de ponta - 17h30 às 20h30.

•

O valor promocional é válido para Clientes adimplentes do Grupo A (clientes verdes, cativos, classes A3A e A4)

•

Benefícios como: desativação de geradores a diesel e estímulo a continuidade da produção no horário de
ponta.

•

O prazo de validade é até dia 31 de dezembro de 2020, podendo, eventualmente, ser prorrogado a critério da
distribuidora.

•

Para adesão deste benefício e mais informações entre em contato com a Central de Relacionamento: 0800 285
7887 ou com o seu Executivo de Atendimento, disponíveis de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às
18h.

Energia Interruptível ponta
Modelo
Público-Alvo:



Clientes adimplentes do grupo A, cativos: Tarifa Horo Sazonal
Verde, Subgrupos A3a e A4;

Resolução Normativa 800
Seção XII

Modelo de Desconto:

Da concessão voluntária de benefícios tarifários



Art. 53-V Faculta-se a distribuidora a concessão voluntária



Consumo registrado até o valor da média referencial (últimos 2 de benefícios tarifários, sem prejuízo daqueles previstos em
(dois) meses) será faturado pela tarifa regulada (~ 2 R$/kWH); lei, que tenham por objetivo uma ou mais das seguintes
condições:
Energia adicional superior à média referencial será faturada
pela tarifa promocional (~ 0,75 R$/kWh);
I – gestão das perdas não técnicas ou da inadimplência do
consumidor;
II – gestão do consumo ou incentivo ao uso eficiente da
rede de distribuição;
III – gestão de custos operacionais; ou
IV – fornecimento de energia elétrica temporária, conforme
regulamentação específica.

Energia Interruptível ponta
Exemplos

Simulação 01
Energia medida em agosto/2020 inferior ao
consumo de referência

Simulação 02
Energia medida em agosto/2020 superior ao
consumo de referência

- Consumo de referência: 2000 kWh (média dos dois meses anteriores a
contratação)
- Energia medida no horário de ponta em agosto/2020: 1000 kWh (valor inferior
ao consumo de referência)

- Consumo médio de referência: 2000 kWh (média dos dois meses anteriores a
contratação)
- Energia medida no horário de ponta em agosto/2020: 5000 kWh (valor superior ao
consumo de referência)



Cenário com Energia Adicional Temporária



Cenário com Energia Adicional Temporária



Cenário sem Energia Adicional Temporária



Cenário sem Energia Adicional Temporária
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Energia Interruptível ponta
Agenda

Mídia
Impressa

01/julho

EMKT

CARD

WEBINAR

Início

A partir de

A partir de

TBD

01/agosto

01/julho

01/julho

(julho/20)

(faturamento)

• Período de divulgação/lançamento do produto (julho/2020)

• Uso de recursos digitais para divulgação

Energia Interruptível ponta
Divulgação

• Reunião Institucional com a FIEC
Realizado em 29/jun
• Divulgação no Diário do Nordeste (01/jun)
Prazo regulatório 30 dias
• Reunião Institucional com CONERGE
Agendado para 09/jul
• Reunião Institucional com a CDL
TBD

Obrigado!
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