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• Gerente de Negócios Energia – Vinicius Guilherme Danieli Fritsch;

• Graduado em Engenharia Elétrica com especialização em Sistemas de Potência e Controle e

Automação, Unioeste Campus PTI;

• MBA em Gerenciamento de Projetos, ISAE FGV;

• MBA em Gestão Estratégia da Inovação, ISAE FGV;

• Pós em Energia no Cooperativismo, ISAE;

• Foi Gestor Comercial na Vellar Instalações Eletromecânicas de 2009 até 2011, foi Coordenador

de Engenharia na Castrolanda Cooperativa Agroindustrial de 2012 até 2018 e atualmente é o

Gerente de Negócios - Energia da Castrolanda.

MINI CURRÍCULO



QUEM SOMOS?



Área de Negócios - Energia

Comercializadora Geração Centralizada

Biodigestão Biomassa

Solar Eólica

Hídrica

Geração Distribuída

Biodigestão Biomassa

Solar Eólica

Hídrica

Apoio Cooperados

Biodigestão Biomassa

Solar Eólica

Hídrica

UMA ESTRUTURA PARA ATENDER COOPERATIVA E 
COOPERADOS



Mercado Livre de Energia



Linha do Tempo – Mercado de Energia no Brasil
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Da geração ao consumidor

cativo livre

CCVEE – Contrato 

de Energia

CUSD – Contrato de 
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Distribuição
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Mercado Livre de Energia

30%

28%

42%

63 GW
Alta Tensão - Mercado Livre

Alta Tensão - Mercado Cativo

Baixa Tensão

As maiores empresas estão no mercado livre de energia, 

representando ~ 20 GW.

Conta hoje com mais de 2.500 grandes consumidores.
Fonte: Abraceel, 2017



Mercado Livre de Energia → Contratação

▪ Energia e demanda contratadas 

junto a concessionária local

▪ Preço de energia regulado pelo 

governo e aplicação mensal das 

Bandeiras Tarifárias

▪ Preço de energia diferenciado para 

os horários ponta e fora ponta

▪ Energia contratada livremente e 

demanda junto a concessionária 

local.

▪ Preço de energia e prazo de 

contrato negociado livremente

▪ Preço único nos horários ponta e 

fora ponta.

Mercado Cativo Mercado Livre



Análise da Conta de Energia

Energia → MWh consumidos

Demandas → MW contratados

Encargos Setoriais

Impostos (Pis / Cofins / Icms)



Gestão de Consumidor



Gestão de Energia
Contratos Faturamento

Comercialização

Análise da situação atual

• Demanda Contratada

• Períodos de Teste

• Sazonalização

• Flexibilidades

Compra de Energia

• Melhor tipo de contratação, busca de 

fornecedores, sustentabilidade

Acompanhamentos e 

Penalidades

• Tarifa vigente

• Medição

• Ultrapassagens

• Penalidades

• Encargos

• Tributos



Gestão de Energia

Tarifa Vigente

Bandeiras tarifárias, período seco e 

úmido, tarifas pro rata

Medição

Comparação e acompanhamento da 

energia/demanda medida real versus 

o faturamento.
X

Ultrapassagens e Penalidades

Identificar as ultrapassagens de 

demanda, penalidades de energia

reativa, penalidade por falta de 

lastro de energia e potência

Encargos e Tributos

Encargos contidos nas tarifas de energia, 

reduções de encargos em novos formatos

de contratação, tributos cobrados pela

concessionária, crédito dos tributos e etc.



Gestão de Energia

O processo de representação requer um esforço operacional, 

com destaque para os controles e processos ...

Registro e validação de contratos Cálculo da previsão de aporte de garantias

Gestão dos contratos de compra e venda de Energia Acompanhamento Legislativo do Mercado

Otimização dos custos com energia através da analise geração/ contratação Acompanhamento do Lastro energético

Acompanhamento dos cronogramas anuais da CCEE contabilização e liquidação CCEE

Relatório gerencial - dados de geração, contratos Representação junto à CCEE (assembleias e reuniões)

Análise dos resultados contabilizados e liquidados pela CCEE

Regras & 

Procedimentos

Base de Conhecimento
Processos 

Padronizados

Controle & 
Sistemas

Erro Zero



Comercialização



Melhor tipo de contratação

Identificar os tipos de contratação possível, indicar o 

melhor enquadramento ao ponto de consumo, apresentar 
novos formatos de contratação

Busca de Fornecedores

Buscar no mercado diversos fornecedores, com fontes 

variadas de energia, que atendam as necessidades de cada 

ponto de consumo

Sustentabilidade

Com a busca de diversos fornecedores é possivel adquirir energia de fontes limpas, e com isso 

gerar um certificado de uso de energia renovável

Cativo AT Cativo BT Livre

Horo - Verde

Horo - Azul

Convencional

Horo - Branco

Horo - Verde

Horo - Azul

Comercialização



Gestão de Usinas Geradoras



Gestão de Usinas Geradoras

Operacionalização junto à CCEE

Análise e formalização de contratos

Estudo de viabilidade do consumo 

da Usina para migração para o 

mercado livre

Apuração da contabilização e 

liquidação financeira de cada 

unidade geradora na CCEE

Sazonalização e modulação de 

contratos

Registro e ajuste nos contratos de 

compra e venda de energia, e 

energia medida

Acompanhamento do aporte de 

garantias financeiras

Advisory ativo na definição da 

estratégia de posicionamento 

futuro

Processos de procurement, se 

necessário, na compra de energia

Implementação da venda de 

energia.

Gestão de curto prazo

Gerenciamento da medição remota

Adesão CCEE GestãoRepresentação CCEE



Gestão de Usinas Geradoras

Situação do cliente frente ao cenário de oferta e demanda de energia e 

recomendação da melhor solução

Estrutura dedicada à colocação da energia para o êxito da estratégia validada pelo 

cliente. Uso de todo o expertise em trading e “inteligência contratual”

Conjunto de serviços para adesão, acompanhamento de medição, aporte de 

garantias, e registros na CCEE

Advisory

implementação

Representação



Gestão de Riscos



Gestão de Riscos

Risco Operacional

Falta de Energia (subcomprado) COMPRA no mercado de curto prazo

Sobra de energia (supercomprado)
Liquidação financeira na CCEE (PLD) 

ou Venda de Excedentes

Gestão de Excelência é um 

trabalho a quatro mãos

Gestor Empresa 

Previsibilidade |  Antecipação

Acompanhamento da medição (consumo x projeção)

Proximidade | Interação | Acesa “dentro” do cliente



Futuro



PRECISA TER SEGURANÇA NA DISPONI-BILIDADE E PREÇO DE 
ENERGIA ELÉTRICA.

✓ CENÁRIO DE MÉDIO E LONGO PRAZO;

• Níveis cada vez mais baixos de reservatórios, hoje abaixo de 44%;

• Previsão de aumento no crescimento econômico e aumento no consumo de energia (mais dispositivos 

elétricos, mais carros elétricos, etc),  além do crescimento natural da população;

• Itaipu fica livre em 2023, com possibilidade de menos 12% de geração de energia elétrica firme brasileira.

✓ EXPANSÃO DO MERCADO LIVRE DE ENERGIA PARA:

• Produtores rurais;

• Pessoas físicas.



OBRIGADO

“Se você não consegue tolerar críticas, não faça nada novo ou interessante.” 
(Jeff Bezos)

Vinicius Fritsch
(42) 98837-3806

Vinicius_guilherme@castrolanda.coop.br


