Comercialização de Energia
Geração de Energia
Serviços em Energia
Gás Natural

Uma história
de sucesso
expressa em

Números
Desde 1998 a TRADENER vem
promovendo o acesso universal
à energia limpa e renovável.
Fomos a primeira autorizada
pela ANEEL e inauguramos uma
nova era no Brasil. Acumulamos
experiência, concretizamos
investimentos e conquistamos
clientes em todo o território
nacional. Para isso, oferecemos
credibilidade, previsibilidade,
suporte e amplo conhecimento
do mercado de energia elétrica
e gás natural.
Trabalhamos com sistemas
integrados de gestão e
geramos as melhores soluções.
Acreditamos que a inovação
é o motor para o crescimento
sustentável dos nossos clientes
e de toda a sociedade. Estamos
sempre prontos para ajudar sua
empresa a reduzir custos com
energia, ampliar sua capacidade
competitiva e fortalecer as bases
do seu crescimento.

Megawatts
de liberdade,
expertise e
pioneirismo

R$1,5 Bilhão
de faturamento
anual (Grupo)

R$1,5 Bilhão

em investimentos

R$ 831 Milhões
de patrimônio
líquido (Grupo)

Mais de

70 Milhões
de MW/h
negociados

Mais de

2 Décadas

de experiência

14 Usinas

em 7 estados

1.280 MW

médios
comercializados

670 MW

médios
administrados

Um grupo
sólido traz

Ao longo de mais de duas décadas
desbravando o Mercado Livre de Energia
no Brasil, cultivamos relacionamentos
baseados na confiança e acumulamos
muito know-how. Geramos resultados
positivos e construímos uma sólida
reputação no Brasil e no exterior. Hoje
a TRADENER é um grupo de empresas
comprometidas com o mercado,
colaboradores e parceiros.

GRUPO TRADENER

Nosso

Propósito
Comercialização

Serviços

Geração

Gás Natural

BBCE

Barra Bonita

PCH Rondinha

Promover de forma
sustentável o acesso
universal à energia
renovável, impulsionando
o crescimento da América
Latina e melhorando a
vida das pessoas.

PCH Tamboril

Nossa
PCH Gameleira

PCH São Bartolomeu

PCH Salgado

PCH COR108

PCH COR125

PCH COR232

Eólica Taíba

Eólica Pindaí

Visão

Desenvolver o
Mercado Livre
agregando produtores
e consumidores de
energia com visão de
longo prazo, solidez e
inovação.

Nossos

Valores

Ética
■ Inovação
■ Liberdade
■ Competência
■ Comprometimento
■

Eólica Mangue Seco 2

Eólica Chicolomã

Eólica Gran Sul
(Parceria)

1.280 MW

Temos as melhores soluções para
reduzir os custos da sua fatura de
eletricidade e prever suas demandas
com mais precisão. Nossos
profissionais vão ajudá-lo a avaliar
o perfil de utilização de energia em
suas instalações e mantê-lo sempre
atualizado sobre evolução dos preços
e condições praticadas no mercado.

médios
comercializados

6 Milhões

de tCO 2 evitadas

750

clientes

Contratos
customizados

Negocie prazos, variações
sazonais, flexibilidade de
fornecimento, indicadores de
reajustes e outras variáveis
que atendem necessidades
específicas da sua empresa.

Soluções garantidas
em contrato

Contrate no curto, médio ou
longo prazo. Negocie contratos
de swap, com troca de blocos
de energia entre submercados.
Opte por fontes convencionais ou
incentivadas. Realize operações
de collar e hedge. Feche
contratos de opção, com garantia
de preços no futuro.

Opções de

Fontes renováveis

A energia que fornecemos vem
de fontes próprias, gerada a partir
de usinas hidráulicas e eólicas,
ou é adquirida junto a geradores
confiáveis e tradicionais.

PPAs de

Longo prazo

No desenvolvimento de projetos
de geração ou expansão de
fontes renováveis de energia,
tanto os investidores como os
consumidores contam com as
melhores soluções em PPAs de
longo prazo.

Comerc ialização

de energia
elétrica

Serviços

750

clientes

em energia

Em mais de duas décadas de experiência, a TRADENER desenvolveu um
sistema integrado de gestão, que incorpora os últimos avanços tecnológicos
para monitoramento on-line. Garantimos segurança e agilidade na gestão
dos geradores de energia e também dos consumidores finais.

Suporte técnico na

Medição on-line dos

Obtenha orientação e suporte
técnico para atender as
exigências e trâmites da CCEE
e da concessionária local. A
TRADENER também realiza
os estudos e análises de
potencial para estabelecer
a viabilidade econômica de
ingresso no MLE.

Acompanhe diariamente
o consumo de energia,
conforme o estabelecido
no contrato de compra e
venda. Monitore a demanda
contratada e compare com
a demanda medida. Avalie o
resultado financeiro mensal
alcançado no Ambiente
de Contratação Livre, em
comparação com o que
obteria no ambiente cativo.
Tudo isso on-line, com
agilidade e segurança.

Migração

Assessoria

na compra e venda
de energia
Conte com a expertise e
amplo conhecimento da
equipe da TRADENER na
hora de escolher as melhores
oportunidades do mercado.

Apoio

Regulatório

Obtenha suporte e assessoria
para que o seu negócio
esteja em conformidade com
as obrigações regulatórias
exigidas pelos órgãos do setor
elétrico, como a ANEEL, MME,
ONS, CCEE e EPE.

6 Milhões

de tCO 2 evitadas

Resultados

Análise

de riscos e cenários
de preços
Utilize nossas ferramentas e
nosso suporte para análise
de riscos em cenários
futuros, para avaliar as
probabilidades de retorno
nos projetos mais arrojados
e permitir que consumidores
e geradores escolham as
melhores estratégias de
comercialização.

40 Usinas

administradas

410 pontos
de consumo

670 MW

médios
administrados

de energia

Investimos em empreendimentos
próprios para geração de energia
em seis estados brasileiros. Além
de ampliar nossa carteira de ativos,
nosso objetivo é originar novos PPAs
de longo prazo e oferecer melhores
condições de negociação para nossos
clientes e parceiros.

14

Usinas

137 MW

em operação

42 MW

em construção

465 MW

em projetos

PCH Tamboril

8

Geração

Hídráulica

68 MW

82 MW

em operação
e construção

Empreendimentos em

em projetos

Operação

Empreendimentos em

Construção

Empreendimentos em

PCH Rondinha

PCH São Bartolomeu

Passos Maia - SC

Luziânia - GO

PCH COR108

10,2 MW

12 MW

PCH Tamboril

PCH Gameleira

PCH COR125

Cristalina - GO

Cristalina - GO

Pires do Rio - GO

14 MW

30 MW

Potência instalada

Potência instalada

PCH Salgado

PCH COR232

Luziânia - GO

Cristalina - GO

16 MW

PCH Rondinha

30 MW

Potência instalada

Potência instalada

PCH Gameleira

Pires do Rio - GO

Potência instalada

15,8 MW

PCH São Bartolomeu

Projetos

Potência instalada

Potência instalada

PCH Tamboril

Usinas

22 MW

Potência instalada

5

Geração

Usinas

372,80 MW

Eólica

em projetos

Projetos

Eólica Taíba

Eólica Chicolomã
Osório - RS

5 MW

96 MW

Potência instalada

Potência instalada

Eólica Pindaí

Eólica Gran Sul

Pindaí - BA

Lagoa dos Patos - RS

211 MW

Potência instalada

Potência instalada

Eólica Mangue Seco 2

Expansão Eólica Taíba

Guamaré - RN

São Gonçalo do Amarante – CE

26 MW

Eólica Pindaí

em operação

São Gonçalo do Amarante – CE

Potência instalada

Eólica Taíba

111 MW

Empreendimentos em

80 MW

Eólica Mangue Seco 2

em potência
instalada

Empreendimentos em

Operação

Eólica Pindaí

484 MW

65,8 MW

Potência instalada

Gás Natural

Geração
Termelétrica

2

Poços

1

Reservatório

35,5 Milhões
de m3/ano

A TRADENER reafirma sua vocação para o pioneirismo. Desde 2003
somos autorizados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) a atuar no
Mercado Livre de Gás Natural. Também somos autorizados pelo MME
(Ministério das Minas e Energia) a atuar na importação do produto.
Estamos preparados para atender indústrias e usinas termelétricas,
além de investir em atividades upstream, para garantir uma oferta
regular e confiável de gás natural aos nossos clientes.

Estudos

Reserva Própria

Analisamos as demandas
por insumos energéticos no
seu negócio e identificamos
as oportunidades em que
o gás natural é capaz de
oferecer maior economia e
rentabilidade.

Investimos em atividades de
upstream, de exploração e
produção do gás e contamos
com uma reserva de gás
natural de 500 milhões de
m³. Temos capacidade para
produzir 100 mil m³/dia no
campo de Barra Bonita, em
Pitanga - PR.

energéticos

1

Usina

Empreendimento em

Implantação
UTE Barra Bonita
Pitanga - PR

10 MW

Potência instalada

Logística

de Gás Natural

Oferecemos soluções técnicas
e logísticas para viabilizar a
chegada do gás natural até os
locais onde você precisa.

Revitalização e
Desenvolvimento

Compra e Venda

Identificamos oportunidades
para revitalizar ou desenvolver
campos maduros ou
marginais, que não atingiram
seus níveis ideais de
produção.

de Gás Natural, GNL e GNC
Além da comercialização
de gás natural, estamos
contribuindo para a abertura
desse novo mercado,
atuando na vanguarda com a
importação de gás canalizado
oriundo da Bolívia.

de campos maduros
e marginais

Acompanhe nossa

Linha do tempo
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2006

2009

2011

Fundação
TRADENER

1º contrato Livre
Carbocloro

Fundação e
presidência
Abraceel

Certificados
de energia

Leilão de energia
de contratos
existentes

1º contrato
Energia ML
– Bolsa de
Valores RJ

Exportador de
energia (Uruguai)

Consolidação
Societária

1º contrato
Venda LEE

Autorização Aneel

1º contrato
Compra LEE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Autorização de
importador de gás

TRADENER
Gás Natural

Leilão de
Barra Bonita

LER PCH Tamboril

Aquisição
PCH Rondinha

Início construção
PCH Tamboril

Início construção
EOL Pindaí

Início construção
PCH São
Bartolomeu

Branding/Dir.
de Gás

Aquisição Projeto
Chicolomã

Aquisição
EOL Taíba

LEN PCHs
São Bartolomeu,
Gameleira
e Salgado

Conclusão da
construção
da PCH Tamboril
e início de sua
operação

Autorização de
carregador GN
Aquisição
Trade Energy
Participação BBCE

Concessão
Barra Bonita
Participação
SUNEW
Exportador de
energia (Argentina)
PCH COR108
PCH COR125

Aquisição
EOL Pindaí

Conclusão da
construção
EOL Pindaí
Renovação
da autorização
de importador
e exportador de
energia (Argentina
e Uruguai)
Aquisição
EOL Mangue
Seco II

Início construção
PCH Gameleira
LEN Barra Bonita

750

clientes

137 MW

Receita Bruta (MM R$)

em operação

1.772
1.430
1.057

2015

1.156

1.404

1.517

911

2016

2017

2018

2019

2020

2021
Estimado

465 MW

em projetos

Resultados
e Conquistas
Trabalhamos
pelo crescimento
dos mercados de
energia elétrica
e gás natural
no Brasil.

42 MW

em construção
Energia Comercializada (MWm)
1.437
1.200

1.270

1.280

2019

2020

1.302

1.140
1.078

Participação em + de

500 Leilões

de compra e venda
de energia

9 Milhões

de tCO 2 evitadas

2015

2016

2017

2018

2021
Estimado

Responsabilidade Social

&
Autorizado

A TRADENER nasceu no
âmago do setor elétrico.
Nossos fundadores e
gestores sempre atuaram
nesse mercado e trazem
um profundo conhecimento
das suas dinâmicas.
Nossos profissionais,
além de experiência e
capacitação técnica, cultivam
relacionamentos institucionais
em todo o setor, mantendo
fortes compromissos com a
responsabilidade social e com
o fortalecimento das nossas
parcerias.
Fornecendo energia elétrica
a partir de fontes limpas e
renováveis, estendemos a
mão para as futuras gerações,
preservando recursos,
reduzindo os impactos
ambientais e seguindo na
direção da sustentabilidade.
Mantemos uma visão
estratégica do negócio de
energia, para detectar as
oportunidades de melhor
atender nossos clientes.

Agente Importação e Exportação

Agente

Associado

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PCHs E CGHs

Curitiba
tradener@tradener.com.br
+55 41 3021 1100
Al. Dr. Carlos de Carvalho, 603 – 8º andar
Centro – Curitiba, PR – 80.430-180
Campinas
saopaulo@tradener.com.br
+55 19 3131-2100
Av. Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 214
Vila Madalena – Campinas, SP – 13.091-611
Natal
tradener@tradener.com.br
+55 (84) 2010-2612
Rua Dr. Poty Nobrega, 1946 – Sala 901 – Cond. ITC
Lagoa Nova – Natal, RN – 59056-180

tradener@tradener.com.br
www.tradener.com.br

