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Equipe ExperienteQuem Somos?

Com foco em Operações Estruturadas e Eficiência Financeira, a
Skopos Energia atua no mercado de maneira inovadora,
entregando a seus clientes produtos e soluções personalizadas,
alcançandoassimomelhorCustoXBenefício.

Composta por profissionais especialistas no mercado de energia, a
Skopos conta com uma área própria de Inteligência de Mercado
(Middle, Meteorologia, Hidrologia, Regulatório e Backoffice), além
deprofissionaisexperientesnoTradingeFrontComercial.

Com especialização em operações financeiras estruturadas,
proporcionamos soluções criativas e inovadoras para nossos
clientes.
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Quando a demanda contratada do consumidor é menor que 
500kW, este consumidor, obrigatoriamente, fica restrito ao 
fornecimento por parte da distribuidora a qual o mesmo está 
conectado.

O valor da energia é definido pelo regulador, e o consumidor 
paga por seu consumo, juntamente com todas as tarifas de 
utilização do sistema de distribuição de energia, bandeiras 
tarifarias, encargos de sistema etc, em uma única fatura, sem 
poder escolher seu fornecedor.

Mercado de Energia Brasileiro

Cativo X Livre

Demanda acima de 500kW

Mercado Livre
Demanda abaixo de 500kW

Mercado Cativo
A partir de  500kW de demanda contratada, o consumidor tem 
a opção de migrar ao mercado livre, podendo então, escolher 
bilateralmente seu fornecedor, negociar preços, cláusulas 
contratuais, formas e prazos de pagamento, entre outros 
pontos do fornecimento de energia.

Além disso, o consumidor não se encontra mais a mercê das 
bandeiras tarifarias, grande agravante no aumento dos custos 
de energia. As tarifas de uso do sistema de distribuição seguem 
sendo pagas diretamente às distribuidoras, a depender do tipo 
de energia contratada.
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Consumidores contratados em demandas neste intervalo são 
denominados Consumidores Especiais e, por regra, contratam 
exclusivamente energia de fontes incentivadas, podendo variar 
entre os tipos: I0%, I50% e I100%.

Tais energias, como os nomes indicam, oferecem um desconto 
de determinado percentual sobre a tarifa de uso do sistema de 
distribuição (TUSD), o que torna a contratação deste tipo de 
energia muito vantajoso financeiramente, a depender do perfil 
de consumo de cada consumidor.

Mercado de Energia Brasileiro

Tipos de Energia

Energia Convencional

Demandas acima de 1500kW.
Energia Incentivada

Demandas entre 500kW e 
1500kW. A partir de  1500kW de demanda contratada, o consumidor 

tem a opção de contratar, além das energias incentivadas, a 
energia Convencional, que não oferece nenhum desconto na 
TUSD. Em contrapartida, possui um valor mais baixo do que as 
demais energias. Avaliar o custo benefício e o tipo de energia, 
bem como o fornecedor e o prazo de contratação, é a 
especialidade da Skopos Energia.
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Estudo de Viabilidade

HistóricodeConsumo–Últimos12meses.

Projeçãodepreçosfuturos–MercadoLivre

Calculo Tarifário e avaliação de eficiência
energética.

Operacionalizaçãoecontrataçãodeenergia.

Inteligência de Mercado

• Análise do histórico e perfil de consumo do cliente.
• Análise comparativa dos custos do mercado livre frente ao mercado 

cativo.
• Assessoria no processo de migração e representação na CCEE.
• Definição, em conjunto com o cliente, da melhor estratégia de 

contratação.
• Cotação e negociação de preços, prazos e garantias.
• Apoio operacional completo.
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Nosso pacote de serviços inclui assessoria em todo o processo de 
migração, desde o estudo de viabilidade, tomada de decisão, denúncia 
de migração junto à Distribuidora, até a representação junto à CCEE e 
todos os trâmites regulatórios para a adequação do consumidor ao 
perfil de consumidor livre ou especial.

Mercado de Energia Brasileiro

Gestão Personalizada

Contratação de Energia

Mapeamento de mercado, estratégia e 
contratação.

Migração

Assessoria e Representação.

Com profissionais experientes, a Skopos Energia possui todas 
as ferramentas e estrutura necessária para desenvolver a 
melhor estratégia de contratação de energia para seus 
clientes.



Ferramentas

Pré-pagamento.

Compra ou venda de energia futura, com pagamento antecipado.

SWAP de Fontes.

Troca entre fontes de energia, com negociação de prêmios.

Recomposição de Lastro

Operações com movimentação baixíssima de caixa.

Financiamento para Retrofit e Eficiência Energética.

Operações em energia, gerando caixa para melhorias nos 
processos internos do cliente.

Previsão e Mitigação de Riscos.

Crivo de crédito e avaliação de riscos de contrapartes, cenários e 
perfis de operações.

Soluções Financeiras

Modulação Contratual

Proteção contra a volatilidade e previsibilidade de preços.

Normalização de Curva 

Swap entre curvas de preços, agregando caixa.

Além da redução dos custos com
energia, a Skopos oferece inúmeras
ferramentas financeiras, tais como
financiamento de projetos,
previsibilidade de preço, retrofit ou
eficiência energética.
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