PRODUTO VAREJISTA
Facilidade e praticidade
na contratação de energia
ATUAÇÃO DO VAREJISTA

VAREJISTA

Varejista representa empresas
interessadas e faz habilitação
técnica delas na CCEE.

!
Consumidores livres e
especiais e geradores
representados na CCEE
pelo varejista.

CCEE
A CCEE se relaciona
apenas com o
varejista, que assume
todas as obrigações
da instituição.

Empresas interessadas
não necessitam se
associar à CCEE.

A comercialização varejista representa uma prática
alternativa que a ENGIE coloca à disposição dos
consumidores, oferecendo um modelo de contratação
simplificado. O cliente se relaciona apenas com a
ENGIE, dispensando acordos diretos com a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Esse produto é ideal para empresas que possuem
várias unidades consumidoras e que preferem não
se associar à CCEE.
Características:
•

Comunhão de cargas: consumidores com
o mesmo CNPJ ou CNPJ diferentes, porém
localizados em área contígua (sem separação
por vias públicas), podem somar suas cargas
para atingir o nível mínimo de demanda
de 0,5 MW (ou 500 kW) exigido para a
categoria de consumidor especial;

•

Segurança do suprimento de energia;

•

Sem necessidade de associação à
Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE);

•

Contrato simplificado;

•

Clientes especiais tem 50% de desconto na
tarifa do fio (Tarifa do Uso do Sistema de
Distribuição - TUSD);

•

Dispensa gestão, que fica a cargo da ENGIE;

•

Maior sustentabilidade, pois utiliza energia
100% renovável.

A solidez da ENGIE, como maior
geradora privada de energia elétrica
do país, proporciona segurança na
decisão pela contratação da
energia no Mercado Livre.
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Contato comercial:
FLORIANÓPOLIS/SC

SÃO PAULO/SP

+ 55 48 3221-7221

+ 55 11 3201-8700

E-mail: negocios.energia@engie.com

Acesse o site e acompanhe os conteúdos no nosso blog e linkedin.

Este documento é meramente informativo e não pode ser interpretado como uma proposta ou aconselhamento.
O documento reflete as condições comerciais do momento da sua elaboração e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

