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Privado e Confidencial

Estamos a viver uma fase em que as empresas crescem cada vez mais rápido e duram em média
menos tempo
Tempo para alcançar US$1 bilhão de capitalização

Anos

Anos

Tempo médio de vida das empresas do S&P 500

Empresa (ano de criação)

• O ambiente de negócios está cada vez mais acelerado, com as empresas a crescerem cada vez mais rápido, mas
durando cada vez menos tempo
• Várias indústrias estão a ser desafiadas por novos entrantes, tipicamente por startups com um novo modelo de negócio
(Ex. Uber, Spotify, Tesla, SolarCity, etc.)
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O setor energético está a atravessar um momento de transformação, desenvolvendo-se em áreas
não reguladas com impacto nas atividades reguladas “tradicionais”
Atividades Reguladas

Geração

Impactos

 Geração centralizada:
 Hídrica
 Térmica
 Biomassa
 Eólica
 Solar
 ...

 Redução da Carga
 Aumento da
incerteza/previsão
de consumo

Transmissão

 Construção e operação
de linhas de
transmissão para
transporte de energia
das usinas para os
centros consumidores

 Aumento da
incerteza/previsão
do consumo
 Maior complexidade
na operação do
sistema

Distribuição

Atividades não Reguladas

Comercialização

 Operação e
 Trading de energia para
manutenção de um
o mercado livre (B2B)
sistema de distribuição  Desenvolvimento de
de energia
serviços de energia
 Gestão comercial de
(Eficiência Energética)
clientes
para grandes clientes

 Aumento da
incerteza/previsão
do consumo
 Aumento do
investimento em
automação

 Aumento da
quantidade de tipos
de Serviços
 Maior incerteza no
preço da energia

Novas áreas de
negócio
 Geração distribuída
(renovável e não
renovável)
 Mobilidade elétrica
 Veículos
 Estações de
carregamento
 Sistema de gestão e
monitoramento de
energia:
 Desenvolvimento
de equipamentos
 Desenvolvimento
de Software
 Novos modelos de
negócio (energy manager)
 Telecomunicações
(suporte)
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Sobretudo no EUA, há players não “tradicionais” no mercado desafiando o atual modelo do setor
elétrico
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O empreendedorismo está em grande desenvolvimento no Brasil, focado sobretudo em tecnologia
da informação, mas que poderá ser desenvolvido para o setor de energia

• O gráfico apresenta a taxa de
empreendedores em estágio inicial
• O Brasil está em 8º lugar no ranking de
países impulsionados por eficiência
• O valor significa que a cada 100
brasileiros 17 estão envolvidos com
empreendedorismo

• O gráfico apresenta a taxa de
empreendedores já estabelecidos
• O Brasil está em 4º lugar no ranking de
países impulsionados por eficiência
• O valor significa que a cada 100
brasileiros 15 estão envolvidos com
empreendedorismo
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Cadeia de
Inovação do P&D

Cadeia de Inovação

A cadeia de inovação está muito alinhada com a cadeia de desenvolvimento do P&D, proposta no
manual de P&D da ANEEL

Ideias

Protótipo

Projeto Piloto

Incubação

Investimento

1. Pesquisa Básica Dirigida
2. Pesquisa aplicada
3. Desenvolvimento experimental
4. Cabeça-de-série

5. Lote Pioneiro

6. Inserção de mercado

• O P&D pode ser utilizado como ferramenta de teste e desenvolvimento de novos projetos e/ou serviços para a EDP,
contribuindo para o desenvolvimento de novos negócios para o grupo
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O Grupo EDP tem promovido o empreendedorismo ao longo de toda a cadeia de valor de
inovação

Prémio EDP Inovação

EDP Fab Lab

EDP Starter

Projetos Piloto

EDP Ventures

Desde 2009

Desde 2011

Desde 2012

Desde 2006

Desde 2008

Foco: Cleantech

Prototipagem 3D

Candidatos: >1.000

Visitantes: > 2.000

Apoia 19 startups na
área de cleantech

Teste de novas tecnologias:
>200 projetos

Investimentos: 2 Fund-ofFunds e 7 Equity (incluindo
convertible sponsorships)
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A EDP Starter é a incubadora do grupo EDP em Portugal que ajuda no desenvolvimento do
ecossistema de empreendedorismo
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