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PROJETOS CADASTRADOS PARA A-6 DE 2019

25% dos projetos 

cadastrados para o 

leilão A-6 são de 

fontes eólicas.

FONTE PROJETOS OFERTA GW %

Eólica 845 25,2 25%

Fotovoltaica 825 29,8 54%

UHE 5 0,2 55%

PCH 59 0,9 56%

CGH 14 0,0 56%

Termelétricas a Biomassa 25 1,4 57%

Termelétricas a Carvão 4 1,7 59%

Termelétricas a Gás Natural 52 41,7 100%

Total 1,829 100,9

Fonte: Lorem Ipsum



Parcela da GF de eólica e solar  negociada nos 

Leilões de Energia Nova 

Parcela de Garantia Física  

(eólica e solar)   não 

Negociada nos leilões vem 

crescendo, atingindo 68% no 

ultimo leilão de energia nova

Grande parte dessa energia 

deve ser comercializada no 

Mercado  Livre   

RENOVAVEIS ACR X ACL

Fonte: Lorem Ipsum
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EOLICAS NO ACL

Atualmente existem 4.6 

GW de eólicas no mercado 

livre (operação + 

construção)

A geração em janeiro  foi 

superior a 1 GW médio

EÓLICAS NO ACL

Fonte: Lorem Ipsum
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ACL CONTRIBUINDO PARA EXPANSÃO DA GERAÇÃO RENOVÁVEL

Honda 

•Esta exoandindo um 
parque para 30 MW 
eólicos

Heinkenen

• Inaugurou um parque 
eólico no Ceará, com 
investimento de 
aproximadamente de 
R$ 40 milhões. (30 
MW eólica)

L'Oréal – parceria 
com Engie

•Firmou contrato para 
212 MW Eólica em 
parceria com a Engie

Ambev

•Construção de 31 
usinas solares até 
março de 2020. 
Aproximadamente 15 
MW solar

·Braskem e a 
parceria com a 
EDF Renováveis

•Se comprometeu a 
comprar energia eólica 
por 20 anos 
viabilizando  a 
expansão do 
Complexo de Folha 
Larga.

Banco do brasil 
com EDP

•PPA de 15 anos para 
as 58 agências 
do Banco do Brasil.

Google

•A Google começou em 
2017 a operar 100% 
com energia 
renovável



POR QUE ACL ?

• Os leilões de energia nova 

estão apresentando preços 

com valores cada vez mais 

baixos e os volumes de 

compra têm sido pouco 

significantes – a competição 

está muito alta !

• O ACL está crescendo de 

forma contínua com as novas 

migrações (grande parte 

consumidores especiais), 

apesar da indústria ainda estar 

num ritmo mais lento 

especiais

Convencionais

~ 5300

~ 900

• A competitividade das fontes eólicas está atraindo a atenção do mercado livre na busca de novos 

contratos bilaterais e até mesmo autoprodução



DESAFIOS DAS EÓLICAS NO ACL

• Dificuldade em realizar contratos de prazos mais longos – financiabilidade mais complexa para 
projetos novos

• Questões comerciais mais complexas – risco de submercado, mudança de precificação, 
modulação e sazonalização do contrato, garantias financeiras, dentre outras

• A autoprodução está se tornando uma realidade para consumidores de médio porte  - a 
estruturação é mais complexa do que um contrato bilateral

• O mercado é pulverizado e heterogêneo em termos de necessidade de contratação, aversão ao 
risco, percepção de preços, e capacidade financeira

• A gestão dos contratos exige uma visão operacional mais intensa e detalhada para um número 
maior de clientes

• A competição com as fontes convencionais vai estar mais presente com a liberação mais ampla 
dos limites de contratação (3000 ►2500 ►2000 kW em 2020) e CP 77/19 MME (2000 ►1500 em 
jan/2021 ►1000 em jul/2021 ►500 kW em 2022) e com a potencial retirada dos subsídios no fio a 
competição será ainda mais acentuada



PERSPECTIVAS DE PREÇOS ENERGIA CONVENCIONAL E INCENTIVADA (THYMOS AGO/19)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• O crescimento do ACL é uma realidade que deve ser enfrentada como uma oportunidade 

comercial

• Existem mecanismos de mitigação dos desafios para o ACL

– Financiabilidade – contratos de sustentação, linhas especiais mais com prazo mais curto, debêntures, 

etc.

– Riscos comerciais – contratação com terceiros (geradores e comercializadores) para a mitigação dos 

riscos

– Autoprodução – criar um portifólio de clientes e estruturas societárias adequadas

– Gestão do portifólio e das operações – contratação de comercializadores e empresas especializadas em 

gestão

– Competição com as convencionais – com os subsídios no fio as incentivadas são mais competitivas e 

com a redução do CAPEX e OPEX as incentivadas estarão cada vez mais competitivas

O novo mundo será cada vez mais livre e as eólicas devem estar 

preparadas para esta nova realidade comercial



Tel: 3192 9100

Site: www.thymosenergia.com.br

Email: thymosenergia@thymosenergia.com.br

End: Rua Surubim, 577 | 12º andar | 04571-050 | Brooklin  | SP 

Obrigado !


