
A oportunidade de redução de 
custos operacionais para o 
setor de saneamento básico:

Uma das grandes demandas dos operadores de 
estações de saneamento é a redução de custos. Com 
base nisso, há uma solução pouco conhecida 
chamada Mercado Livre de Energia, que possibilita 
uma grande redução na conta de energia de estações 
de saneamento básico. 

O mercado livre oferece uma economia na casa de
15% a 20% na conta total de energia, sem
investimento significativos. Neste e-book vamos
abordar como o Mercado Livre de Energia é uma
solução de redução de custos para o setor de
saneamento
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MUITO PRAZER,
SOMOS A ENERGIZOU

 

A Energizou é uma comercializadora de energia devidamente autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),

com uma visão diferenciada de fornecimento de energia.

Nossa proposta é oferecer planos de compra de energia de forma simples e transparente, sem complicações ou

cobranças adicionais, com uma redução imediata de custos comparada aos valores atuais de sua conta de energia.

Assim, ao migrar para o Mercado Livre de Energia sem investimento*, o cliente não precisa se preocupar com aspectos

administrativos, pois a Energizou cuida da burocracia. Tudo para que você possa focar no que realmente importa: o seu

negócio.

Pague apenas pela energia que consumir: não existem cobranças mensais de consultoria ou quaisquer outras taxas, como

é comum nesse mercado.

No Mercado Livre, a energia é gerada por grandes usinas e vendida num imenso mercado a preços mais baixos que as

distribuidoras. Através de um plano de assinatura da Energizou, o cliente contrata um, dois ou três anos de fornecimento a

um preço fixo por kwh mais barato. É uma forma de economizar na conta de energia sem grandes investimentos.

E a Energizou também processa toda a parte administrativa. Tudo para que você possa focar no que realmente importa: o

seu negócio.
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O QUE É O MERCADO
LIVRE DE ENERGIA?

O Ambiente de Contratação Livre (ACL), ou Mercado Livre de Energia, foi criado em 1995 com o objetivo de liberalizar o

mercado de energia brasileiro, trazendo competitividade e redução de custos para os consumidores. É regulado pela

ANEEL e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Atualmente, esse mercado representa cerca de 30%

de toda a energia consumida no país, gerando redução na conta de luz dos consumidores livres.

No Mercado Livre, os consumidores continuam sendo fisicamente abastecidos pela rede da distribuidora, mas podem

contratar energia diretamente dos geradores ou comercializadores a preços mais competitivos dos que os praticados no

mercado cativo (isto é, contratando com a distribuidora).

Portanto, o cliente não tem qualquer risco de falta de energia, pois a responsabilidade do fornecimento continua com a

distribuidora local, que continua a faturar pelos seus serviços de transporte. Apenas a parcela da energia é faturada

diretamente pela Energizou.
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Contratando energia no Mercado Livre com a Energizou, o consumidor passa a receber todo mês duas faturas: uma da

distribuidora, correspondente aos custos de transporte da energia, e uma da Energizou, correspondente à energia

consumida naquele mês faturada no preço contratado no plano.

Com a Energizou, existe economia porque comercializamos energia gerada por grandes usinas, que é mais barata do que a

energia vendida pela distribuidora. Além disso, não há cobranças de bandeira tarifária.

Em geral, consumidores do Mercado Livre contratam um montante pré-determinado de energia para cada mês e, caso seu

consumo verificado seja superior a esse montante, ele deve contratar no mercado essa energia que falta, ficando refém

das flutuações do preço.



PRÓXIMOS PASSOS
Para que o cliente Energizou possa começar a economizar dinheiro contratando energia no Mercado Livre de Energia,

algumas etapas precisam ser cumpridas. São elas:

VANTAGENS DE SER ENERGIZOU
MENOR RISCO FINANCIAMENTO DA ADESÃO SIMPLICIDADE

A Energizou cobra todo mês, durante
todo o período do contrato, um único
preço pelo kWh consumido. Assim, o
cliente fica protegido contra as
flutuações de curto prazo do
mercado.

A Energizou custeia a taxa de adesão
do cliente à CCEE de 6 mil reais para
que a economia seja ainda maior.

O cliente paga as faturas da
Energizou e da distribuidora e recebe
a energia. Não há preocupação com
faltas, gestão de portfólio ou
inteligência de mercado.


