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PREMIAÇÕES



A transição para um modelo 
energético sustentável nas 

cidades passará por políticas 
e incentivos voltados para...

Digitalização (IoT)

Renováveis + Armazenamento

Sustentabilidade

Eficiência Energética

Mobilidade Elétrica



Digitalização é um novo pilar do plano estratégico 2017-2019 da 

Enel com €4.7 bn de investimentos em digitalização no mundo 

Cliente

Back office

Digitalização completa de todos 

os processos e sistemas de 

back office até 2018

Relacionamento com o cliente

Serviços de auto atendimento

Atendimento Digital

Novos serviços

E-mobility, e-home

Tarifa horária

Pessoas

Processo

Fluxo de trabalho digital

Produtividade

Facilidades

Digitalização do ambiente de 

trabalho

Competências

Gestão digital

Posicionamento da Enel para um novo mundo digital

Ativos

Digitalização dos ativos

>75% usuários finais 

digitalizados

70% GW digitalizados

Big Data e manutenção preditiva

200 €mn em eficiência

Ativos

Cliente Pessoas

0.7 €bn

3.9 €bn

0.1 €bn
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Inovação na Enel

Energias 

renováveis
Relação com todas as 

tecnologias disponíveis

Integração de armazenamento 

Redes inteligentes para 

gerenciar a geração distribuída

Mobilidade elétrica 

Aumentar  a confiabilidade do 

sistema elétrico

Infraestrutura

e Redes
Novos produtos e 

serviços e-mobilidade

Aumentar a qualidade de vida 

das pessoas e propor soluções 

inovadoras para empresas

Geração 

convencional
Redução de emissões
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Compartilhamento de 

carros elétricos em 

Fortaleza

Desde Janeiro, o projeto conta com 

20 carros e 12 estações de recarga

Car Sharing

Combinação de energia 

eólica e solar

Aumento da geração de energia de 

emissão zero

Usina Híbrida Fontes

Incentivo à inovação 

entre colaboradores e 

com a aceleração de 

startups de energia

Desenvolvimento de novos  produtos 

e negócios

Inspire Empreendedores

e Energy Start
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Construção de planta de 

dessalinização da água do 

mar para abastecimento da 

Enel Geração Fortaleza 

Solução para abastecimento do sistema 

de resfriamento do ciclo de vapor frente 

ao iminente colapso do abastecimento 

de água no Estado

Planta dessalinizadora
Ceará

Projeto Microrrede
Inteligente

Geração Distribuída + 

Armazenamento de Energia + 

SmartGrid + Gestão de 

Cargas

Piloto em um condomínio residencial em 

Fortaleza/CE

49 kWp de geração solar fotovoltaica

7 kW de microgeração eólica 

111 kWh de armazenamento 

centralizado em bateria de Li-íon

Transformações tecnológicas, 

econômicas, sociais e 

ambientais na cidade 

9.600 medidores inteligentes instalados 

(40%  dos clientes atendidos) 

84 km de rede de fibra ótica 

55 veículos elétricos em circulação

17 chaves automáticas na rede 

4 aerogeradores verticais de 2kWp e 8 

plantas solares de 5kWp cada

23.000 clientes beneficiados por ações 

sociais

Cidade Inteligente de  
Búzios
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Showroom

Microrrede

Inteligente



Showroom
Laboratório de Integração Tecnológica

- Autonomia em casos de falta 

da distribuidora;

- Atendimento à cargas 

prioritárias do showroom por 

30 minutos;

- Capacidade de fornecimento para 

4 residências de 146 kWh/mês 

cada;

- 1 ton de CO2 a serem evitados 

anualmente;

- Média de geração de 530 

kWh/mês;

Energia Eólica (3,5 kW)

Energia Solar (3,5 kWp)

Armazenamento Local (5kW / 

2,5kWh)

- Acionamento de circuitos e cargas 

pontuais;

- Monitoramento de consumo e 

geração;

Internet das Coisas (IoT)



Showroom 
Microrrede Inteligente

Venha conhecer!

Nilo Rodrigues
nilo.rodrigues@enel.com

Saulo Campos
saulo.campos@enel.com

Mateus Lustosa
mateus.martins@enel.com

Obrigado!


