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André Pepitone 
A management marked by 
innovation in the Brazilian 
electricity sector
Uma gestão marcada pela inovação 
no setor elétrico brasileiro

André Pepitone da Nóbrega é diretor-geral 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
presidente da Associação Ibero-Americana de 
Entidades Reguladoras da Energia (ARIAE), com-
posta por 27 órgãos de 20 países, e vice-presi-
dente da Associação Brasileira de Agências de 
Regulação (ABAR).

Assumindo o comando da ANEEL em 
2018, Pepitone liderou ações estruturantes 
voltadas à modernização, à desoneração das 
tarifas de energia e à atratividade de investi-
mentos, com destaque a acordos com grandes 
bancos, redução de subsídios e alocação mais 
eficiente de custos.

Sua gestão está conduzindo o Setor Elétrico 
pós-pandemia e de escassez hídrica à sociedade 
de alta tecnologia, com foco no empoderamento 
do consumidor. A marca alcançada em 2021 de 
R$ 1 trilhão de investimentos no Setor, desde a 
criação da ANEEL, reflete a confiança do mercado 
na regulação.

Homenageado no prêmio Personalidades do 
Ano de 2021 pelo Global Council of Sustainability 
& Marketing e o Fórum das Américas, nesta entre-
vista Pepitone fala sobre os desafios de liderar o 
Setor Elétrico e sobre como entregar à sociedade 
brasileira uma regulação que proporcione resul-
tados concretos: empregos, desenvolvimento e 
qualidade no serviço de energia elétrica.

André Pepitone da Nóbrega is director 
general of the National Electricity Agency (ANEEL), 
president of the Ibero-American Association of 
Energy Regulatory Entities (ARIAE), composed 
of 27 organizations from 20 countries, and also 
vice-president of the Brazilian Association of 
Regulatory Agencies (ABAR).

Assuming command of ANEEL in 2018, an 
Agency in which he has been a career servant 
since 2000, Pepitone led structuring actions 
aimed at modernization, reduction of energy tariffs 
and attractiveness of investments, with emphasis 
on agreements with large banks, reduction of 
subsidies and more efficient allocation of costs.

His management is leading the Electricity 
Sector from the pandemic and water scarcity to 
the high-tech society, with a focus on consumer 
empowerment. The milestone reached in 2021 
of R$ 1 trillion in investments in the Sector, since 
the creation of ANEEL, reflects the market’s 
confidence in regulation.

Honored in the 2021 Personality of the Year 
award by the Global Council of Sustainability & 
Marketing and the Forum of the Americas, in this 
interview Pepitone talks about the challenges of 
leading the Electricity Sector and how to deliver 
to Brazilian society a regulation that provides 
concrete results: jobs, development and quality in 
the electricity service.
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Solar plant in 
Coremas, state 

of Paraiba, 
in 2020

Usina solar em 
Coremas (PB),

 em 2020

the winners golden pageS

The Winners – Em sua gestão, a desoneração tari-
fária foi uma prioridade. Como esse cenário evoluiu?

André Pepitone – Assumimos diante de gran-
de pressão na conta de luz, provocada pela alocação 
ineficiente de custos no Setor e por questões estru-
turais não resolvidas. Entre 2013 e 2018 a tarifa re-
sidencial subiu 82,7%, com reajustes anuais de 17% 
a 30%, enquanto a variação do IPCA foi de 41,6%. 

Com transparência e respeito aos contratos, 
implantamos, já em 2018, a agenda de desonera-
ção tarifária. Medidas fizeram que o índice médio 
de reajuste despencasse de 15%, em 2018, para 
1,67% em 2019. Em 2020, sob efeito da pande-
mia, os aumentos foram, em média, de 3,60%, in-
feriores à inflação.

Entre as medidas destaca-se a Conta-Covid, 
operação realizada sem recurso do Tesouro Na-
cional, que injetou R$ 15,3 bi no Setor em 2020. 

The Winners – During your administration, you 
were concerned with working on tariff reduction. 
How has this scenario evolved?

André Pepitone – We assumed in the face 
of great pressure on the electricity bill. Between 
2013 and 2018, the residential tariff rose 82.7%, 
with annual adjustments from 17% to 30%, while 
the IPCA variation was 41.6%.

With transparency and respect for contracts, 
we deployed, in 2018, the tariff reduction agenda. 
Measures caused the average rate of adjustment to 
plummet from 15% in 2018 to 1.67% in 2019. In 
2020, under the effect of the pandemic, the increases 
were, on average, 3.60%, lower than inflation.

Among the measures, Conta-Covid stands 
out, which is an operation carried out without any 
funds from the National Treasury, which injected 
R$ 15.3 billion into the Sector in 2020.
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Brazil is at 
the forefront 
with an 85% 
renewable 

matrix, while 
the worldwide is 

only 23%

Esta ação, articulada com o MME, CCEE e outras 
entidades, desonerou as tarifas, em média, em 
6,94% em 2020 e em 4,91%, em 2021.

A ANEEL também iniciou em 2020 a devolu-
ção aos consumidores de créditos tributários ge-
rados por decisões judiciais que excluem o ICMS 
da base de cálculo do PIS/Cofins.

As ações em diversas frentes atenuaram em 
mais de R$ 18 bi o valor que seria acrescido nas 
contas de luz em 2021, com redução média de 
cerca de 10%.

O futuro guarda desafios, mas vejo no time 
da ANEEL muita competência para fazer mais e 
melhor pelos consumidores.

TW – Dentro de um cenário pandêmico, quais 
foram as estratégias e os trabalhos realizados 
para conter a forte crise hídrica? Quais são os 
próximos passos?

AP – No final de 2020 e início de 2021, com 
o abrandamento da pandemia, a demanda por 
energia voltou a subir ao fim da pior estação úmi-
da dos últimos 91 anos. 

O setor é bem diferente do de 20 anos atrás 
em capacidade de geração, diversificação das fon-
tes e eficácia no transporte de energia. De 2006 
até 2021, o país ampliou de 89 mil MW para 180 
mil MW a capacidade de produção de energia.

As hidrelétricas, que representavam, em 2000, 
85% da matriz, hoje respondem por 60% do par-
que gerador. Temos menos dependência das chu-
vas. As termelétricas, que em 2006 eram 14,6% da 
potência instalada, hoje são 25,5%. A capacidade 
de transmissão deu um salto. Em 2001, o SIN tinha 
70 mil km de extensão. Hoje, são 165 mil km.

Nesse contexto, o trabalho para enfrentar a 
crise hídrica envolvia diferentes ações, como fle-
xibilização das vazões em hidrelétricas, despacho 
de usinas térmicas Merchant e importação ener-
gética de países.

Para gerenciar a demanda, criamos um pro-
grama de conscientização do uso racional de ener-
gia e mecanismos de resposta da demanda e fisca-
lizamos a eficiência das linhas de transmissão.

TW – Os leilões realizados pela ANEEL têm obtido 
êxito e garantido investimentos expressivos. Nesse 
contexto, quais os principais resultados a destacar 
e quais as perspectivas para os próximos anos?

This action relieved tariffs, on average, by 
6.94% in 2020 and by 4.91% in 2021.

In 2020, ANEEL also started returning 
to consumers tax credits generated by court 
decisions that exclude ICMS from the PIS/Cofins 
calculation basis.

The actions taken on several fronts reduced 
the amount that would be added to electricity 
bills in 2021 by more than R$ 18 billion, with an 
average reduction of around 10%.

TW – Within a pandemic scenario, what were 
the strategies and work carried out to contain 
the strong water crisis? What are the next steps 
on this issue?

AP – In late 2020 and early 2021, as the 
pandemic subsided, energy demand rose again at 
the end of the worst wet season in 91 years.

The electricity sector in 2021 is very 
different from 20 years ago in terms of generation 
capacity, diversification of sources and efficiency 
in energy transport. From 2006 to 2021, the 
country increased its energy production capacity 
from 89 thousand MW to 180 thousand MW.

The hydroelectric plants, which in 2000 
represented 85% of the matrix, today account 
for 60% of the generating complex. We have less 
dependence on rain. Thermoelectric plants, which 
in 2006 were 14.6% of the installed capacity, 
today are 25.5% of the total.

The transmission capacity has leaped. In 
2001, the SIN was 70 thousand km long. Today, 
there are 165 thousand km.

In this context, the work to face the 
water crisis involved different actions, such as 
flexibilization of flows in hydroelectric plants, 
dispatch of Merchant thermal plants and 
energy imports from countries.

To manage demand, we created an 
awareness program for the rational use of energy 
and demand response mechanisms and we 
supervise the efficiency of transmission lines.

TW – The auctions carried out by ANEEL have 
been very successful and have guaranteed 
significant investments in the sector. In this 
context, what are the main results to be 
highlighted, within each segment, and what are 
the perspectives for the coming years?
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ARIAE General 
Assembly at Palacio 

Itamaraty in 
Brasilia, 2018

Assembleia Geral 
da ARIAE, 

no Palácio Itamaraty 
(DF), em 2018

AP – ANEEL’s auctions demonstrate the 
strength of the Sector in Brazil. If, on one hand, 
the success of the auctions points to the ability to 
attract investments, on the other hand, it crowns 
the excellent work that ANEEL carries out.

These auctions have made a great 
contribution to reaching more than R$ 1 trillion in 
investments in the sector since ANEEL’s creation.

In terms of generation, we have already 
invested more than R$ 318 billion, which brings 
not only the expansion of the capacity to generate 
energy, but, mainly, the generation of employment 
and income.

As for energy transmission, investments 
reach R$ 263 billion.

In the distribution segment, they totaled up 
R$ 419 billion. Investments take place through 
both improvements and privatization of old 
companies, which, when transferred to the 
private sector, rely on the provision of a more 
efficient service.

In the electricity sector, we look to the future 
through the Decennial Expansion Plan, which 
sets out expansion projections for the next 10 
years. According to the PDE 2030, we will 
have more than R$ 565 billion of investment by 
2030. In the transmission segment, we will have 
more than R$ 90 billion, with the expectation 
of building another 40,000 km of lines. Finally, 
in distribution, we expect R$ 200 billion for 
improvements and expansion.

the winners golden pageS

AP – Os leilões da ANEEL demonstram a pu-
jança do Setor no Brasil. Se por um lado o êxito 
dos leilões aponta a capacidade de atrair investi-
mentos, por outro coroa o trabalho de excelência 
da ANEEL.

Para ilustrarmos, desde a criação da ANEEL 
já foi viabilizado mais de R$ 1 trilhão em investi-
mentos, com grande contribuição dos leilões reali-
zados pela ANEEL, em todos os segmentos. 

Em geração, já somamos mais de R$ 318 bi, 
o que traz não só a expansão da capacidade, mas, 
principalmente, a geração de emprego e renda.  
Quanto à transmissão, segmento que garante o 
transporte de energia aos pontos de consumo, os 
investimentos chegam a R$ 263 bi. 

No segmento de distribuição, eles somam 
R$ 419 bilhões, privilegiando a modernização da 
nossa rede. Os investimentos acontecem tanto 
por melhorias como pela desestatização de anti-
gas empresas, que, ao passarem para a iniciativa 
privada, contam com a prestação de um serviço 
mais eficiente. 

No setor elétrico, olhamos o futuro através do 
Plano Decenal de Expansão (PDE), que faz proje-
ções de expansão para os próximos 10 anos. De 
acordo com o PDE 2030, teremos mais de R$ 565 
bi de investimento até 2030. No segmento trans-
missão, teremos mais de R$ 90 bi, com expecta-
tiva de construção de mais 40 mil km de novas 
linhas. E, por último, em distribuição, esperamos 
R$ 200 bi para melhorias e expansão.
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Power Transmission 
Auction #01/2020, 

in São Paulo
Leilão de Transmissão 

nº 01/2020, 
em São Paulo

The success of 
the auctions 

carried 
out with 

excellence by 
ANEEL shows 
the potential 

of investments 
for the sector

 
TW – Em 2021, o Brasil viu o maior acrésci-
mo em novas usinas desde 2016, alcançando a 
marca de 180 GW de potência instalada. Nesse 
cenário, as fontes renováveis foram protagonis-
tas. Como a ANEEL incentiva o crescimento das 
energias renováveis no País?

AP – O Brasil é gigante em geração de ener-
gia, especialmente limpa. Em meio ao apelo mun-
dial pelo uso de renováveis, o Brasil está na van-
guarda da sustentabilidade com matriz energética 
85% renovável, ao passo que a mundial é de ape-
nas 23%. 

Não é de hoje que o país investe nesse poten-
cial – desde os anos 70 fazíamos grandes investi-
mentos em hidrelétricas. Nos últimos anos, há um 
aumento exponencial na implantação de comple-
xos de fontes como a eólica, a solar e a biomassa.

O Brasil é favorecido por ventos com uma 
incidência duas vezes superior à média mundial 
e por uma volatilidade de apenas 5%, o que dá 
maior previsão à produção. Como a velocidade é 
maior na estiagem, é possível operar eólicas em 
sistema complementar com usinas hidrelétricas 
para preservar os reservatórios em tempos de 

TW – In 2021, Brazil saw the biggest increase in 
new plants since 2016, reaching the mark of 180 
GW of installed power – and renewable sources 
were the main protagonists. How does ANEEL 
encourage the growth of renewable energies?

AP – Brazil is a giant in energy generation, 
especially the clean one. In these days of greater 
global appeal for the use of renewable energies, 
Brazil is at the forefront of sustainability with 
an 85% renewable energy matrix, while the 
worldwide is only 23%.

It is not new that the country invests in its 
renewable potential – since the 1970s we have 
made large investments in hydroelectric plants. 
In recent years, there has been an exponential 
increase in the deployment of complexes of 
sources such as wind, solar and biomass.

Brazil is favored by winds with an incidence 
twice the world average and by a volatility of 
only 5%, which enables production to rely on a 
better forecast. As the speed is higher in the 
dry season, it is possible to operate wind farms 
in a complementary system with hydroelectric 
plants to preserve the reservoirs in times of little 
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poucas chuvas. Com esse quadro favorável, o po-
tencial de geração eólica pode chegar aos 143,5 
GW, sendo que hoje contamos com 20 GW de 
potência instalada em 771 geradoras e mais 12 
GW previstos para operação comercial. 

A energia solar permite sua geração tanto 
em grandes usinas como em pequenas unidades 
consumidoras, situação em que o usuário gera 
sua própria energia, podendo consumi-la ou in-
jetar na rede. É a chamada geração distribuída. 
Apenas em geração centralizada, o Brasil conta 
com 4.621 usinas de geração solar, ou 4,5 GW 
de potência instalada. Na distribuída, são 690.735 
consumidores-geradores e um total de 7,9 GW de 
potência instalada. 

Na biomassa, onde se aproveita o subprodu-
to oriundo de setores como o sucroenergético, o 
Brasil também avança, com 591 usinas em opera-
ção e potência instalada de 15,8 GW.

 
TW – Como o senhor recebeu o reconhecimento 
do trabalho da Agência por organismos inter-
nacionais, como a OCDE e as agências de risco 
Standard & Poor’s e Moody’s?

AP – Ao longo da trajetória da ANEEL, fomos 
agraciados com inúmeros prêmios pelo nosso tra-
balho. Mas os reconhecimentos das agências de 
risco Standard & Poor’s e Moody’s e de uma ins-
tituição com a reputação da OCDE, de fato, são 

rain. With this scenario, the potential for wind 
generation could reach 143.5 GW, and today 
we have 20 GW of installed power in 771 
generators and another 12 GW planned for 
commercial operation.

Solar energy allows its generation both 
in large plants and in small consumer units, a 
situation in which users generate their own 
energy, being able to consume it or inject it into 
the grid. It is called distributed generation. In 
centralized generation alone, Brazil has 4,621 
solar generation plants, or 4.5 GW of installed 
power. In the distributed sector, there are 
690,735 consumer-generators and a total of 7.9 
GW of installed power.

In biomass, where the by-product from 
sectors such as sugar-energy is used, Brazil is 
also advancing, with 591 plants in operation and 
an installed capacity of 15.8 GW.

 
TW – How do you see the recognition of the 
Agency’s work by international organizations, 
such as the OECD and the rating agencies 
Standard & Poor’s and Moody’s?

AP – Throughout ANEEL’s trajectory, we 
have been granted numerous awards. But the 
recognition from the rating agencies Standard 
& Poor’s and Moody’s and from an institution 
with the reputation of the OECD, in fact, is 

One of my 
greatest 

satisfactions 
is noticing the 

benefits of our 
efforts towards 

consumers

Alongside president 
Jair Bolsonaro 

at the signing of 
concessions for 

power transmission 
lines and substations, 

at the presidential 
palace in 

Brasília, 2019
Com o Presidente 
Jair Bolsonaro em 

assinatura de contratos 
de concessão de linhas 

de transmissão e 
subestações, no Palácio 
do Planalto em Brasília 

(DF), em 2019
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especiais, pois colocam a ANEEL em posição de 
destaque internacionalmente. 

Como estou na ANEEL praticamente desde 
sua criação, sou testemunha de quantas soluções 
foram criadas no passado e hoje são considera-
das boas práticas. Vejo quantos processos torna-
ram-se maduros e o quanto a Agência ganhou em 
eficiência e produtividade. 

Só assim foi possível atender às demandas 
crescentes do Setor. É por isso que a OCDE, agora 
em 2021, apontou que a transparência nos pro-
cessos e a competência técnica da Agência confe-
rem segurança ao ambiente de negócios do país. 

Isso condecora nossos esforços e nos impulsio-
na a alcançar padrões de qualidade ainda mais altos. 

 
TW  – O senhor está na ANEEL desde 2010 e 
iniciou seu primeiro mandato como diretor-ge-
ral em 2018. Como avalia sua trajetória e qual a 
maior satisfação ao longo desta jornada?

AP – Estou na ANEEL desde 2010 como Di-
retor, mas acompanho a Agência desde o início 
da sua história, já que sou servidor de carreira na 
instituição. Avalio a minha trajetória como estimu-
lante e desafiadora na mesma medida. 

special, as it places ANEEL in a prominent posi- 
tion internationally.

As I have been at ANEEL practically since its 
inception, I have been able to witness how many 
solutions were created in the past and today are 
considered good practices in the Sector. I see how 
many processes have matured and how much the 
Agency has gained in efficiency and productivity.

Only in this way was it possible to meet 
the growing demands of the Sector, even with 
a small workforce for such responsibility. That is 
why the OECD, in 2021, has pointed out that the 
transparency in the processes and the technical 
competence of the Agency give security to the 
country’s business environment.

This commends our efforts and pushes us to 
achieve even higher quality standards. 

 
TW  – You have been with ANEEL since 2010 and 
started your first term as general director in 2018. 
How do you evaluate your trajectory and what is 
your greatest satisfaction along this journey?

AP – I have been at ANEEL since 2010 as a 
Director, it is true, and I have followed ANEEL since 
the onset of its history, as I am a career servant of this 

ANEEL Quality 
Awards, 

in Brasilia, 2020

Prêmio ANEEL de 
Qualidade, em Brasília 

(DF), em 2020
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Estimulante, pois sempre tive imensa satisfação 
em levar dignidade para os milhões de consumidores 
brasileiros. Mais recentemente – liderar uma equipe 
que é extremamente qualificada e dedicada para a 
prestação de um serviço público de excelência. 

Desafiadora, porque não são simples os pro-
blemas a enfrentar no Setor Elétrico, conhecido 
pela alta complexidade técnica. A pauta de tra-
balho nos demanda constante atualização com 
as melhores tecnologias em geração, transmissão 
e distribuição, e a agência reguladora não pode 
parar no tempo – muito pelo contrário – tem que 
estar em dia com as inovações do mercado para 
permitir o pleno desenvolvimento do Setor. 

Considero que uma das maiores satisfações 
da minha jornada é perceber o benefício gerado 
aos consumidores. Recentemente, por exemplo, 
tivemos a felicidade de regulamentar o cadastra-
mento automático da Tarifa Social, beneficiando 
mais de 11 milhões de famílias carentes que, ago-
ra, serão incluídas de maneira automática para 
usufruir o benefício. 

great institution. I assess my trajectory at the Agency 
as stimulating and challenging in an equal measure.

Stimulating, because I have always had 
an immense satisfaction in bringing dignity to 
Brazilian consumers; more recently – leading a 
team that is extremely qualified and dedicated to 
providing a public service of excellence. 

Challenging, because the problems we have 
to face in the Electricity Sector, known for the high 
technical complexity, are not simple. Our work 
agenda demands constant updating with the best 
technologies, and the regulatory agency cannot 
stop in time – quite the contrary – it has to be up-
to-date with market innovations to enable the full 
development of our Sector.

I consider that one of the greatest satisfactions 
of my journey is noticing the benefit generated 
to consumers. Recently, for example, we were 
fortunate to regulate the automatic registration of 
the Social Tariff, benefiting more than 11 million 
needy families who will now be automatically 
included in the benefit. 

Pepitone leading 
public meeting 

at ANEEL, 
in Brasília, 2021

Pepitone conduzindo 
reunião pública 

na ANEEL, 
em Brasília (DF), 

em 2021
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TW – Durante o seu mandato, o senhor recebeu 
diversas homenagens e recentemente, foi ho-
menageado no prêmio Personalidades do Ano 
em 2021 na categoria Energia.  Como transfor-
ma esse reconhecimento em legado?

AP – Como eu sempre gosto de destacar, sou 
servidor de carreira da ANEEL, admitido no primeiro 
concurso público homologado da Agência, e a mi-
nha história profissional confunde-se, em bom sen-
tido, com a história de crescimento da instituição. Ao 
longo desse período, já se vão 24 anos de ANEEL 
e de serviço nos seus quadros. Passei por diversas 
posições, conheci a dinâmica de trabalho da Agên-
cia e tive a felicidade de ser o primeiro servidor de 
carreira a tornar-se Diretor, em 2010, e, também, 
Diretor-Geral, em 2018, motivo de honra, orgulho e 
grande responsabilidade. Tenho ciência de que es-
sas realizações se devem a um time qualificado e 
comprometido com a causa pública que conduz a 
Agência ao lugar de excelência que merece.

Logo, penso que o legado das pessoas se 
constrói coletivamente, com trabalho, diálogo, in-
centivo à inovação e qualificação. Isso impulsiona 
e transforma, as gerações futuras. Assim como eu 
abri este caminho, outros servidores de carreira 
também poderão chegar a cargos estratégicos e 
de direção da instituição.

TW – Quais os próximos passos da ANEEL 
para 2022?

AP – Nossos cuidados com o presente se es-
tendem ao futuro. Ciente da transição energética ca-
racterizada pela descarbonização, descentralização e 
pela digitalização, identifico como passos importan-
tes para o futuro do Setor o avanço na modernização 
por meio do aprimoramento constante de normas e 
da criação de medidas voltadas à eficiência. As pala-
vras de ordem para o futuro são: modernizar, simplifi-
car e reduzir custos para empreender no Brasil.

Esse avanço traduz-se com medidas que, 
em alguns casos, estender-se-ão pelos próximos 
anos. É o caso da gradual abertura do mercado 
livre de energia, em curso desde 2019, que per-
mitirá que todos os consumidores, inclusive os re-
sidenciais, escolham seus fornecedores.

Também enxergo oportunidades de evolu-
ção no setor com a inserção de novas tecnologias, 
como sistemas de armazenamento, usinas híbri-
das e mobilidade elétrica.

TW – During your tenure, you received several 
honors and recently, you were honored in the 
2021 Personality of the Year award in the Energy 
category. How do you transform this recognition 
into a legacy?

AP – As I always like to point out, I am a 
career servant at ANEEL, and my professional 
history is intertwined, in a good sense, with the 
growth of this institution. Over this period, 24 
years at ANEEL and of service in its frameworks 
of excellence have passed. I went through 
several positions, got to know the Agency’s work 
dynamics and was fortunate enough to be the first 
career employee to become a Director, in 2010, 
and also General Director, in 2018, a reason for 
honor, pride and great responsibility. I am aware 
that these achievements are due to a qualified 
team committed to the public cause that leads the 
Agency to the place of excellence it deserves.

Therefore, I think that people’s legacy is 
built collectively, with work, dialogue, incentive to 
innovation and qualification. This naturally drives 
and transforms future generations. As I opened 
this path, other career servants will also be able to 
reach strategic and management positions.

 
TW – What are ANEEL’s next steps for 2022?

AP – The care of the current management 
with the present is extended to the future. 
Aware of the energy transition characterized by 
decarbonization, decentralization and digitaliza-
tion, I identify as important steps for the future of 
the Sector the breakthrough in modernization 
through the constant improvement of standards 
and the creation of measures aimed to efficiency. 
The watchwords for the future are: modernize, 
simplify and reduce costs for one to undertake 
in Brazil.

The advance towards a new Electricity Sector 
translates into measures that, in some cases, will 
extend to the next few years. This is the case with 
the gradual opening of the free energy market, 
which has been underway since 2019 and which 
will allow all consumers, including residential 
consumers, to choose their suppliers.

I also see an opportunity for evolution in the 
sector with the insertion of new technologies, 
such as storage systems, hybrid plants and 
electric mobility.

The watchwords 
for the future 
are: modernize, 

simplify and 
reduce costs for 
one to undertake 

in Brazil


