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Sumário executivo
Eventos climáticos de alto impacto em todo o
mundo estão se tornando mais frequentes e
severos, e a maioria das concessionárias de
energia elétrica ainda não está preparada para
o aumento do estresse operacional. Na
verdade, apesar do aumento das discussões
sobre resiliência em nível de diretoria e na
literatura do setor, apenas cerca de um quarto
(24%) dos mais de 200 executivos de
concessionárias de serviços públicos
pesquisados como parte de nosso estudo global
Digitally Enabled Grid acreditam estar bem
preparados para enfrentar os desafios dos
eventos climáticos extremos. Nossa pesquisa
foi feita com executivos responsáveis por
redes, redes inteligentes, fornecimento de
eletricidade/energia, operações/operações de
rede, planejamento de sistema, distribuição,
assim como com alguns líderes funcionais.
Durante anos, as concessionárias de energia elétrica
visaram principalmente à confiabilidade da rede; no
entanto, essa abordagem sozinha já não é suficiente
para as concessionárias de serviços públicos e
sociedade como um todo, especialmente se
analisarmos o panorama geral. Quando uma
concessionária de serviços públicos enfrenta eventos
climáticos extremos juntamente com um evento
secundário (como ataques cibernéticos, terremotos,
tempestades geomagnéticas, guerras, queimadas e,
como está ocorrendo agora, pandemias como a
COVID-19), a situação pode rapidamente passar de
ruim para pior. A solução está em ter maior
resiliência. O importante é ser capaz de passar com
sucesso de uma estratégia centrada na confiabilidade
para outra centrada na resiliência.
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90% dos executivos de concessionárias
de serviços públicos acreditam que eventos
climáticos extremos representam um grande
risco financeiro para seus negócios.

O fator complicador é que a resiliência, até o momento, continua
a ser algo como um conceito amorfo em Utilities. Na ausência de
uma definição padrão e amplamente aceita de resiliência no setor
ou por parte de órgãos reguladores, cabe às próprias
concessionárias de serviços públicos comandar o
desenvolvimento de incentivos, métricas e modelos adequados e
estabelecer as bases para uma abordagem colaborativa entre
órgãos reguladores, clientes e concessionárias. Isso exigirá uma
nova estratégia holística e inovadora, orientada por dados e pelo
digital, com foco em eficiência energética e energias renováveis.
Para ajudar as concessionárias de serviços públicos a desenvolver
a resiliência de que precisam para enfrentar esses desafios com
confiança, pedimos aos entrevistados pela pesquisa que
respondessem a uma série de perguntas sobre os maiores
desafios que enfrentam em eventos climáticos extremos. Também
pedimos que identificassem suas atividades mais promissoras
para desenvolver resiliência, assim como as mais frustrantes.
Complementamos essas descobertas com pesquisa secundária,
modelagem e análises adicionais, bem como com entrevistas com
um grupo de executivos seniores de concessionárias. Por meio
desse processo, identificamos os principais elementos de uma
estratégia viável para aumentar a resiliência, apresentados neste
relatório. O retorno dessa abordagem pode ser substancial,
deixando as concessionárias muito mais bem preparadas para
lidar com eventos climáticos imprevisíveis e de alto impacto,
assim como com seu impacto financeiro e outras crises.
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Quase nove em cada 10 (87%) dos executivos de concessionárias de serviços públicos entrevistados disseram que estão enfrentando
cada vez mais eventos climáticos severos em suas próprias regiões, como mostra a Figura 1. Mesmo locais conhecidos por suas
condições climáticas relativamente amenas estão percebendo um aumento na intensidade de eventos climáticos extremos.

Figura 1. Alguns eventos climáticos severos no mundo.
As ondas de calor na Europa levaram a incêndios na
Grécia, Suécia e Espanha, secas nas regiões central
e norte e forçaram as usinas nucleares a desligar ou
reduzir a quantidade de energia que produzem

Em 2018, o estado de Kerala, no sul da Índia, sofreu
as piores inundações por conta das monções em
100 anos, desabrigando mais de 1 milhão de
pessoas e causando mais de 400 mortes

A Tailândia enfrenta a
pior seca em 40 anos

Incêndios florestais
em 2018 na Califórnia
queimaram mais de 1.000
quilômetros quadrados
O furacão Dorian – a
tempestade mais poderosa a
atingir as Bahamas desde
que começaram as medições
– deixou um rastro de
devastação generalizada
A pior seca da história que
abrangeu São Paulo, Rio de Janeiro
e outros locais afetou mais de 4
milhões de pessoas com
racionamento de energia e rodízio
no fornecimento de energia
(*não exaustivo)

Chuvas extremas, ondas
de calor e tufões no Japão
em 2018 causaram danos
equivalentes a US$ 35
bilhões e levaram à perda
de 0,6% do seu PIB

Em janeiro de
2020, uma
tempestade de
inverno na
Espanha
deixou 200 mil
pessoas sem
energia elétrica
Inundações
em Veneza
atingiram o
mais alto nível
em 50 anos

Na Indonésia,
fortes chuvas
levaram a
inundações e
deslizamentos de
terra na parte
ocidental do país

O tufão Mangkhut nas
Filipinas foi a tempestade
mais forte registrada em
2018. Mais de 250 mil
pessoas foram afetadas,
com mortes causadas
principalmente por
deslizamentos de terra
após as fortes chuvas

Queimadas que atingiram
mais de 100 mil quilômetros
quadrados ameaçaram a
rede elétrica da Austrália

Fonte: “113 degrees in France: why Europe is so vulnerable to extreme heat” ("45ºC na França: por que a Europa é tão vulnerável ao calor extremo"), 28 de junho de 2019, Vox, www.vox.com; “Europe’s heatwave is
forcing nuclear power plants to shut down” (“Onda de calor da Europa está forçando o desligamento de usinas nucleares), 6 de agosto de 2018, quartzo, https://qz.com; "Two people die as Venice floods at highest
level in 50 years” (“Duas pessoas morrem quando a inundação em Veneza atinge o mais alto nível em 50 anos”), 13 de novembro de 2019, The Guardian, www.theguardian.com; “Devastating Monsoon Floods in
Kerala, India” ("Inundações devastadoras pelas monções em Kerala, Índia"), 22 de agosto de 2018, www.theatlantic.com; “Thailand tackles worst drought in 40 years” (Tailândia enfrenta pior seca em 40 anos), 8 de
fevereiro de 2020, www.bangkokpost.com; “Germany among top three countries suffering most from extreme weather events” ("Alemanha entre os três países que mais sofrem com eventos climáticos extremos"),
4 de dezembro de 2019, www.dw.com; “Extreme flooding leads to deaths in Indonesia and Mozambique” (Inundações extremas causam mortes na Indonésia e Moçambique), 30 de abril de 2019, NewScientist,
www.newscientist.com; “California's wildfires are as big as 17 Manhattans” (Incêndios florestais da Califórnia atingem uma área equivalente a 17 Manhattans") 14 de novembro de 2018, www.nbcnews.com;
“Hurricane Dorian: Path of destruction” (“Furacão Dorian: Rastro de destruição”), 9 de setembro de 2019, BBC News, www.bbc.com; “Brazil’s worst drought in history prompts protests and blackouts” (“Pior seca da
história do Brasil gera protestos e apagões”), 23 de janeiro de 2015, The Guardian, www.theguardian.com; “Australia’s Fire-Hit Grid Braces for an Even Bigger Threat” (“A rede elétrica da Austrália atingida pelo fogo
se prepara para uma ameaça ainda maior”), 16 de janeiro de 2020, Greentech Media, www.greentechmedia.com; “Winter storm lashing Spain leaves 4 dead, power cuts” (Tempestade de inverno que atinge
Espanha deixa 4 mortos e leva a cortes de energia ", 21 de janeiro de 2020, Business Insider, www.businessinsider.com
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Figura 2. Os executivos de concessionárias estão
cientes da tendência cada vez maior de eventos
climáticos extremos nas regiões de suas redes.
Na sua percepção, houve aumento na frequência, severidade
ou duração dos eventos climáticos extremos nas regiões da(s)
sua(s) rede(s) nos últimos 10 anos?

87%
NO GERAL
GLOBALMENTE

América do Norte

29% + 58%

Europa

40% + 46%

Ásia-Pacífico

31% +56%

sim, significativamente + moderadamente

Você acredita que os eventos climáticos extremos
em sua região aumentarão nos próximos 10 anos?

92%
NO GERAL
GLOBALMENTE

América do Norte

48% + 45%

Europa

45% + 46%

Ásia-Pacífico

38% + 56%

E a expectativa é que esses tipos de
eventos se tornem mais destrutivos.
Entre os entrevistados pela pesquisa, 92%
acreditam que esses eventos extremos
aumentem em número e severidade nos
próximos 10 anos (ver Figura 2), com 95%
dos entrevistados afirmando acreditar
que as mudanças climáticas devido às
emissões de gases de efeito estufa (GEE)
têm sido um fator contribuinte.
Além disso, as regiões acostumadas a ter apenas um
conjunto de eventos climáticos agora têm uma
probabilidade maior de também vivenciar outros tipos.
Por exemplo, 27% de nossos entrevistados na Europa
relatam que mudanças para o aterramento da rede
devido a flutuações climáticas se tornaram uma das três
principais preocupações em relação à resiliência da rede
a eventos climáticos extremos. Quanto aos maiores
riscos climáticos, os executivos de concessionárias citam
os ventos extremos como sendo sua principal
preocupação em todas as geografias, apontando para a
importância de proteger ou contornar as áreas expostas
das linhas aéreas. Contudo, como mostra a Figura 3, os
entrevistados pela pesquisa reconheceram uma série de
desafios climáticos que causa grande preocupação.

sim, significativamente + moderadamente

Base: Todos os entrevistados.
Fonte: Estudo Digitally Enabled Grid da Accenture, Pesquisa com executivos 2020.
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Figura 3. As regiões globais variam quanto à avaliação de risco.
Quais das seguintes são as principais preocupações para a resiliência da sua rede a eventos climáticos extremos?
Preocupações com o clima mais citadas dentre os entrevistados
Ventos muito fortes

Inundações

(ex.: furacões/ciclones tropicais,
tornados, tempestades de inverno)

Tempestades de gelo/neve

Raios

(ex.: inundações por chuva e/ou
transbordamento de rios)
América do Norte 13%

América do Norte 21%

23%
Geral

Europa

22%

Ásia-Pacífico

29%

América do Norte 15%

17%
Geral

Alterações na resistência de aterramento da rede

Europa

14%

Ásia-Pacífico

23%

15%
Geral

Ondas de calor

Europa

22%

Ásia-Pacífico

6%

América do Norte 10%

11%
Geral

Europa

10%

Ásia-Pacífico

10%

Mudanças na natureza do solo

(ex.: derretimento do permafrost,
secagem ou saturação de água no solo)
América do Norte 13%

10%
Geral

Europa

10%

Ásia-Pacífico

6%

América do Norte 12%

7%
Geral

Europa

5%

Ásia-Pacífico

6%

América do Norte 7%

6%
Geral

Tempestade e inundações marítimas

Incêndios relacionados ao clima

América do Norte 4%

6%
Geral

Europa

5%

Ásia-Pacífico

11%

Geral

7%

Ásia-Pacífico

0%

Tempestades de granizo

América do Norte 3%

5%

Europa

Europa

6%

Ásia-Pacífico

4%

América do Norte 0%

1%
Geral

Europa

0%

Ásia-Pacífico

2%
Base: Todos os entrevistados.
Fonte: Estudo Digitally Enabled Grid da Accenture,
Pesquisa com executivos 2020.
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Quase três quartos (73%) dos executivos de concessionárias de serviços públicos veem eventos climáticos extremos como sendo um
desafio significativo para manter as operações e a segurança da rede. A maioria – 90% – afirma que essas tendências climáticas
colocam em risco a viabilidade financeira das empresas de energia elétrica (veja a Figura 4).

Figura 4. Os executivos em geral veem um aumento no risco para o fornecimento seguro,
eficiente e confiável de energia aos clientes.
Sim, em grande parte + Sim, até certo ponto

93%
92%
90%
88%
83%

Nível de concordância com as seguintes afirmações
Demonstrar recursos sólidos para enfrentar riscos climáticos extremos
será fundamental para poder contratar seguro para a empresa

Eventos climáticos extremos aumentarão o nível de risco
financeiro das concessionárias

Eventos climáticos extremos crescentes representam um risco
potencial cada vez maior para a viabilidade financeira contínua
das concessionárias
Manter a resiliência a eventos climáticos extremos resultará em
aumentos significativos nos custos da rede para os clientes

Eventos climáticos antes considerados inócuos agora estão
ameaçando a estabilidade da rede

Prontidão para enfrentar eventos climáticos extremos?

Base: Todos os entrevistados.
Fonte: Estudo Digitally Enabled Grid da Accenture, Pesquisa com executivos 2020.

24%

Muito bem
preparados

América do Norte 24%
18%
Europa
27%
Ásia-Pacífico

Base: Todos os entrevistados, sim, em grande parte + sim, até certo ponto.
Fonte: Programa do estudo Digitally Enabled Grid da Accenture, Pesquisa com executivos 2020.
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Eventos climáticos extremos são a nova realidade.
É uma realidade se sobrepõe aos novos requisitos enfrentados
pelas concessionárias de serviços públicos à medida que a
busca por uma sociedade com emissões líquidas zero ganha
força. Isso pode ser visto na proliferação de novas conexões e
reforço das redes decorrentes da rápida expansão da geração
distribuída (GD), incluindo eólica e solar. Isso está levando a
mudanças fundamentais no sistema de distribuição tradicional,
tanto em seus ativos quanto na operação do sistema.
É uma realidade que expande o escopo das responsabilidades
das concessionárias. À medida que os acordos regulatórios
evoluem, espera-se cada vez mais que as concessionárias
regulamentadas assumam um papel de liderança mais amplo na
resiliência das comunidades que atendem, incluindo instalações
críticas (hospitais, delegacias de polícia etc), ataques
cibernéticos e resultados sociais (como redução de GEE, saúde e
comunidades menos favorecidas).

É uma realidade que pode afetar a capacidade das
concessionárias de contratar seguros a preços acessíveis.
Danos extensos a equipamentos da rede e perdas por
responsabilidade civil a terceiros podem ser demasiadamente
grandes em alguns casos para que o risco seja internalizado no
balanço da concessionária, especialmente as menores e não
diversificadas. Isso pode diminuir as classificações dadas por
agências como S&P e Moody's, aumentando o custo de
financiamento delas.
E é uma realidade que deve ser considerada no contexto de
outros eventos, como, por exemplo, a pandemia da COVID-19,
que pode causar uma disrupção que ainda será definida em
longo prazo para as concessionárias de serviços públicos, para
a economia e sociedade em geral.

É uma realidade que as concessionárias devem encarar,
mesmo com muitas enfrentando os altos custos de
manutenção de ativos defasados de transmissão e
distribuição. Uma parte significativa de muitos sistemas de
distribuição foi construída entre as décadas de 1960 e 1980 e
está chegando ao fim de suas vidas técnicas. Um estudo de 2017
sugeriu que a idade média dos ativos de distribuição nos EUA era
de 27 anos naquela época, com um custo de reposição de cerca
de US$ 1,7 trilhão.1 Da mesma forma, em alguns países, uma
parte significativa dos ativos das operadoras de redes foi
totalmente depreciada, o que significa que seu valor contábil
líquido é zero e os operadores da rede deixaram de ser
remunerados para manter esses ativos, o que é essencial para o
funcionamento adequado da rede.
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A maioria dos esforços de resiliência até o momento não abordou essa nova realidade. O motivo? Em grande parte, nosso estudo
mostra que os esforços das concessionárias para se tornarem mais resilientes foram mais táticos do que estratégicos e, portanto,
conseguiram apenas aumentar a confiabilidade (Ver Figura 5).

Figura 5. Confiabilidade vs. resiliência – relacionadas, mas diferentes.
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Diária

Décadas a séculos

CONFIABILIDADE

RESILIÊNCIA

Foco
• Falha no ativo devido a causas previsíveis
• Falhas não correlacionadas
• Gerenciando a falha nos ativos para reduzir os impactos nas
interrupções
• Diferenciação inexistente/limitada entre os tipos de clientes

Foco
• Falhas no sistema para eventos raros e específicos
• Várias falhas correlacionadas
• Flexibilidade e adaptabilidade
• Clientes críticos (hospitais, bombeiros etc)

Gerenciado por
• Análise de falha dos ativos, políticas de
reposição e cronogramas de manutenção
• Processos de restauração

Gerenciado por
• Resiliência projetada – reforço do sistema
e melhorias na flexibilidade do sistema
• Resposta a desastres e gestão de riscos

Métricas
• Bem estabelecidas – desenvolvidas ao longo de décadas
• Dados anuais ex post (SAIFI, CAIDI, etc.)

Métricas
• Estágios iniciais de desenvolvimento – sem definição única
• Ex ante – nível de resiliência a eventos específicos

DA CONFIABILIDADE À RESILIÊNCIA: Como Enfrentar os Desafios de Eventos Climáticos Extremos

Como desenvolver
uma estratégia
eficaz de resiliência
DA
DA Extremos
CONFIABILIDADE À RESILIÊNCIA: Como Enfrentar os Desafios de Eventos Climáticos Extremos
11 CONFIABILIDADE À RESILIÊNCIA: Como Enfrentar os Desafios de Eventos Climáticos

O fator complicador é que as concessionárias de serviços
públicos devem assumir as rédeas, não apenas no
desenvolvimento de uma estratégia de resiliência, mas
também no estabelecimento de normas para essa estratégia
que convençam órgãos reguladores, clientes e outras partes
interessadas do seu valor.
Considere: Até o momento, ainda não existe uma definição
padrão e amplamente aceita de resiliência no setor de
serviços públicos. As concessionárias não têm uma norma;
nem tampouco os órgãos reguladores. Conforme afirmou um
executivo de concessionária dos EUA: “Diferentes operadoras
estão sujeitas a diferentes regulamentações. Não existe um
padrão no setor porque diferentes empresas são movidas por
diferentes motivadores, o que é razoável. A falta de uma boa
política federal gera grandes discrepâncias em todo o setor”.

catastrófico

RESILIÊNCIA
ALTO RISCO
PARA A
CONTINUIDADE
DOS NEGÓCIOS

Aumento
na
frequência
de eventos
extremos

Maior
intensidade de
eventos de nível
intermediário

mínimo

A resiliência exige uma abordagem mais estratégica – uma
abordagem que prepare a organização para se recuperar
rapidamente de eventos importantes e até mesmo múltiplos,
e que justifique para as partes interessadas um investimento e
manutenção proativos (ver Figura 6).

Figura 6. Como a falta de resiliência aumenta
os riscos para as concessionárias de rede?

IMPACTO POR EVENTO *

A confiabilidade é e continuará sendo crítica. Quer seja
reparando a fiação elétrica ou postes, mantendo ou
atualizando equipamentos elétricos ou treinando e
distribuindo a força de trabalho para lidar com interrupções
regulares, a confiabilidade é uma capacidade fundamental.
Defesas de confiabilidade padrão (como CAIDI e SAIFI nos
EUA, CML no Reino Unido, entre outros) têm processos
bastante utilizados para lidar com eventos comuns, mas
eventos de resiliência como clima extremo geralmente não
são considerados pelos órgãos reguladores.

MÉTRICA DE
CONFIABILIDADE

NÃO
GERENCIADA
1 a cada 10.000 anos

~1 a cada 50 anos

10.000 por ano

FREQUÊNCIA DOS EVENTOS CLIMÁTICOS

*IMPACTO POR EVENTO
Impacto nos serviços
(clientes, duração, qualidade)
Segurança
(pública, concessionária,
serviços de emergência)
Impacto econômico (PIB)

Impacto financeiro dos negócios
(custos operacionais, pagamentos por
desempenho, impactos no preço das ações etc)
Outros impactos
(confiança – goodwill – do cliente, ambiental,
social etc)

Fonte: Análise Accenture.
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O caminho para a resiliência, então, deve começar com um
esforço para chegar a uma definição. Para tal, será útil primeiro
focar em como definir o "sucesso" (ver Figura 7). Em nossa
opinião, redes resilientes:
• Minimizam o impacto de tais eventos no desempenho do
sistema e reduzem o número de clientes afetados antes,
durante e depois de qualquer evento.

• Adaptam-se ao evento conforme ele ocorre para manter a
segurança e limitar outros impactos no desempenho.
• Restabelecem o fornecimento de forma rápida e eficaz e
minimizam a duração de qualquer interrupção.

• Restauram o sistema aos níveis de resiliência pré-evento.

Figure 7. Envisioning a successful resilient network.

Resiliência

PRÉ-EVENTO
Deixe a rede no “modo de
segurança” sempre que
possível (reconfiguração,
recursos de energia
distribuída [DER]
utilização, notificações
microrrede etc)

EVENTO

Recuperação
da resiliência
(dias a meses)
Administre a taxa
de degradação dos
serviços para evitar
falhas em cascata

Restauração
da energia por
operações do
sistema

Avaliação
de danos
Operações do sistema e
coordenação das equipes de reparo

Evento
Operações

PÓS-EVENTO

• Prever eventos
• Minimizar o impacto do evento
• Notificar o cliente
• Mobilização de parceiros terceiros
• Planejamento de operações de rede
• Estratégia de restauração e de cadeia
de suprimentos

• Adaptar-se aos impactos do evento
• Reconfigurar e desenergizar a rede
conforme necessário
• Gerenciar comunicações com partes
interessadas
• Manter a segurança
• Terceiros, funcionários, meio ambiente

Serviço restaurado para todos
os usuários, mas o nível de
resiliência a eventos futuros
ainda está afetado

Acionamento da equipe
e reparo da rede

• Restaurar funcionalidade
• Otimizar táticas de restauração
• Utilizar DERs
• Restaurar resiliência degradada

INICIATIVAS DE MELHORIA DA CAPACIDADE DE RESILIÊNCIA
Reforço/robustez da rede
Enterramento, classificações
de projeto etc

Eficácia da restauração
Treinamento da equipe de campo, peças
de reposição estratégicas, melhorias da
logística, acordos de ajuda mútua etc

Maior flexibilidade operacional do sistema
Reconfiguração de rede, microrredes,
ilhamento, geração distribuída,
armazenamento, serviços conectados etc
Fonte: Análise Accenture.
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Uma vez que esses atributos estejam amplamente definidos,
a tarefa se resume em como medir:
• Quanta resiliência é necessária?
• Quanta já existe?
• Estabelecer métricas de resiliência será uma tarefa árdua,
em parte devido à falta de um consenso de resiliência na
prática – a qual evento climático a rede deve ser resiliente?
Os eventos climáticos extremos podem variar amplamente
em localização e intensidade, o que significa que qualquer
medida de desempenho das concessionárias em relação a
uma métrica de resiliência variará muito, dependendo do
evento climático real e da sua severidade.

E quanto custa essa resiliência? Como o valor social da
resiliência pode ser medido e quantificado para embasar um
caso de negócios de investimento em resiliência?
A maioria das concessionárias de serviços públicos tem
experiência em estimar o custo da carga perdida para os
clientes por períodos relativamente curtos de falta de
energia, e esses custos são comumente usados para
estabelecer metas regulatórias de confiabilidade.
Contudo, os principais eventos de resiliência apresentam um
conjunto muito mais amplo de impactos à sociedade devido à
sua longa duração e às amplas áreas impactadas. O valor
social da eletricidade deve incluir riscos sociais, de saúde,
para a economia, de segurança, ambientais e financeiros.
Por exemplo, o impacto na reputação e na economia causado
por interrupções de longo prazo nas cidades, a disrupção nas
cadeias de suprimentos globais e o aumento da poluição por
fontes alternativas de energia.
No que diz respeito à resiliência, o valor da eletricidade é um
fator muito maior do que seu custo. Mas apenas 36% dos
entrevistados pela pesquisa concordaram, em grande parte,
que o valor social da resiliência foi acordado com os órgãos
reguladores e clientes e usado como base para decisões de
investimento.
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Enquanto isso, os esforços de melhoria da resiliência que
levam a custos de rede mais elevados podem prejudicar o
relacionamento com os clientes e com os órgãos reguladores
se essas ações não forem capazes de comprovar uma melhora
no desempenho dos serviços. Uma estratégia de resiliência
convincente deve incluir incentivos, métricas e modelagem,
que formarão a base para uma abordagem colaborativa entre
órgãos reguladores e concessionárias de serviços públicos. Os
gastos necessários para aumentar a resiliência requerem
assistência regulatória. Por exemplo, a Florida Power and Light
(FPL) está pedindo a aprovação pelo seu PSC (órgão regulador)
de uma estratégia para os próximos 25 anos de enterramento
da fiação – uma solução com mecanismos de aprovação
regulatória e de recuperação de custos.2
As partes interessadas terão que compreender que o
desenvolvimento e a manutenção dos recursos necessários
para lidar com esses eventos justificam os significativos custos
iniciais e contínuos. Elas precisarão compreender que manter
capacidades maiores pode parecer não compensar; o sucesso
significa ausência ou um período mínimo de interrupção nos
serviços. Elas também devem entender que a capacidade
inexplorada que permanecerá durante os períodos de "céu de
brigadeiro" não significa que o dinheiro está sendo
desperdiçado.

Para planejar e executar essa estratégia,
acreditamos que as concessionárias de
serviços públicos precisam se concentrar em
três requisitos estratégicos: estabelecer as
bases da resiliência, construir a rede que dá
suporte à resiliência e possibilitar a inovação
que produzirá serviços de resiliência
emergentes viáveis (Ver Figura 8).
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Figure 8. Três requisitos estratégicos levam a uma rede resiliente bem-sucedida

DESENVOLVER
A REDE
RESILIENTE

EXPLORAR
SERVIÇOS
EMERGENTES
DE RESILIÊNCIA

Desenvolver liderança em
resiliência dentro e fora da
empresa.

Criar novos recursos de
flexibilidade do sistema com a
implantação de soluções digitais.

Apoiar a utilização de soluções
de resiliência para o usuário
final.

Sustentar as metas de
investimentos e desempenho
com mecanismos regulatórios
claros, baseados no risco e no
valor social da resiliência.

Utilizar inteligência artificial (IA) e
tecnologias emergentes para
aprimorar a previsão de
interrupções e estratégias para
restauração do sistema.

Desenvolver soluções
diferenciadas de resiliência de
rede para amparar comunidades
mal atendidas e aquelas com
altos requisitos de resiliência.

ESTABELECER OS
FUNDAMENTOS
DA RESILIÊNCIA

Desenvolver uma base
quantitativa robusta para
análise de risco de resiliência
e tomada de decisão para
investimentos.
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Estabelecer os
fundamentos
da resiliência
A falta geral de orientação regulatória em matéria de
resiliência proporciona às concessionárias de rede a
oportunidade de assumir as rédeas, não apenas na
definição do que é resiliência, mas também em como
ela deva ser monitorada e avaliada. Além disso,
existem várias razões convincentes pelas quais as
concessionárias devem assumir as rédeas:
São elas que estão expostas a riscos financeiros
e não podem se dar ao luxo de esperar – 92% dos
entrevistados acreditam que os crescentes
eventos climáticos extremos aumentam o nível
do risco financeiro das concessionárias de rede e
90% afirmam que eles aumentarão o risco à
viabilidade financeira contínua das
concessionárias de rede.
Apenas as próprias concessionárias dispõem de
dados e recursos para desenvolver métodos para
avaliar efetivamente os níveis de resiliência.
Uma infraestrutura aprimorada representa uma
oportunidade para o crescimento da receita com
base em tarifas, mas a busca por investimentos
em resiliência de maneira ad-hoc expõe as
concessionárias a riscos adicionais –
investimentos históricos em resiliência podem
ser irrecuperáveis se se mostrarem ineficazes na
entrega da resiliência.
Manter diálogo com clientes e órgãos
reguladores, bem como desenvolver uma
abordagem de incentivo que dê espaço para
inovação e melhor desempenho.
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Por que as concessionárias de T&D precisam se
concentrar no estabelecimento de novas bases
para apoiar a resiliência?
As respostas à nossa pesquisa deixaram claro que a maioria
das concessionárias de serviços públicos apresenta lacunas
significativas nessa área (entrevistados concordando em
grande parte).

39%

Definição de resiliência é diferente de confiabilidade

36%

O valor social da resiliência é acordado e usado
para a tomada de decisão

36%

Existem mecanismos reguladores para recuperar
os investimentos em resiliência

38%

Abordagens probabilísticas de avaliação de risco usadas para
prever falhas nos ativos devido às condições meteorológicas

47%

Principais indicadores de desempenho
para investimentos em resiliência

Base: Todos os entrevistados.
Fonte: Estudo Digitally Enabled Grid da Accenture, Pesquisa com executivos 2020.
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Como deve ser essa liderança? Nos níveis mais
elevados e amplos, significa incluir redação e
considerar a resiliência na visão corporativa e nos
planos de negócios. Significa articular e internalizar o
papel da resiliência para a empresa, incorporando-o à
governança e aos processos da organização como um
todo e estabelecendo linhas de autoridade internas
claras que atribuem a responsabilidade pela resiliência.
Também significa tomar a iniciativa de ensinar e
aprender com as partes interessadas – incluindo
grupos do setor e da comunidade, consumidores,
governos e órgãos reguladores – sobre a natureza
mutável dos riscos da resiliência para a sociedade e
para as concessionárias. Por fim, a contribuição das
partes interessadas deve ser a base sobre a qual são
tomadas as decisões sobre os futuros requisitos de
resiliência. Por exemplo, a construção de um caminho
para uma rede resiliente exige que as concessionárias
trabalhem com as autoridades locais para identificar
instalações críticas, acordar soluções e obter a
aprovação para os investimentos necessários.

Para materializar essa visão, os líderes da empresa
repensaram sua prevenção contra incêndios em
vários domínios e atividades.
Os sistemas incluíram o reforço da infraestrutura elétrica, o
desenvolvimento de sistemas abrangentes de meteorologia e de
câmeras para fornecer dados a uma nova organização de ciência e
análise de incêndios, desenvolvimento de modelos preditivos para
avaliar o risco e a consequência no caso de ocorrer um incêndio, a
criação de uma central de operações de emergência de última
geração e a introdução pioneira do desligamento da energia para
segurança pública.
A SDG&E continua a manter uma forte relação com agências
federais, estaduais e locais de combate a incêndios e com os
socorristas para fortalecer a capacidade das comunidades
atendidas pela SDG&E de responder a incidentes envolvendo
incêndios florestais. A empresa continua a buscar inovação para
construir um sistema elétrico mais resiliente e seguro por meio da
adoção de novos equipamentos, tecnologias e analytics.3

Por exemplo, a San Diego Gas & Electric (SDG&E)
tornou-se padrão-ouro por ter uma visão clara de um
sistema resiliente contra incêndios florestais e por
investir para concretizar essa visão. Em 2007, a área
atendida pela SDG&E e outras regiões do sul da
Califórnia foram devastadas por incêndios florestais
catastróficos. Após esses eventos, a liderança e os
funcionários da SDG&E se comprometeram a construir
um sistema resiliente a incêndios.
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Em nossa pesquisa, 36% dos entrevistados acreditam que
existem mecanismos regulatórios para recuperar, em grande
parte, os investimentos em resiliência; na Europa, esse
percentual foi inferior a um quarto (23%). Esse é um sinal claro
de que os órgãos reguladores e as concessionárias de serviços
públicos precisam trabalhar juntos para desenvolver uma
estrutura de analytics para transformar requisitos de resiliência
futuros em planos de ação necessários para a entrega.
As avaliações tradicionais do “custo da carga perdida”, baseadas
em custos, não são amplas o suficiente. A resiliência precisa ser
analisada do ponto de vista do valor da eletricidade, que é um
fator muito maior do que apenas os custos.
Na maioria dos casos, a resiliência só pode ser avaliada em
relação a um evento específico. Determinar os eventos
climáticos extremos adequados e o nível de resiliência
necessário em áreas-chave como economia e segurança é um
ponto de partida fundamental.
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A partir daí, trata-se de desenvolver conjuntos de ferramentas
analíticas aprimoradas para modelar o risco climático e de
ativos. A maioria das concessionárias já tem fortes recursos de
gestão de ativos, mas muitas terão que reforçar ainda mais seus
recursos de modelagem probabilística. Várias falhas de ativos
são inevitáveis em eventos climáticos extremos, e elas exigem
modelagem topológica, particularmente para redes de
distribuição de média tensão, alta tensão e para a
subtransmissão.

As concessionárias também precisarão articular
os tempos de restauração para falhas nesses
modelos com uma precisão maior do que usando
“tempos médios de restauração” padrão ou
outras métricas semelhantes.
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As soluções de analytics incluem sistemas de monitoramento
climático que consolidam dados em tempo real de estações
meteorológicas em modelos meteorológicos detalhados e podem
desempenhar um papel vital e proativo na previsão da demanda, no
controle de custos operacionais e no gerenciamento de um sistema
muito mais complexo do futuro, incluindo casos em que os clientes
também são fornecedores de eletricidade.
Outro exemplo das soluções emergentes na aquisição de dados e
analytics são as melhorias na flexibilidade das atividades de
gerenciamento da vegetação, tal como por meio da utilização de
tecnologias de satélite. Por exemplo, a Agência Espacial Europeia
(ESA) está firmando uma parceria com a Enel para testar uma série
de soluções viabilizadas a partir do espaço para a rede inteligente,
incluindo a aquisição de dados para gerenciamento de vegetação.
A interpretação de imagens de satélite estereoscópicas viabilizada
por IA pode ser convertida em mapas 3D que permitem determinar
a altura.4 Essa abordagem fornece mapas precisos para permitir a
inspeção da linha por drones e fornecer informações sobre o
crescimento da vegetação e identificar locais de alto risco.

Os fundamentos da resiliência: Ações
• Assegurar a responsabilidade da Diretoria para desenvolver
e articular a estratégia de resiliência e incorporá-la à
estrutura e processos de governança da empresa.
• Promover um programa contínuo para estabelecer um
diálogo com as partes interessadas externas para embasar
a estratégia de resiliência.
• Estabelecer parcerias com especialistas em meteorologia
para determinar possíveis cenários futuros de eventos
climáticos extremos e mapeá-los detalhadamente em
relação aos locais da rede.
• Analisar os dados e os recursos de modelagem quanto aos
requisitos de resiliência, como rastreamento climático local
e análise de fragilidade de ativos.
• Manter diálogos abertos com o órgão regulador sobre a
incorporação de resiliência ao modelo de desempenho atual.
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Destaque
Exelon: Aplicação de machine learning e
fontes externas de dados ao risco de postes
de madeira e ciclos de manutenção5
Os postes de madeira são um dos maiores grupos de
ativos da Exelon Utilities, que valem bilhões em capital
investido. Com mais de 2 milhões de postes, a empresa
gasta dezenas de milhões a cada ano em atividades de
manutenção preventiva e de substituição. E, como uma
infraestrutura envelhecida, essa despesa deve aumentar.
Os postes são tradicionalmente mantidos por meio de
ciclos de inspeção amplos e fixos. Essa abordagem trata
todos os postes e áreas de inspeção igualmente, levando
a uma manutenção ineficiente com possível
comprometimento da resiliência da rede. A capacidade
de identificar, tratar, reparar e/ou substituir esses ativos
de maneira mais eficaz e rápida pode prolongar a vida
útil dos ativos e melhorar a resiliência geral da rede, algo
particularmente crítico na preparação e resposta a
eventos climáticos extremos.
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Trabalhando com a Exelon para desafiar as práticas tradicionais de
concessionárias, a Accenture compilou dados de fontes públicas e
dados coletados pela concessionária para identificar riscos entre
postes individuais ou grupos de postes. Os dados foram extraídos
de inspeções da concessionária, inventários de ativos e análises
externas de solo, clima e drenagem.
Usando tecnologias como machine learning e processamento de
linguagem natural, o projeto aproveitou os dados para identificar
riscos em áreas específicas, dando à empresa a melhor inteligência
para o planejamento de ciclos de inspeção. Diferentes fatores
contribuem para diferentes taxas de deterioração dos postes de
madeira; portanto, um plano de inspeção customizado pode reduzir
os custos com manutenção e reduzir o risco geral para o sistema.
As perspectivas obtidas com o projeto podem permitir à Exelon
otimizar os ciclos de manutenção, investir capital de forma mais
eficiente, reduzir o risco de confiabilidade e identificar riscos de
segurança. Essa abordagem também pode ser usada em outros
ativos, permitindo manutenção e atualizações direcionadas para
criar uma rede mais resiliente.
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Construa a Rede Resiliente
O estabelecimento das bases para a resiliência confirma que a
empresa tem dados, ferramentas e estruturas para tomar
decisões sobre uma estratégia de resiliência. O passo seguinte
é realizar os investimentos e as melhorias de processos
necessários para construir uma rede mais resiliente.
As concessionárias de serviços públicos podem melhorar a
resiliência em três grandes áreas:
Reforçar a rede – abordagens tradicionais, como
substituição de postes, enterramento de ativos e
desenvolvimento de defesas contra inundações.

Desenvolver maior flexibilidade do sistema,
usando investimentos em redundância,
reconfiguração de rede, recursos de energia
distribuída (DERs - Distributed Energy Resources),
microrredes e participação dos clientes para
limitar o impacto de eventos extremos.
Intensificar a eficácia da restauração –
aumentando os recursos para reduzir ao mínimo
o tempo de interrupção.

Por que focar na flexibilidade? Por vários motivos. Primeiro,
embora o reforço da rede possa ser altamente eficaz, ele
também tende a ser muito caro e demorado. Ele precisa
focar nos ativos de maior risco que não têm outras opções
de mitigação. Segundo, uma vez que os tipos e locais de
riscos climáticos estão crescendo, ser capaz de se adaptar
a possíveis respostas é muito importante para proporcionar
resiliência em longo prazo. Terceiro, o foco na flexibilidade
pode ser mais econômico do que outras opções,
melhorando a utilização dos ativos existentes e da
capacidade da força de trabalho. Quarto, melhorias na
flexibilidade podem suportar a agenda mais ampla de
gestão de ativos da rede de distribuição, suportando
volumes maiores de GD, participação do cliente,
confiabilidade e resiliência contra outros riscos, tais como
ataques cibernéticos e terremotos.
Os entrevistados pela nossa pesquisa concordam que:
Maior flexibilidade do sistema é a área para melhoria da
resiliência que eles esperam que seja a principal prioridade
para os próximos 10 anos (35%). A flexibilidade foi seguida
pela eficiência da restauração (24%) e reforço da rede (19%)
para completar os três primeiros (ver Figura 9).

Todas as três serão necessárias e a ênfase relativa variará em
função de riscos, ativos, recursos e modelo regulatório da
concessionária. No entanto, o foco deste relatório é
principalmente o desenvolvimento da flexibilidade, tanto nas
operações do sistema quanto na eficiência da restauração.
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Figura 9. Áreas prioritárias para melhoria da resiliência nos próximos 10 anos.
Qual das seguintes áreas de melhoria da resiliência você espera ser sua maior prioridade nos próximos 10 anos?

Melhorias básicas de resiliência focadas na rede
Maior flexibilidade do sistema

Eficácia em restauração

(ex.: microrredes, geração
distribuída, armazenamento,
serviços conectados,
reconfiguração de rede etc)

(ex.: treinamento de equipes de
campo, peças sobressalentes
estratégicas, melhorias na logística,
acordos de ajuda mútua etc)

(ex.: enterramento, novas
classificações de projeto, barreiras
de inundação etc)

América do Norte 27%

América do Norte 20%

América do Norte 30%

35%
Geral

Europa

43%

Ásia-Pacífico

33%

Reforço da rede

24%
Geral

Europa

25%

Ásia-Pacífico

21%

19%
Geral

Europa

15%

Ásia-Pacífico

23%

Suportando melhorias na capacidade de resiliência
Comunicação eficaz com clientes
e outros stakeholders

Previsão meteorológica precisa e os
impactos na sua rede

América do Norte 10%

América do Norte 13%

11%
Geral

Europa

6%

Ásia-Pacífico

8%

11%
Geral

Europa

10%

Ásia-Pacífico

15%

Além disso, 95% dos entrevistados concordam que o aumento da flexibilidade será o método mais econômico para aumentar
a resiliência nos próximos 10 anos, com 47% concordando "em grande parte". Eles reconhecem que o aumento da
flexibilidade os ajudará a responder a diferentes tipos de eventos climáticos. E que nesse processo também virão melhorias
nas operações como um todo, ajudando-os a responder com maior eficiência a falhas pontuais em equipamentos e a reduzir
o impacto dos desligamentos planejados.

Base: Todos os entrevistados.
Fonte: Estudo Digitally Enabled Grid da Accenture, Pesquisa com executivos 2020
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Desenvolvendo a flexibilidade de sistemas
com soluções digitais
Existe a adesão dos executivos. Então, como as concessionárias
de serviços públicos podem agir nessa frente? De maneira geral,
reavaliando suas iniciativas de redes inteligentes por meio da
resiliência. Muitas concessionárias de distribuição têm tido
dificuldades para escalar seus projetos-piloto de rede
inteligente, em parte devido a dificuldades em articular o caso
de negócios para mudar de soluções tradicionais para as
digitais. A resiliência não é necessariamente uma solução única
para todos os casos de negócios de redes inteligentes, mas dá
uma contribuição considerável ao valor possível em alguns
casos.
Investir nessas áreas implica em obstáculos técnicos e de
regulamentação. Por exemplo, o uso de GD foi reconhecido
por 95% dos entrevistados como um componente essencial de
longo prazo para aumentar a resiliência. Contudo,
84% dos entrevistados disseram que a falta de informações
sobre recursos menores de GD estava impactando a resiliência.
À medida que a implantação de GD aumenta, o desafio da
resiliência também se torna mais intenso, a menos que a
flexibilidade oferecida pela GD seja aproveitada de
maneira eficaz.

Transformar a GD num ativo de resiliência exige
uma grande mudança na regulamentação,
políticas operacionais, visibilidade e controle da
rede. É provável que exija a implementação de
controle local de frequência e tensão pelas
operadoras de distribuição, e não pelo operador
da rede de transmissão. Novos sistemas de
sensores e controles, além de possíveis
alterações nos sistemas de proteção, como
aqueles necessários para as microrredes, serão
vitais caso as operações flexíveis de GD venham
a ser utilizadas em escala.
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A utilização dessa flexibilidade de rede é sustentada pela
robusta infraestrutura de comunicações necessária para
permitir as comunicações de alta largura de banda e baixa
latência requeridas para aumentar a visibilidade e o controle na
rede. A implantação de sensores pode garantir a mudança na
visibilidade necessária para dar suporte à gestão ativa do
sistema de distribuição.
Algumas concessionárias de serviços públicos já estão
investigando a maneira como a visibilidade e o controle geral
podem transformar as operações. Por exemplo, a Enel em São
Paulo está implantando um projeto chamado Urban Futurability
para construir um sistema elétrico urbano sustentável e
resiliente. Um componente essencial nesse esforço é o sistema
com cerca de 5 mil sensores de rede que fornecem
informações para um gêmeo digital (Digital Twin) da rede. Esse
modelo replica os locais e simula as operações do sistema,
usando IA, modelagem 3D e Internet das Coisas (IoT) para
fornecer dados em tempo real para o operador do sistema e
demais partes interessadas. A resiliência, em especial, é
suportada por uma série de soluções, tais como avisos de
anomalia operacional em ativos, sistemas de proteção
adaptativos, inspeções por drones e estimativas de topologia.6
Outro exemplo é o sistema digital de gerenciamento do
transporte de gás natural da Gasunie, desenvolvido para ajudar
a gerenciar melhor a rede de gás holandesa. A empresa de
infraestrutura de gás colaborou com a Accenture para
desenvolver um novo cenário de TI para sua sala de controle –
uma medida que ajudou a proteger informações precisas para
os usuários finais, atender às necessidades operacionais e
fornecer transporte seguro e garantido de gás. O novo sistema
está integrado ao sistema de informações geográficas da
Gasunie, usando uma única fonte de dados de ativos (incluindo
gasodutos, compressores e válvulas), para criar um modelo de
rede do sistema como um gêmeo digital da rede física.
O novo e inovador sistema garante uma base sólida,
permitindo à Gasunie realizar planos futuros adicionais, como
otimização de energia, planejamento digital da manutenção e
controle operacional.7
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A utilização efetiva de uma maior visibilidade do
sistema será um grande desafio para as
concessionárias de distribuição, principalmente
frente a um evento climático extremo.
A implantação de um “Centro de Controle do Futuro” é sem
dúvida o passo mais importante na transformação das operações
de transmissão e distribuição. Como núcleo de todas as
operações da rede – padrão, dia a dia e resposta após desastres
– o Centro de Controle do Futuro dá suporte à gestão flexível do
sistema necessária para utilizar os ativos com maior eficiência.
Para mais detalhes sobre o Centro de Controle do Futuro,
consulte o apêndice nas páginas 36-38.
Por fim, novas relações de trabalho e comerciais entre empresas
de distribuição, operadores de GD e novos players do mercado,
tais como agregadores, também precisarão ser desenvolvidas
para apoiar as mudanças necessárias para operações flexíveis.
Com o aumento de proporção de GD, veículos elétricos (VEs) e
sistemas de armazenamento, essa abordagem de gestão de
ativos deve se tornar uma necessidade e não uma escolha para
muitas concessionárias. A boa notícia é que algumas
concessionárias já estão investigando como a capacidade de GD
pode ser utilizada durante eventos climáticos extremos.
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Aprimorando a flexibilidade de
sistemas com soluções digitais: Ações
• Analisar os dados de visibilidade de rede disponíveis
sobre locais de ativos críticos.
• Identificar possíveis investimentos em pequena monta
que poderiam oferecer aprimoramentos na flexibilidade
da rede para pilotos.
• Avaliar as necessidades de analytics de rede frente às
novas aspirações de flexibilidade do sistema (estimativa
de estado, fluxo de energia desbalanceado, avaliação de
contingência etc).
• Investigar opções para acessar fontes externas de
resiliência (GD, resposta à demanda, armazenamento etc).
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Destaque
O crescente papel da flexibilidade de
rede na Europa
Na Europa, as melhorias na flexibilidade da rede
foram priorizadas como meio de integrar os DERs de
maneira mais eficaz, abordando os gargalos da rede,
reduzindo a congestão e os custos. Embora as metas
de flexibilidade variem na Europa, todas apoiam
maior resiliência, prevenindo contra condições
climáticas extremas, melhorando a capacidade das
concessionárias de evitar interrupções e acelerando
a recuperação pós-incidentes.
Sistema avançado de controle automatizado da UK
Power Networks

A UK Power Networks (UKPN), maior distribuidora de
eletricidade da Grã-Bretanha, implantou um sistema
de controle automatizado avançado para administrar
mais de 500 MW de energia – o suficiente para mais
de 250 mil residências – gerados por DERs,
principalmente eólicos e solares. A UKPN tratou de
aquisição e contratações de DERs por meio do Piclo,
uma plataforma de mercado de flexibilidade local
que comercializa capacidade flexível de vários
fornecedores. A UKPN integrou a energia à rede
usando IA para processar big data e definir maneiras
seguras e eficientes de operar a rede. Com apoio de
esquemas de controle inovadores, o sistema de
controle permite uma visão abrangente das
operações da rede e dá suporte a decisões em
tempo real. Com percepções claras da rede, a UKPN
pode acionar equipes de campo com maior
eficiência no caso de um incidente como um evento
climático extremo.8
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Mercado de flexibilidade da Enera
Colaborações entre as concessionárias de serviços públicos e
outras entidades na Europa estão se tornando cada vez mais
frequentes. Esses grupos expandem ainda mais o impacto da
flexibilidade da rede, criando maior alcance entre regiões e redes.
A Enera, um consórcio europeu entre 32 parceiros, dá suporte à
região noroeste da Alemanha e conta com alta participação em
energia renovável (235% da demanda real) e tem gargalos físicos
na rede, resultando em mais de €1 bilhão em custos de
redistribuição da congestão. A Accenture contribuiu com o
desenho funcional de um mercado de flexibilidade para o
consórcio. O mercado fornece um meio para soluções de gestão
de congestão que permitem que fontes de flexibilidade fluam para
os pontos mais críticos da rede. Esse tipo de alívio de congestão
não apenas reduz os custos de redespacho, como também cria
resiliência na rede para se preparar para eventos imprevistos.9
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Casos de uso e demonstrações de flexibilidade do InterFlex
O InterFlex, um recente projeto piloto que reúne várias
concessionárias de serviços públicos e apoiado pelo programa de
pesquisa e inovação da União Europeia em 2020, investigou o uso
de sistemas de flexibilidade locais para aliviar as restrições da
rede de distribuição. Como integrante do consórcio, a Accenture
contribuiu para atividades de comunicação e divulgação,
relacionamento com os conselhos externos e redação de
publicações. O projeto desenvolveu uma série de casos de uso de
flexibilidade, muitos dos quais, e seus pilotos subsequentes,
tiveram especial relevância para a resiliência da rede.
Por exemplo, um piloto realizado na região metropolitana de Nice,
na França, explorou o ilhamento automático com base num
sistema de baterias de armazenamento para garantir segurança
de fornecimento e resiliência como um serviço adicional ao
operador de serviços de distribuição (DSO) em áreas onde o
fornecimento de energia é crítico. A Enedis, um DSO, e a ENGIE,
um player do mercado, compartilharam o uso de uma mesma
bateria. Durante as operações de ilhamento, o DSO direcionou
remotamente a bateria a partir de sua sala de controle regional.
Durante os períodos de não ilhamento, os sistemas de
armazenamento foram operados pela ENGIE para monetizá-los em
várias áreas de valor, a fim de tornar esses investimentos os mais
lucrativos possíveis. O projeto permitiu que as duas
concessionárias compartilhassem os benefícios da bateria, o que
gera perspectivas interessantes para que ambas reduzam seus
custos operacionais. Sobretudo do ponto de vista da resiliência da
rede, a Enedis conseguiu gerenciar a rede de distribuição em
modo de ilhamento sem nenhum corte de energia para os clientes
locais – um resultado que seria especialmente benéfico durante
eventos extremos de alto impacto.10
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Repensando as estratégias de
restauração do sistema
Embora a flexibilidade tenha sido nosso foco
principal, as estratégias de restauração na rede (o
terceiro componente de uma rede resiliente) também
exigem atenção. Na verdade, essas estratégias se
baseiam nos esforços para melhorar a flexibilidade.
Considere: As concessionárias de serviços públicos já
têm fortes recursos de restauração do sistema,
desenvolvidos ao longo de muitos anos para suportar
desligamentos não planejados e planejados. Por
exemplo, 92% dos entrevistados dizem que usam, em
parte ou em grande parte, uma abordagem de
sistema de comando de incidentes para responder a
emergências. Da mesma forma, 89% dos
entrevistados afirmam que realizam treinamento com
terceiros, tais como autoridades de emergência,
proprietários de terras e outros. Por fim, 93% das
concessionárias de serviços públicos têm acordos
para compartilhar ativos críticos, em parte ou em
grande parte, com outras concessionárias.

Em geral, as práticas de restauração do sistema em situações
de emergência têm seguido uma priorização predeterminada,
com base na manutenção da segurança do público e de
trabalhadores, priorização de ativos críticos e normalmente
trabalhando da alta tensão para a baixa tensão para maximizar
o número de clientes restaurados a cada etapa.
Inevitavelmente, esses procedimentos de restauração não são
totalmente otimizados para um evento real, pois são baseados
nas condições previstas do sistema, que incluem
desligamentos múltiplos e individuais, interdependências com
a infraestrutura de transporte e comunicações, e o status dos
locais de geração de energia. O gerenciamento ativo da rede e,
principalmente, o uso de DERs podem acelerar os esforços de
restauração, mas também acrescentam um nível de
complexidade à restauração.

A pergunta que surge em decorrência de
aumento na severidade e frequência de
eventos climáticos extremos é: Como
esses recursos podem ser expandidos de
forma econômica? Novos desafios em
termos de resiliência exigirão
inevitavelmente uma reavaliação da
equipe de campo, logística e requisitos
de suporte; porém existem
oportunidades adicionais de
flexibilidade que podem ajudar na
eficácia da restauração.
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A otimização ativa da estratégia de restauração para as
interrupções é geralmente comprometida por falhas nos dados
e pelas restrições computacionais ao otimizar esses grandes
sistemas. As soluções que envolvem gêmeos digitais podem
dar suporte às concessionárias no desenvolvimento de um
menu de possíveis abordagens de restauração antes do evento
que possam ser selecionadas com base nas avarias reais do
sistema.

Repensando as estratégias de
restauração do sistema: Ações
• Examinar a capacidade de restauração frente a
cenários emergentes de resiliência, tais como
restrições severas da força de trabalho e suporte
externo reduzido.

Como as concessionárias sabem, a eficácia da restauração
também se baseia na integridade da cadeia de suprimentos
durante eventos climáticos extremos. Idealmente, os
fornecedores seriam capazes de rapidamente entregar grandes
volumes de componentes padrão, ou componentes poderiam
ser emprestados de concessionárias vizinhas. Mas as premissas
podem ser revertidas quando a cadeia de suprimentos falhar
devido a avarias causadas por eventos climáticos regionais
mais extensos ou quando outros problemas de resiliência
prejudicarem as cadeias de suprimentos globais. Conforme
demonstrado pela pandemia da COVID-19, as premissas da
cadeia de suprimentos para fornecer até mesmo componentes
básicos podem rapidamente se desintegrar. Nessas
circunstâncias, as concessionárias devem trabalhar juntas para
utilizar escassos suprimentos com mais eficiência até que as
peças possam ser novamente adquiridas. O choque da cadeia
de suprimentos devido a COVID-19, bem como as enormes
restrições na cadeia de suprimentos vistas em Porto Rico após o
furacão Maria,11 provavelmente levarão muitas concessionárias
a reavaliar suas políticas de peças de reposição estratégicas,
compartilhamento de ativos e de reabastecimento. Por
exemplo, as concessionárias podem querer avançar seus
acordos de auxílio mútuo, estendendo o acesso aos sistemas de
gerenciamento de trabalho e ativos a terceiros, padronizando o
acesso às informações para todos os planejadores e
trabalhadores de campo. Além disso, o desenvolvimento de
novas fontes de aumento da capacidade de recursos pode ser
necessário, como programas para trazer de volta os
funcionários aposentados para cargos temporários como forma
de apoiar a força de trabalho principal.
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• Determinar como o aumento da flexibilidade do
sistema pode ser aproveitado para melhorar a
eficiência da restauração, em especial para locais
de ilhamento de rede e microrredes.
• Investigar novas abordagens flexíveis de otimização
de restauração usando maior conhecimento da rede
para restringir o leque de possíveis soluções.
• Compartilhar experiências e práticas líderes com
outras concessionárias de distribuição.

DA CONFIABILIDADE À RESILIÊNCIA: Como Enfrentar os Desafios de Eventos Climáticos Extremos

Destaque
Maior Resiliência e Resposta a furacões da
Florida Power and Light12
Em setembro de 2017, a região atendida pela Florida Power &
Light (FPL) foi fortemente impactada pelo furacão Irma. O Irma
provocou interrupções para o maior número de clientes na
história da FPL. A empresa restaurou os serviços para 4,4
milhões de clientes nos 10 dias seguintes. O Irma foi, em todos
os sentidos, um evento sem precedentes em termos de
tamanho, abrangência, poder destrutivo e avanço lento. Os
fortes ventos e as inundações geraram desafios para a
empresa e seus clientes; contudo a FPL conseguiu restaurar os
serviços para 1 milhão de clientes antes mesmo de a
tempestade deixar a região atendida pela FPL – 2 milhões no
final do primeiro dia de restauração e a grande maioria em 10
dias – a restauração mais rápida para o maior número de
clientes realizada por uma concessionária na história dos EUA.

Embora o furacão Irma fosse mais poderoso do que os furacões
anteriores e levasse mais clientes a ficar sem energia, a resiliência
adicional reduziu substancialmente o tempo de restauração. A
Accenture acompanhou a resposta da FPL ao Irma em primeira
mão quando a empresa nos pediu para fornecer feedback em
tempo real sobre seus esforços de resposta a tempestades. Um
dado que diz tudo: durante o furacão Wilma, a FPL teve 12.500
postes derrubados. No furacão Irma? Apenas 2.500.

Como a FPL conseguiu isso? Um dos principais motivos foi o
comprometimento das equipes de campo e funcionários da
empresa, terceirizados e parceiros de assistência mútua. Mas
outro motivo foi o compromisso da FPL em construir um
sistema de fornecimento de energia resiliente e a
infraestrutura de suporte. Após uma série de furacões em
2004 e 2005, a liderança da FPL decidiu investir para tornar
sua rede mais resiliente. Nos 10 anos seguintes, a empresa
investiu US$ 3 bilhões – como resultado, a rede que enfrentou
o furacão Irma foi bem diferente daquela impactada pelo
furacão Wilma. A rede aprimorada foi reforçada por novos
postes de concreto e aço (em vez de madeira), com a
introdução de novas chaves seccionadoras e sensores e novos
analytics para fornecer informações sobre o status da rede.
Além disso, a FPL havia criado um centro de operações de
emergência reforçado em nível de categoria 5 e um centro de
diagnóstico de última geração.
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Explorar soluções
emergentes de resiliência
Onde a resiliência não for possível por meio de
abordagens tradicionais, as concessionárias deverão
desenvolver e expandir novos serviços que vão além de
seus atuais modelos de distribuição. Algumas
concessionárias de serviços públicos encontram grandes
restrições técnicas para garantir resiliência a todos os
clientes, como atender a inúmeras comunidades rurais
relativamente isoladas ou porque os riscos de danos
causados por eventos climáticos catastróficos são
relativamente altos, tornando impossível oferecer alta
resiliência a um custo razoável. Isso significa que elas
precisarão de soluções mais abrangentes.
Uma maneira de conseguir isso é envolver os clientes na
identificação de novas soluções – tanto na rede quanto
nos locais dos clientes – para atender às necessidades
previstas de resiliência. As soluções de usuários finais
desenvolvidas em parceria com clientes e outras
empresas podem ajudar a atender a essas necessidades
de resiliência possivelmente não atendidas. A
concessionária pode ajudar o cliente a compreender os
desafios como a probabilidade de interrupção ou a
possível duração de interrupções e explorar se as
soluções de resiliência local são adequadas.
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Há anos, as concessionárias de distribuição vêm
gerenciando interrupções na forma de geração
distribuída e “prosumer”; a mudança para veículos
elétricos (VEs) e a necessidade de infraestrutura de
VE impulsionarão muitos aspectos da evolução da
rede, ao mesmo tempo em que o custo mais baixo de
armazenamento está abrindo muitas opções em
potencial para armazenamento embutido (embedded
storage) e armazenamento atrás do medidor.
A rápida implantação desses DERs poderá formar a base de soluções
para dar suporte à resiliência local onde a própria rede venha a falhar.
Por exemplo, 93% dos entrevistados concordam que as soluções de
auto-ilhamento (self-islanding) serão as que mais contribuirão para
melhorar a resiliência em longo prazo, abrindo um caminho para
melhorar a resiliência de edifícios com armazenamento e energia
solar. Essas soluções podem ser estendidas para incorporar os VEs
como fontes de eletricidade de emergência para as residências
(veículo para a rede) e também podem ser usadas para manter a
alimentação para Centros Comunitários que fornecem serviços
críticos durante grandes interrupções.
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Por exemplo, no Reino Unido, a Nissan e a EDF Energy
estão trabalhando juntas em vários projetos usando VEs de
clientes para fornecer serviços de retorno à rede.
Atualmente, a concessionária oferece programas de
veículo-para-rede (V2G) para clientes comerciais no Reino
Unido, envolvendo os veículos de passeio (Nissan Leaf) e
pequenas vans comerciais (Nissan e-NV200). Os sistemas
permitem a participação nos mercados locais de
eletricidade em resposta ao equilíbrio flutuante entre
oferta e demanda com as receitas compartilhadas entre a
concessionária e os clientes comerciais. O núcleo desta
solução é um carregador bidirecional para suportar as
operações V2G.
Nesse estágio, o V2G não é usado para dar resiliência; no
entanto, o uso dessa tecnologia para fornecer outros
serviços está avançando. As tecnologias que estão sendo
testadas podem ser cooptadas para serviços de resiliência
que não suportariam por conta própria o caso de negócios
para implantação de tecnologia. Pode ser um passo lógico
adicionar "veículo ao prédio" depois que as questões
tecnológicas forem superadas.13

Soluções emergentes de resiliência: Ações
• Identificar grupos de clientes com possíveis
demandas por resiliência não atendidas.
• Determinar partes da rede onde os custos de
manutenção da resiliência são muito altos e a
demanda de eletricidade é baixa.
• Abrir e aprofundar o diálogo com esses grupos de
clientes para encontrar possíveis soluções.
• Criar novas soluções que possam oferecer
abordagens técnicas alternativas para oferecer
resiliência e criar parcerias para levá-las aos
clientes, onde necessário.

As concessionárias de serviços públicos podem estender
essas soluções específicas de prédios para desenvolver
sistemas independentes. Em locais onde a energia
renovável é relativamente abundante, mas as conexões
com a rede são longas, pouco confiáveis e expostas a
intempéries, pode ser economicamente interessante
abandonar o modelo de distribuição tradicional e remover
completamente a fiação. A Horizon Power na Austrália é
um exemplo. A concessionária equipou os clientes com
geração renovável, armazenamento e geradores de
backup. Esses ativos pertencem e são mantidos pela
concessionária, mas os clientes não estão mais
conectados à rede de distribuição, economizando custos
significativos em manutenção e reparos.14
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A complicação pela COVID
Preparar para eventos climáticos extremos
em tempos da COVID-19
À medida que a nova realidade de viver uma pandemia global
começa a se instalar, as concessionárias estão conhecendo
toda a extensão dos impactos sobre suas forças de trabalho,
clientes e operações. A resposta inicial à propagação do vírus
se concentrou em confirmar práticas de trabalho seguras e
manter o desempenho das operações. Isso tem sido
fundamental para manter a entrega confiável de eletricidade
tão vital neste momento crítico.
No entanto, é importante prever e planejar para uma possível
segunda, ou múltiplas ondas de contaminações e, em
especial, como as práticas de trabalho podem se tornar mais
resilientes em caso de um evento climático extremo
concomitante. Por exemplo, a viabilidade de acordos de ajuda
mútua pode ser significativamente comprometida caso o
distanciamento social seja incorporado às práticas de trabalho
ou na falta de quartos de hotel para acomodar trabalhadores
convidados. Da mesma forma, as restrições epidemiológicas
na evacuação de populações diante de eventos importantes,
como furacões/ciclones, mudarão bastante os riscos de
segurança para os clientes, exigindo modificações nas
prioridades de resposta a emergências e restauração.

As concessionárias devem aproveitar qualquer trégua no
ritmo das contaminações para reavaliar suas respostas à
pandemia e realizar um “teste de esforço” para avaliar
cenários climáticos extremos. Primeiro, os pontos de
aprendizado da primeira onda devem ser capturados e
incorporados aos planos de ação.
• Analisar o desempenho, capturando perspectivas de
toda a empresa.
• Entrar em contato com colegas e compartilhar
experiências e práticas.
• Avaliar a operação da função de resposta a
emergências e identificar oportunidades de melhoria.
• Determinar lacunas e desenvolver um plano de ação
de curto prazo para fechamento.
Essa perspectiva atualizada sobre a capacidade de
resposta a pandemia deve ser testada sob estresse em
cenários climáticos extremos. Por exemplo:
• Planejamento da força de trabalho e restauração para
eventos climáticos extremos, sob restrições causadas
pela Covid-19.
• Modelagem de disrupção da cadeia de suprimentos
para fornecer estratégias de mitigação de riscos.
• Estratégias de alocação de pessoal do centro de
controle e da central de comando de incidentes,
como soluções de “abrigo no local”.
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Conclusão:
Resiliência como
um imperativo
DA
DA Extremos
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Embora o desafio de se tornar mais resiliente
seja imenso, ele também é inevitável.
Aquelas que não agirem agora colocarão suas organizações
– e seus clientes – em risco. As atuais tendências de eventos
climáticos não vão retroceder ou reverter.
Além disso, os benefícios do planejamento de resiliência
climática prepararão melhor as concessionárias para lidar
com outras crises inesperadas que ameaçam sua
capacidade de resposta, colocando em risco cadeias de
suprimentos e planos de alocação de funcionários, incluindo
eventos como o da COVID-19, ataques cibernéticos,
terremotos e tempestades geomagnéticas. Além disso, o
desenvolvimento da flexibilidade, em particular, trará
ferramentas adicionais para enfrentar os desafios atuais do
setor, como a implantação de GD e o advento dos VE.
Comece agora olhando o panorama geral. Use os três
elementos da resiliência – os fundamentos, a rede e as
soluções emergentes – para mapear e executar sua própria
estratégia de resiliência. Buscar resiliência de forma mais
direta deve se tornar uma parte significativa da trajetória de
crescimento da concessionária.

Segundo Thomas Edison: "Se fizéssemos
todas as coisas de que somos capazes, nós
nos surpreenderíamos".
Vamos então nos surpreender.
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Apêndice:
O Centro de
Controle do Futuro
DA
DA Extremos
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Central de Controle do Futuro:
O centro nervoso da rede
Um conceito central por trás de maior resiliência e resposta
eficaz a eventos climáticos é o que chamamos de Centro de
Controle do Futuro. Este centro de controle está no centro de
todas as operações da rede: ela permite o monitoramento, a
análise e o controle da rede, e suporta a integridade e o
planejamento de ativos para operações e contingências
padrão. Além disso, integra e gerencia os DERs e facilita o
gerenciamento de respostas a emergências e desligamentos.
O Centro de Controle do Futuro também é capaz de direcionar
atividades relacionadas à resiliência, tais como gerenciamento
de vegetação e de trabalhadores de campo.
Com a proliferação dos DERs, com a maior ênfase na eficiência
energética, com a eletrificação dos transportes e outros
fatores que aumentam a complexidade da rede, os centros de
controle atuais acabam ficando obsoletas e ineficientes. As
expectativas dos clientes também estão mudando: os
consumidores querem uma rede confiável e resiliente que se
adapte às mudanças climáticas e resista a ameaças de maus
atores. Além disso, os clientes esperam ver mais opções de
autogeração e de energia que viabilizem uma transição para
energias mais limpas. E os funcionários de concessionárias
esperam um ambiente de trabalho mais seguro, além de maior
acesso à tecnologia inteligente.
Hoje, um dos principais problemas é o alto volume de dados
exibidos em múltiplas telas que os operadores devem analisar
manualmente, o que resulta numa limitada visibilidade dos
possíveis riscos e falhas. Com capacidade limitada de
gerenciar proativamente as operações da rede, os operadores
devem tomar decisões rápidas de maneira reativa quando os
problemas ocorrerem, o que pode resultar em atrasos no
reparo, interrupções prolongadas ou riscos à segurança.

36

Além disso, situações de pandemia como a COVID-19 afetam
diretamente as salas de controle e a capacidade do pessoal de
suporte de trabalhar no local e colaborar para resolver esses
problemas complexos. Distanciamento social, disrupções nas
instalações devido à possível contaminação por vírus e falta de
recursos para cobrir funcionários afastados pela doença afetam a
capacidade das concessionárias de serviços públicos de garantir
a confiabilidade e a rápida recuperação de possíveis interrupções
no fornecimento causadas por eventos climáticos, como
furacões sazonais, incêndios florestais/queimadas, tempestades
de gelo e outros.
E há ainda a questão da força de trabalho. Embora o centro de
controle seja essencial para a segurança e a saúde da rede como
um todo, as centrais de controle atuais lutam para atrair, treinar e
reter os melhores talentos devido ao uso de tecnologia
desatualizada e à necessidade de os trabalhadores executarem
tarefas manuais e repetitivas. Isso se torna ainda mais importante
quando constatamos que muitas vezes os trabalhadores mais
novos que substituem aqueles com décadas de experiência
provavelmente não terão o mesmo tempo de casa na empresa.
Desempenho Melhorado, Experiência Aprimorada
O Centro de Controle do Futuro usa tecnologia inteligente para
apoiar a capacidade de resolução de problemas dos operadores
e seu desempenho geral. Ao integrar os dados de engenharia e
manutenção – facilitando a percepção preditiva da situação e a
tomada de decisão orientada por analytics – a central de controle
consegue agora ajudar os operadores a antecipar riscos e
acelerar a recuperação pós-evento com um nível mais alto de
colaboração com o pessoal de suporte e de campo.
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O Centro de Controle do Futuro
representa uma drástica evolução
da tecnologia e uma "nova maneira
de trabalhar" para as operações:

Figura 10. Visão do Centro de Controle do Futuro:

• De bancos de dados díspares e
plataformas individuais para
plataformas robóticas integradas.

CONECTADA

• De fluxos de trabalho não
padronizados para processos
adaptativos padronizados em toda
a empresa.
• De fluxos de trabalho manuais para
tomadas de decisão orientadas por
analytics que usa inteligência
artificial (IA) e machine learning.

Força de
Trabalho
Viabilizada
Digitalmente

COLABORATIVA

Colaboração
Interativa

• De limitada percepção da situação
à análise preditiva/prescritiva que
aprimora a percepção da situação.
• De uma empresa desarticulada
para uma plataforma
multifuncional que permite um
nível mais alto de colaboração
entre operações e outras funções
importantes de concessionárias;
por exemplo, engenharia,
planejamento e manutenção.

SEGURANÇA

Operações
confiáveis e
resilientes

Empresa
Integrada

HUMANO+
MÁQUINA

Segurança
de Rede
Inteligente

Operações
Autônomas e
Robótica

VIABILIZADA
POR ANALYTICS

Rastreamento
e Gestão
de Ativos
Controle da
Cadeia de
Suprimentos

SEGURANÇA
INTELIGENTE

ADAPTÁVEL

• De datacenter no local e
infraestrutura física da central de
controle para uma sala virtual de
dados e controle que permite
operações, diagnósticos e
manutenção remotos.
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Ao melhorar o desempenho, o Centro de Controle do Futuro
também aprimora a experiência do funcionário, em parte
aproveitando a tecnologia digital para fornecer ao operador
"superpoderes" provenientes de realidade aumentada e
estendida, IA/machine learning, veículos autônomos (drones
e outros robôs em campo), automação de processos
robóticos (RPA), e treinamento avançado (como salas de aula
virtuais e realidade virtual) e ferramentas de
colaboração/mobilidade em campo. A abordagem humano +
máquina incorporada na central de controle aumenta a
produtividade e a satisfação dos funcionários.

Quando pessoas e tecnologia inteligente trabalham juntas,
mudanças duradouras são possíveis. A transformação para o
Centro de Controle do Futuro dá às concessionárias a
resiliência de se prepararem e responderem a eventos
relacionados ao clima com maior rapidez, eficácia e segurança.

Centro de Controle do Futuro em
ação: Weather Impact Navigator

Benefícios do Centro de Controle do Futuro incluem:
• Reduções de custo tanto para OPEX (menor custo com falhas,
menor número de chamados, desgaste – attrition – reduzido,
redução nos custos com compliance), quanto CAPEX (menor
risco geral de falhas, infraestrutura simplificada).
• Redução dos custos de processamento com a redução de
tarefas manuais – em até 80%.
• Uma possível redução no tempo de atendimento a
interrupções em até 40%.
• Maior satisfação de clientes e funcionários.

O Centro de Controle do Futuro pode melhorar os resultados da
rede em face a eventos climáticos extremos, aumentando a
resiliência e a colaboração, além de facilitar a resposta rápida e
segura dos operadores. Por exemplo, a central de controle
melhora o gerenciamento da vegetação por meio de maior
vigilância e monitoramento inteligente e aprimora a gestão de
ativos, reduzindo o risco de falhas em ativos por meio da
manutenção preditiva. A força de trabalho pode ser administrada
e acionada com mais facilidade e segurança, juntamente com um
uso mais eficaz de tecnologias conectadas, tais como plataformas
móveis, e tecnologia de rastreamento de trabalhadores, incluindo
biometria e localizadores. Acima de tudo, facilita o
compartilhamento de conhecimento e a colaboração entre as
equipes de campo, engenharia e operações.
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O Weather Impact Navigator (WIN) é um exemplo
prático do Centro de Controle do Futuro em ação. O
WIN fornece informações relevantes e confiáveis
durante eventos climáticos extremos para embasar
tomadas de decisões críticas e obter informações
úteis para os clientes.
O feed WIN contém dados sobre meteorologia, falta
de energia, bairros afetados, dados de negócios e
sociais numa única tela. Ele exibe num mapa os
prestadores de serviços essenciais próximos ao
usuário, mostrando se eles estão abertos ou
fechados, e fornece detalhes em tempo real sobre os
serviços disponíveis de cada provedor.
O WIN também cria planos de evacuação
personalizados para cada usuário – planos que
podem ser baixados para uso off-line. Implantado na
central de controle, o WIN expande a capacidade dos
operadores de prever desenvolvimentos
meteorológicos e obter, em tempo real, informações
úteis para os funcionários e clientes.
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