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Olá, eu sou o
Claudio Ribeiro,
CEO da 2W Energia



A 2W ENERGIA CHEGOU PARA 
LEVAR ENERGIA PARA

TODOS OS BRASILEIROS

14 ANOS
de história

+ 2 MIL
clientes

4,2 GW 
MÉDIOS 

negociados nos últimos 5 anos 
(energia para 5,3 milhões de pessoas)

2GW
de geração própria até 2026

• Faturamento de R$ 1,8 bilhão por ano nos últimos 3 anos

• Capitalização de R$ 172 milhões

100% 100%



A Companhia vem atuando na 
vanguarda do processo de transição 
energética em curso, capacitando e 
apoiando pequenas e médias empresas na 
transição do mercado tradicional e 
regulado para o MERCADO LIVRE DE 
ENERGIA

SOBRE A 2W ENERGIA!



Parques eólicos
ANEMUS

Anemus Wind Project
Currais Novos (RN)

Capacidade instalada:

140 MW

Capacidade de Geração (P50 / P90):

84 MWavg / 71 MWavg

Investimentos R$ 665 milhões

Início da Construção: 
2021

F im do Projeto: 
Setembro.22

Quantidade de turbinas: 
33 WTG  4.2 MW



Parques eólicos
KAIRÓS 

Kairós Wind Project
Icapuí (CE )

Capacidade Instalada:

261,0 MW

Capacidade de Geração(P50 / P90):

140,5 MWavg / 121 MWavg

Investimentos R$ 1,4 bilhão

Início da Construção: 
2022

Fim da Construção: 
Mai.23

Quantidade de Turbinas: 
58 WTG  4.5 MW



9.34 mi
Toneladas de CO2 evitadas em Anemus

ANEMUS

Parques Eólicos
25 milhões de toneladas de CO2

EVITADOS

16.42 mi
Toneladas de CO2 evitadas em Kairós

KAIRÓS

Equivalente a 179 milhões 

de árvores ou 10,5x a área 

da cidade de Paris



O 2W e VC é o maior canal 

de venda direta do mercado livre de 

energia do país. Mais de 

1.600 consultores

2W Energia distribuídos

por todos os estados do Brasil levam para 

pequenas e médias empresas a 

oportunidade de economizarem na conta 

de energia com o uso de fontes 100% 

renováveis e sustentáveis. Tudo isso de 

forma independente, flexível e lucrativa. 



Atualmente, existem
mais de 84 milhões
de consumidores de 
energia no Brasil.



No mercado cativo (regulado), o consumidor 
fica preso em uma relação única e exclusiva 
com a distribuidora. É ela quem vende a 
energia e tem o direito, exclusivo, de transmitir 
e distribuir essa energia das geradoras.

Mercado Cativo
de Energia



No mercado livre, a sua empresa pode comprar 
energia diretamente e negociar com o gerador. 
Para isso, precisa do suporte de uma gestora e de 
uma comercializadora.

Mercado Livre
de Energia



Como a transmissão e distribuição são monopólios 
naturais, a sua empresa ainda paga por esses dois 
serviços à distribuidora de energia. Ainda assim, 
conta fica mais barata em até 30%.

Mercado Livre
de Energia



Contudo, existem
apenas 10 mil
consumidores livres no 
Brasil, que respondem 
por aproximadamente 
40% do consumo de 
energia.



Projeto de Lei 414/2021 que cria a portabilidade da 
conta de luz e equipara o Brasil aos países 
desenvolvidos. 
A matéria está sendo analisada na Câmara dos 
Deputados e um dos destaques é a abertura do 
mercado para todos os consumidores em até 42 
meses.

Mercado Livre
de Energia

ABERTURA DO MERCADO DE ENERGIA GERA 
BENEFÍCIO PARA A ECONOMIA

 Redução de custos de R$ 25 bilhões ao ano para os 
consumidores (R$ 210 bilhões até 2035)

 Média de 27% de redução no preço da energia

 Geração de 642 mil empregos

 Energia deixa de ser um fator de pressão inflacionária e 
passa a ser um fator de redução da inflação: impacto de 
-0,61% no IPCA



Texas - US 100% livre desde 1999

Reino Unido 100% livre desde 1999

Victoria -
AUS 100% livre desde 2002

Portugal 100% livre desde 2004

Japão 100% livre desde 2014

Não é mais a 
realidade no mundo 
há muito tempo.



Atualmente, 50% da geração renovável do 
Brasil está atendendo aos consumidores livres.
83% do total de 45GW  que está sendo 
construído para geração a partir de 2026 já é 
feito no Ambiente de Contratação Livre, com 
investimento de R$ 152 bilhões.

Além disso, 
também existe 
o ganho 
ambiental.



Mas,
como assim 
Desperdício?



Com os dados da Aneel 
desde 2003, tivemos 
acesso ao faturamento 
das distribuidoras.

1
Mercado 
Regulado

Custo do Mercado Regulado

Com o Preço de 
Liquidação das 
Diferenças (PLD) da 
CCEE e o histórico de 
encargos, chegamos no 
custo  projetado do 
mercado livre de 
energia.

2
Mercado 
Livre

Custo do Mercado Livre

Agora é simples, é só 
diminuir o custo do 
mercado regulado do 
custo do mercado livre.

3
Cálculo do 
Desperdício

Desperdício dos últimos 18 anos

Por fim, para estimar o 
desperdício em tempo 
real, consideramos o 
resultado do mesmo mês 
do ano passado e 
aumentamos o resultado 
de forma incremental.

4
Aumento em 
tempo real

Incremento do despedício

Metodologia

- = +



As empresas brasileiras poderiam 
ter economizado R$ 145 bilhões na 
conta de luz desde 2003 caso 
tivessem acesso ao mercado livre de 
energia. E se todos os consumidores 
pudessem escolher de quem comprar 
energia e optassem por adquirir de uma fonte 
renovável, o país teria evitado a emissão 
de 6,6 milhões de toneladas de CO2
no período.

Saiba mais: www.desperdicometro.com.br

Desperdício por 
não ser livre



Se todas as empresas estivessem no 
Mercado Livre consumindo dessas 
fontes de energia, em 2021 teríamos 
evitado um impacto ambiental de:



Cálculo do 
prejuízo por não 
ser livre
O cálculo do prejuízo leva em conta 
o faturamento das distribuidoras 
com as contas de luz e o preço de 
referência do mercado livre projetado 
para os 6,5 milhões de consumidores
corporativos que hoje não podem 
acessar o Mercado Livre, tendo como 
referência o consumo dessas empresas 
no mesmo mês do ano passado.



ACOMPANHE A 2W

www.2wenergia.com.br

contato@2wenergia.com.br

@2wenergia

2W Energia

claudio.ribeiro@2wenergia.com.br

2W Energia –Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240 –27° Andar
São Paulo - SP


