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PALAVRA DA
PRESIDENTE

A energia eólica terminou o ano de 2020 com 686 usinas e
17,75 GW de potência eólica instalada, o que representou um
crescimento de 14,89 % de potência em relação a dezembro
de 2019, quando a capacidade instalada era de 15,45 GW. Em
2020, foram instalados 66 novos parques eólicos e outros 14
foram repotenciados, num total de 2,30 GW de nova capacidade.
Devido à pandemia, o ano de 2020 foi claramente cheio de
desafios para todos nós, incluindo o setor de energia. O impacto
mais imediato é que não tivemos leilões, porque a demanda
por energia caiu e isso significa que não vendemos no mercado
regulado este ano. Por outro lado, a boa notícia é que o mercado
livre tem se tornado muito importante para o setor eólico, sendo
que em 2018 e 2019 já havíamos vendido mais no ACL que no
ACR.
Nosso desempenho no ACL em 2020 foi muito bom e isso é um
bom sinal para a cadeia produtiva, que seguiu fechando novos
negócios e, portanto, segue otimista para o futuro. Embora
não exista um banco de dados específicos para mercado
livre, estimamos que foram fechados cerca de 3 GW de novos
contratos no ACL em 2020, o que mantém a cadeia produtiva
investindo, trabalhando e gerando empregos.
Também vem do ACL um fato importante de 2020 que é o
aquecimento do mercado para novas modalidades de contratos.
Tais avanços são grandes negócios de longo prazo, feitos como
“alfaiataria”, a gosto do freguês e de suas necessidades. O
cenário atual apresenta um mercado livre complexo, experiente
e fascinante em soluções novas, com elevado grau de
diferenciação de produtos e serviços.
A pandemia também teve o efeito de aquecer discussões sobre
a importância de que a retomada da economia seja verde,
com negócios que protejam o planeta e que também adotem
critérios ESG, sigla traduzida do inglês que significa Governança

Ambiental, Social e Corporativa e se refere aos três fatores da
sustentabilidade e do impacto social de um negócio. Neste
cenário, a eólica é uma solução perfeita, não apenas por seu
reduzido impacto ambiental, mas também por seus efeitos
multiplicadores.
Aliás, em 2020, publicamos o estudo “Impactos Socioeconômicos
e Ambientais da Geração de Energia Eólica no Brasil”, realizado
pela consultoria GO Associados que quantificou os, já conhecidos,
impactos positivos da energia eólica. O trabalho analisa, por
exemplo, os efeitos multiplicadores dos investimentos realizados
pelas empresas, assim como o impacto dos valores pagos para
arrendamentos de terras para colocação de aerogeradores.
O estudo também fez uma comparação entre um grupo de
municípios que recebeu parques eólicos e outro que não tem
energia eólica, para avaliar o impacto da chegada dos parques
no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM e no
PIB municipal. No que se refere ao IDHM e PIB Municipal, os
municípios que têm parques eólicos tiveram uma performance
20,19% e 21,15% melhor, respectivamente, para estes dois
indicadores. Este é um resultado que mostra que não há dúvidas:
a energia eólica chega e seus efeitos positivos multiplicadores
impactam nos indicadores do município. Este é um indicador
importante e que nos mostra que estamos no caminho certo,
dedicando nossos esforços para o crescimento de uma indústria
que nos ajudará na luta pelo bem do planeta.
Elbia Gannoum
Presidente Executiva
Associação Brasileira de Energia Eólica

Boa Leitura!

MISSÃO
E VISÃO
MISSÃO - Inserir e sustentar a produção de energia eólica como
fonte da matriz elétrica nacional, promovendo a competitividade,
a consolidação e a sustentabilidade da indústria de energia
eólica.
VISÃO - Ser reconhecida como a associação que representa
de forma legítima, ética e transparente a cadeia produtiva da
indústria.

CONTRIBUIÇÃO
SOCIOAMBIENTAL
DA FONTE EÓLICA
Benefícios da Energia Eólica para Todo o Mundo

$

Gera renda e melhoria de vida para
proprietários de terra com arrendamento
para colocação das torres.

ATUAÇÃO
Fundada em 2002, a ABEEólica (Associação Brasileira de Energia
Eólica) é uma Instituição sem fins lucrativos que, em dezembro
de 2020, representava 100 associados, pertencentes a toda a
cadeia produtiva da energia eólica brasileira: desde empresas
fabricantes de equipamentos até fornecedores de serviços
intermediários, consultores, desenvolvedores e investidores de
parques eólicos.

Permite que o proprietário da terra siga
com plantações ou criação de animais.

Ao longo de seus 19 anos, a Associação vem contribuindo de
forma efetiva para o desenvolvimento e o reconhecimento da
energia eólica como uma fonte competitiva e estratégica para
a composição da matriz elétrica nacional. Para isso, mantém
relacionamento constante com agentes governamentais
que atuam e desenvolvem políticas relacionadas a temas
como energia, regulação de mercado, meio ambiente e
sustentabilidade.

É renovável, não polui, contribui para
que o Brasil cumpra seus objetivos no
Acordo do Clima.

A ABEEólica é formada por um corpo técnico especializado
e dedicado exclusivamente à promoção e defesa da energia
eólica em suas variadas frentes, incluindo questões técnicas,
regulatórias, institucionais, de relacionamento com Poder
Público, outras associações, jornalistas e acadêmicos.
A ABEEólica também é referência na consolidação dos dados
do setor eólico brasileiro ao unir informações da ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica, da CCEE - Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica, da EPE - Empresa de
Pesquisa Energética, do MME - Ministério de Minas e Energia,
do ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, de investidores
e de fabricantes de aerogeradores. As informações geradas são
utilizadas no Brasil e no mundo para incentivar e aprimorar essa
indústria.
Buscando amplificar os nossos objetivos, a ABEEólica atua
internacionalmente. Desde o final de 2009, a Associação
assumiu posição no board do Global Wind Energy Council GWEC, o Conselho Global de Energia Eólica. Como instituição
parceira do GWEC, a Associação é responsável pela comunicação
de informações mundiais da organização para o Brasil, como o
relatório com dados globais de energia eólica.
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Um dos melhores custo-benefício
na tarifa de energia.

CO2
Parques eólicos não emitem CO2.

Capacitação de mão de obra local.

A instalação de parques eólicos contribui para o
aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e do Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM),
conforme estudo da GO Associados. Foi realizado um
comparativo entre grupo de municípios que receberam
parques eólicos com outros que não receberam. Por
meio dessa comparação, identificamos que nos
municípios que receberam a sua instalação:

O PIB real aumentou 21,15%
(período de 1999 a 2017).

O IDHM cresceu cerca de 20%
(período de 2000 a 2010).

A energia eólica ocupa pouca terra, permitindo que se continue com a criação de animais ou plantações. Considerando
o espaço eleito para um parque eólico, as turbinas ocupam
cerca de 8% da área, podendo esse valor ser ainda menor,
cerca de 6%. Além dos benefícios mencionados ao longo des-

te documento, nos vários indicadores, a fonte eólica tem um
importante impacto positivo nas comunidades onde chega,
devido à realização de projetos sociais, culturais, de saúde e
ambientais para desenvolvimento da população local. São
exemplos de projetos realizados pelas empresas:

Ações que promovem segurança hídrica, viabilizando o acesso à água para produção e
consumo humano, chegando até populações
que vivem isoladas.

Ações de incentivo para prática de esporte
aliada ao acompanhamento escolar.

Ações de inclusão digital, com capacitação
para jovens e adultos, estimulando a empregabilidade e o empreendedorismo.

Estímulo à produção de artesanato local.

Fortalecimento e ampliação das cadeias
produtivas locais, como de coco, mandioca,
milho, feijão, mel, leite, entre outros, com objetivo de melhorar renda da população e promover o desenvolvimento sustentável.

Projetos educacionais com creches e escolas,
por meio de iniciativas que visam o aumento
da qualidade de vida estudantil de alunos de
escolas públicas, utilizando ações de cidadania, de capacitação de educadores e de melhoria do ambiente escolar e promovendo discussões sobre desenvolvimento sustentável e
energias renováveis.

Projetos de promoção da saúde, com ações
para saúde bucal e nutrição, por exemplo.
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O ANO DA
ENERGIA EÓLICA
Os principais números e destaques de 2020

NO MUNDO1

NO BRASIL2

•

2020 foi o melhor ano da história para a indústria eólica
global, com 93 GW de nova capacidade instalada - um
aumento de 53% ano a ano.

•

•

Esse crescimento, no entanto, não é suficiente para garantir
que o mundo possa zerar emissões de gases de efeito estufa
até 2050. Para isso, é necessário instalar três vezes mais
energia eólica por ano, na próxima década.

A energia eólica terminou o ano de 2020 com 686 usinas e
17,75 GW de potência eólica instalada, o que representou
um crescimento de 14,89% de potência em relação a
dezembro de 2019, quando a capacidade instalada era de
15,45 GW. Em 2020, foram instalados 66 novos parques
eólicos e outros 14 foram repotenciados, num total de 2,30
GW de nova capacidade.

•

Em 2020, o Brasil manteve a sétima posição no Ranking
Mundial de capacidade eólica acumulada elaborado
pelo GWEC (Global Wind Energy Council). No ranking que
contabiliza especificamente a nova capacidade instalada
no ano, o Brasil aparece em terceiro lugar.

•

O ano de 2020 encerrou com US$ 4 bilhões (R$ 20,6
bilhões) investidos no setor eólico, representando 45%
dos investimentos realizados em renováveis (solar, eólica,
biocombustíveis, biomassa e resíduos, PCHs e outros) no
Brasil. Considerando o período de 2010 a 2020, esse número
é de cerca de US$ 37,3 bilhões. Os dados de investimento do
setor são calculados pela Bloomberg New Energy Finance.

Dica: Veja outros dados no Boletim Anual de Dados de 2020, que se encontra
publicado no site da ABEEólica - http://abeeolica.org.br/dados-abeeolica/.
Lá você também pode encontrar os dados do crescimento dos
Certificados de Energia Renovável.

RECORDES 2020
Em 2020, a quebra de recordes foi um fato frequente nos meses
de mais geração. Abaixo, os principais recordes do ano.

NE

94,40%

da energia consumida no subsistema
subsistema Nordeste
Nordeste veio
veio das
das
Eólicas, com fator de capacidade de
de 71,14%
71,14% ee geração
geração de
de
9.255,73 MWmed. (06/08/2020)

N

6,80%

da energia consumida no subsistema
subsistema Norte
Norte veio
veio das
das Eólicas,
Eólicas,
com fator de capacidade de 93,30%
93,30% ee geração
geração de
de 397,45
397,45
MWmed. (14/11/2020)

SS

16,90%
16,90%

da
da energia
energia consumida
consumidano
no subsistema Sul veio das Eólicas,
subsistema
Sulcapacidade
veio das Eólicas,
com fator
de capacidade
de
com fator de
de 85,41%
e geração
de
85,41%
geração de
1.705,09 MWmed. (25/05/2020)
1.705,09e MWmed.
(25/05/2020)

SIN
SIN

15,64%
15,64%

da
da energia
energia consumida
consumidano
noSistema
SistemaInterligado
InterligadoNacional
Nacionalveio
veio
das
das Eólicas,
Eólicas, com
comfator
fatorde
decapacidade
capacidadede
de66,97%
66,97%eegeração
geração
de
de 10.647,95
10.647,95 MWmed.
MWmed.(28/11/2020)
(28/11/2020)
Dados do Relatório Anual do GWEC (Global Wind Energy Council)
Dados Boletim Anual ABEEólica, com fontes como CCEE, ANEEL, MME
e outros. Consulte Boletim na página da ABEEólica.
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PANORAMA DAS
ATIVIDADES DA ABEEÓLICA

Durante o ano, os executivos da ABEEólica participaram de dezenas de eventos,
reuniões, seminários e encontros para disseminar conhecimento em relação à energia
eólica, incentivar discussões e defender a fonte, além de interagir frequentemente com
autoridades com esta mesma missão.
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DOS EVENTOS NOS QUAIS A ABEEÓLICA
ESTEVE PRESENTE EM 2020, DESTACAMOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Webinar - Women in Wind Virtual Ambassadors Forum
“GWEC-BID Webcasts: Wind Industry & COVID-19: Impacto en América Latina
Webinar “APEX-Brasil: Chinese Renewable Energy Investment in Brazil”
Webinar “O impacto do COVID-19 no setor e as sugestões dos agentes para mitigação dos impactos”
Wind Industry CEO Call com GWEC e IEA, para discutir futuro e avanço das energias renováveis.
Live “Dia Mundial da Energia - Uma visão de futuro”, realizada pela Thymos
Live AES Tietê Programa Gerando Energia
Webinar LIDE RJ - Transformação Energética Pós COVID
Ecom Talks: Projetos de Fontes Renováveis Avançam no Mercado Livre de Energia
Webinar Tozzini Freire Advogados Mulheres de Energia: A Modernização do Setor Elétrico após a Pandemia
Seminário “Brazil’s Offshore Wind Opportunity”, realizado pelo Global Wind Energy Council e pelo World Bank Group
Webinar CEBDS “A importância da energia renovável para a recuperação verde e a resiliência futura do Brasil”
Webinar FGV Energia “A Matriz Energética brasileira no futuro: O Que nos espera em 2050
Webinar Citibank “Mercado de Energia Eólica nos Pós Pandemia”
Webinar “Meio Ambiente e Energias Renováveis: Novas Perspectivas”, realizado pela Secretaria do Meio Ambiente da Bahia.
21ª ASPEN – Assembleia Permanente pela Eficiência Nacional
Webinar Offshore com a empresa associada DNV-GL, para tratar sobre o conhecimento e desenvolvimento técnico na implementação eficiente
da energia eólica Offshore no Brasil
Webinar OAB SP, para tratar da recuperação Econômica Sustentável e o Papel das Renováveis
Virtual meeting UNEP: “Business as Agents of Action for Sustainability - A Conversation about UNEP’s Next Medium-Term Strategy 2022-2025”
Lanzamiento de la Plataforma de Asociación Global de GWEC
Webinar Mulheres de Energia: “Energia do Futuro”
Webinar CONFEA: Mercado de Energia e o Avanço do Setor Elétrico Pós Pandemia
Webinar “Brazil’s Wind Power Sector - Opportunities for U.S. Companies
Webinar Way2 - Semana do Futuro - Energias renováveis: o olhar para o futuro da produção, consumo e preço de energia
ENASE 2020
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) - Plano Nacional de Energia 2050 com EPE-MME
Webinar Secretaria de Meio Ambiente do RS - Energias Renováveis: avanços e perspectivas
Webinar PWC Debate | Reforma Tributária: Setor Elétrico
China Wind Power
Ciclo de Palestra da Engenharia Mecânica do Instituto Mauá de Tecnologia
Lançamento do Curso de Pós-Graduação em Gestão de Energia da Câmara de Com. e Ind. Brasil-Alemanha em parceria com o Mackenzie
Participação no 1° Fórum Nacional dos Estudantes de Engenharia de Energia, realizado pela União Nacional dos Estudantes de Engenharia
de Energia (UNEEE)
Participação no “Webinar FGV - Economia, Política e Energia no Feminino”
On-line “Lean Coffee”/ Discussion around the issue of “women in sustainable energy”, realizado pela REN21
Live 2W Energia, para tratar da importância do setor eólico no mercado livre.
IJBrazil Virtual - Painel The Brazilian Renewable Market & ESG Investments in Infrastructure
PROENERGIA Digital 2020 - Geração Centralizada de Energia, realizado pelo Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico
do Estado do Ceará, com o apoio da FIEC–Federação das Indústrias do Estado do Ceará
EVEX 2020, que tratou do tema “Transição Energética Pós-Pandemia: O Potencial da Energia Eólica Offshore”.
All About Energy
12º Encontro Anual do Mercado Livre
“IEA Gender Initiative - Energy sector gender diversity and inclusion”
XII Fórum Nacional Eólico
2ª Reunião do Fórum Baiano de Mudanças Climática Globais e de Biodiversidade
Webinar Instituto Totum sobre Certificados de Energia Renovável\
ENERGYC
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NOSSOS
ASSOCIADOS
QUANTOS E QUAIS SÃO NOSSOS ASSOCIADOS
EMPREENDEDORES, DESENVOLVEDORES
E GERADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AES BRASIL
ALIANÇA ENERGIA
ALUPAR
ATIAIA ENERGIA
BI ENERGIA
BRASVENTOS
BRENNAND ENERGIA EÓLICA
CASA DOS VENTOS ENERGIAS RENOVÁVEIS
CER - COMPANHIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
CGN
CHESF
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ
CONTOUR GLOBAL
COPEL - COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA
CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS
CUBICO SUSTAINABLE INVESTMENTS
DRAGABRAS
ECHOENERGIA
EDF EN DO BRASIL
EDP RENOVÁVEIS
ELERA
ELETROBRAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS
ENEL GREEN POWER
ENERFIN DO BRASIL
ENGIE
EQUINOR
ESSENTIA ENERGIA
FERBASA
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS
GTIS PARTNERS
HONDA ENERGY
IBITU ENERGIA
NEOENERGIA
OMEGA ENERGIA
QAIR
RENOVA ENERGIA
RIO ENERGY
SERVENG CIVILSAN
SOWITEC DO BRASIL
STATKRAFT
TOTAL-EREN
VOLTALIA
VOTORANTIM ENERGIA

FABRICANTES DE AEROGERADORES
DE GRANDE PORTE

FABRICANTES DE PEÇAS E
COMPONENTES

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ABB
ALTRA MOTION
BELGO BEKAERT
CORR SOLUTIONS
GERDAU
KINTECH

•
•
•
•
•
•
•

INOVA ENERGY
K2 MANAGEMENT
L&M ENGENHARIA
NORWIND
PAPYRUS CONSULTORIA
RENOBRAX
RUDLOFF

GE
NORDEX ACCIONA WINDPOWER
SIEMENS - GAMESA
VESTAS
WEG
WOBBEN WINDPOWER

•
•
•
•
•
•
•

METALTORK
OLIN
ORMAZABAL
SEMIKRON
SKF DO BRASIL
T.E.N - TORRES EÓLICAS DO NORDESTE
WARTSILA

ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO
•
•
•
•
•
•
•

BARLOVENTO
BRISKCOM BUSINESS TECHNOLOGY
CAMARGO SCHUBERT
CONSTRUTORA A GASPAR
DNV-GL
DOIS A ENGENHARIA
FBS CONSTRUÇÕES

•
•
•
•
•
•
•

SETE SOLUÇÕES
SODEXO
TECNATOM BRASIL
TECNOGERA
YOKOGAWA
WINDCOM
WM CONSTRUÇÕES

RELATÓRIO ANUAL 2020
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LOGÍSTICA, MONTAGEM
E TRANSPORTES

FABRICANTES DE PÁS
EÓLICAS

•

•

DISTRIBUI TRANSPORTES

COMERCIALIZADORES
DE ENERGIA
•
•

2W ENERGIA
COMERC

•
•

AERIS

•

LM WIND POWER

CONSTRUÇÃO
CIVIL
CTG BRASIL
MATRIX COMERCIALIZADORA

•
•

IBEROBRAS
MASTER BUILDERS SOLUTIONS

FEDERAÇÕES
•

FIERN - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RN

INSTITUTO DE PESQUISA,
UNIVERSIDADES E CENTROS DE ESTUDO
•
•
•
•

ENERGIA ONLINE
PROALTITUDE SOLUÇÕES PARA TRABALHOS EM ALTURA
VERGNET
TASK

EMPRESAS QUE SE ASSOCIARAM ATÉ 30
DE ABRIL DE 2020
•
•
•
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CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
MTS SISTEMAS DO BRASIL LTDA
ORSTED WIND POWER

GRUPOS DE TRABALHO
COM ASSOCIADOS
No que se refere aos Grupos de Trabalho (GTs), é importante
mencionar que eles estiveram ainda mais ativos em 2020,
com relevantes discussões que balizaram o trabalho da
Associação. Os Grupos de Trabalho têm por objetivo propor,
aferir a aplicabilidade, acompanhar e contribuir com matérias
específicas, bem como elaborar análises que embasem
entendimentos sobre os variados temas e auxiliem na estratégia
de atuação da Associação.

Convém ressaltar também que o ano de 2020 demandou
uma atuação especial por parte da ABEEólica, bem como dos
associados, devido aos novos e relevantes assuntos para o
setor que passaram a ser discutidos por já estarem previstos na
legislação, em função de medidas provisórias e projetos de lei
ou, principalmente, por causa da pandemia da COVID. Assim,
em 2020, foram criados mais 3 GTs, citados a seguir, incluindo os
respectivos motivos para criação.

Em geral, os grupos funcionam sob demanda e tem coordenação
da Diretoria Técnica da ABEEólica. Entretanto, em situações nas
quais são identificados eventuais impactos aos associados, há
a necessidade de atuação preventiva, buscando a identificação
e solução do problema antes que se estabeleça. Ainda quando
necessário, para temas de extrema relevância e maior duração,
são nomeados grupos de discussão internos ao grupo de
trabalho em que um participante da Associação é indicado para
fazer a gestão do grupo.

•
GT Competitividade da Cadeia Produtiva: criado para
identificar gargalos competitivos da cadeia produtiva, propor
ações com foco na competitividade e acompanhar as ações e
resultados.

Os Grupos de Trabalho possibilitam, por meio da participação
dos associados, ampla troca de conhecimento e experiências,
que viabilizam a solução dos diversos problemas. Havendo
necessidade, os grupos podem demandar a contratação de
estudos e pareceres específicos.

•
GT Reforma Tributária: criado para acompanhar as
propostas em tramitação no Congresso Nacional. Discutir com
os associados temas relacionados à reforma, com destaque
à Tributação Verde no contexto da reforma para projetos
sustentáveis. Propor alternativas para levar ao Congresso
Nacional e discutir ações e atividades do próprio GT.
•
GT PLD Horário: tema discutido desde 2019, sendo
que a primeira reunião do grupo foi em 2020 e o objetivo foi
acompanhar e analisar a implementação do PLD Horário.

OS GRUPOS EM ATUAÇÃO SÃO:

Institucional

Regulatório

Financeiro Tributário

Qualidade de Energia

Logística

Cadeia Produtiva

Meio Ambiente
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PRINCIPAIS ATUAÇÕES
DA ABEEÓLICA COM O PODER PÚBLICO
Manteve-se entre um dos principais destaques de atuação da ABEEólica em 2020 a interlocução
com o Poder Público, por meio de diversos órgãos para tratar de temas técnicos. Destacamos,
abaixo, alguns dos principais temas tratados pela Associação em 2020:
•

Pandemia Covid-19: tão logo foram detectados os primeiros casos de Covid-19 em São Paulo, a equipe da ABEEólica seguiu
as recomendações das autoridades competentes e passou a atuar em home-office. Nos primeiros meses da pandemia no
Brasil, um dos principais destaques do trabalho da área técnica foi atuar, junto aos associados, para as novas necessidades que
apareceram, como, por exemplo:
- Criação do Comitê de Crise junto ao Conselho de Administração da ABEEólica;
- Criação de GTs específicos para tratar de temas decorrentes da crise do Covid-19. Os GTs criados foram: Crise GT
Contratos/Regulatório, Crise GT Financeiro e Crise GT Obras/Operação;
- Reuniões com grupos de associados, divididas por temas, para discutir paralisações das obras, impactos financeiros,
entre outros;
- Interação com os Municípios e Estados sobre a paralisação das obras de parques eólicos;
- Apoio aos associados sobre o tema de segurança para continuidade das obras e da operação dos parques eólicos,
já que nossa atividade é considerada essencial. Vale mencionar que produzimos, junto com os associados, um
manual de boas práticas de higiene e segurança sanitária para os parques eólicos;
- Produção de um manual com informações sobre doações para os Estados;
- Reunião das Associações com o Ministério de Minas e Energia para apresentação da criação dos comitês de crise
do Ministério;
- Reunião com a ANEEL e associações dos geradores sobre preocupações das empresas em relação aos impactos da
crise e redução dos CCEARs;
- Realização, junto à Comunicação, de Webinars sobre a pandemia e impactos no setor de energia eólica.

•

Em 2020, a ABEEólica participou de mais de 20 processos públicos, entre consultas públicas e tomadas de subsídios.

•

Constrained-off de Parques Eólicos: Acompanhamento e discussão do tema no GT Regulatório. Discussão para a contratação
de escritório de advocacia para atuar no processo, fechamento do Termo de Referência para a contratação e cotação com
escritório.

•

Preço Horário: Tema discutido no âmbito GT PLD Horário. Envolveu a realização de um Workshop com os Associados, o qual
teve a participação do ONS e CCEE, instituições que estavam liderando o tema e melhorias no modelo para implementação
em janeiro 2021. Foram realizados monitoramento das reuniões semanais do ONS e mensais da CCEE, as quais abordavam o
desenvolvimento do modelo e os materiais eram disponibilizados aos associados. Foi realizada a contratação de um estudo, o
qual foi conduzido pela consultoria PSR, que objetivou avaliar os impactos da implementação do preço horário aos geradores
eólicos.

•

No GT Meio Ambiente, destaque na contratação da consultoria MGO Ambiental para análise do licenciamento ambiental nos
Estados. Além disso, foram tratados temas como: contribuição da ABEEólica na Consulta Pública do CONSEMA, referente ao
licenciamento no Rio Grande do Sul e discussão acerca das unidades de conservação em Pernambuco.

•

Eólicas Offshore: Tema discutido no GT Offshore, que realizou o 1º Workshop Eólica Offshore da ABEEólica e a reunião com os
membros do GWEC e ABEEólica para tratar do desenvolvimento da eólica offshore no Brasil. Destaque para a contribuição na
Consulta Pública do IBAMA acerca do Termo de Referência para o Licenciamento das Eólicas Offshore e sua publicação no ano
de 2020.

•

No âmbito do GT Competitividade da Cadeia Produtiva foi realizada a contribuição da ABEEólica na Consulta Pública do
Ministério da Economia, que propôs alterações na Portaria SECEX nº 23/2011, a qual dispõe sobre operações de comércio
exterior, na parte que trata dos procedimentos de importação de linhas de produção usadas. Também foi feita a discussão sobre
desoneração do Imposto de Importação de componentes de aerogeradores, foi decidido entre os participantes que as atuações
com eventuais pleitos serão feitos de forma individual devido principalmente a estratégia e confidencialidade de cada empresa.

•

No GT Logística destaque para as reuniões realizadas com DNIT, PRF, transportadoras e associados para viabilizar os transportes
sem atrasos.
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•

No GT Qualidade de Energia foi tratado o controle no nível de tensão nas subestações e em parques eólicos.

•

Corredor de Vento na Bahia: Após publicada a Instrução Normativa Conjunta SDE/SDR/CDA/PGE/Nº 01/2020, referente aos
procedimentos de regularização fundiária em terras devolutas estaduais com potencial de geração de energia eólica, foi
realizada reunião com a SDE e PGE para apresentação dos processos de regularização e explicações gerais.

•

Reforma Tributária: Acompanhamento interno da PEC 45/2019, PEC 110/2019 e PL 3887/2020. Criação do GT voltado para o
assunto.

•

No âmbito do GT Socioeconômico e Socioambiental, agora também chamado de GT Transformação, foi finalizado o estudo
sobre impactos socioeconômicos da eólica. O Estudo “Impactos Socioeconômicos e Ambientais da Geração de Energia Eólica
no Brasil”, realizado pela GO Associados, foi divulgado no Brazil Windpower 2020 e está à disposição no site da ABEEólica (link:
http://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2020/10/ABEE%C3%B3lica_GO-Associados-V.-Final.pdf)

OUTROS TEMAS TRATADOS PELA DIRETORIA
TÉCNICA DA ABEEÓLICA:
•

Oportunidade de melhorias no RAPEEL - SFG/ANEEL

•

Campanha de Fiscalização com foco na regularização de pendências na DAPR/D

•

Torres Anemométricas: discussão e elaboração de carta e Nota Técnica para ANEEL/EPE

•

Discussão sobre emissão de DUP para Redes de Media Tensão - RMT

•

Processo de obtenção de Outorgas no âmbito da ANEEL

•

Processos e prazos para emissão do REIDI

•

CP ANEEL 002/2020 - Edital LEN A-4 2020

•

CP ANEEL 009/2020 - Descentralização do controle e da fiscalização

•

CP ANEEL 013/2020 - Aprimoramento regulação classificação das instalações, condições de
acesso e conexão ao sistema de transmissão

•

CP ANEEL 035/2020 - Regulamentação do Decreto nº 10.350/2020 - Conta COVID-19

•

CP ANEEL 036/2020 - Repasse dos custos do encargo de segurança

•

CP ANEEL 037/2020 - Mecanismos contratuais - Conta COVID-19

•

CP ANEEL 042/2020 - MVE das regras de comercialização

•

CP ANEEL 045/2019 - Critérios Operativos para redução ou limitação de geração

•

CP ANEEL 061/2020 - Regulamentação Parques Híbridos

•

CP MME 091/2020 - Revisão PRT 444/2016

•

CP MME 095/2020 - Plano Nacional de Energia 2050 - PNE 2050

•

CP MME 097/2020 - Exportação de energia de fontes renováveis

•

TS ANEEL 001/2020 - Resolução Normativa n° 666/2015 - Transmissão

•

TS ANEEL 009/2020 - Agenda Regulatória 2021/2022 ANEEL

•

CP ABENDI - Proposta de Prática Recomendada 004/2020

•

MP 950 - Medidas Emergenciais COVID-19

•

MP 998 - MP do Consumidor

•

PL 943/2020 - Custeio extraordinário das despesas de energia elétrica (87 MP 950)

•

PL 1720/2020 - Créditos de energia (13 MP 950)

•

PL 1917/2015 - Portabilidade da Conta de Luz - Ampliação Mercado Livre - CP 33

•

PL 3975/2019 - GSF

•

PLS 232/2016 - Dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico dentre outros temas
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De forma geral, a ABEEólica mantém contato constante com órgãos públicos, com o objetivo
de contribuir de forma técnica e transparente para aperfeiçoamento e melhora do setor eólico
brasileiro:

•

Poder Executivo, com ênfase nos governos estaduais

•

Ministério de Minas e Energia

•

Ministério do Meio Ambiente

•

Ministério da Fazenda (Denominado recentemente como Ministério da Economia)

•

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

•

EPE (Empresa de Pesquisa Energética)

•

ONS (Operador Nacional do Sistema)

•

CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica)

•

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)

•

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

•

BNB (Banco do Nordeste)

•

Governos Estaduais

•

Órgãos Ambientais

•

PRF (Polícia Rodoviária Federal)

•

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)

•

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)

Para acompanhar as discussões em curso no
Congresso Nacional e estreitar o relacionamento
da Associação com os órgãos públicos, a ABEEólica
mantém, desde 2014, uma assessoria parlamentar
em Brasília. O objetivo é que a assessoria
acompanhe os debates relacionados ao setor
eólico e à tramitação de eventuais normas e regras
que possam impactar o setor.
Vale, ainda, lembrar que a ABEEólica é membro
do FASE (Fórum das Associações do Setor Elétrico)
e do FMASE (Fórum de Meio Ambiente do Setor
Elétrico). Por meio destes fóruns, sempre que
necessário a ABEEólica atua em conjunto com
outras associações.
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COMUNICAÇÃO
E EVENTOS
COMUNICAÇÃO COM IMPRENSA
E PRESENÇA NA MÍDIA
O ano de 2020 foi de intensa presença da ABEEólica em
veículos de grande imprensa, tais como Valor Econômico,
Revista Exame, Veja, Estadão, Reuters, Bloomberg, Agência
Estado, TV Globo e Canal Energia, entre outras. Foram
cerca de 1.300 menções à ABEEólica em veículos de grande
imprensa e também regionais. Durante o ano, foram cerca
de 200 pedidos de imprensa atendidos com entrevistas
concedidas e/ou envio de informações.
Durante o ano, destaque para as informações de energia
eólica em previsões do tempo do Jornal Nacional, para
matérias sobre recordes de geração e de crescimento do
mercado eólico no Brasil

PRESENÇA NAS MÍDIAS SOCIAIS
A ABEEólica está presente nas principais redes sociais: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube e Instagram. Somando Facebook,
Twitter, Linkedin, Youtube e Instagram, a ABEEólica tem mais de 70 mil seguidores, uma base formada por pessoas que
acompanham e se interessam pelo setor eólico.
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CONTEÚDOS
Durante o ano, a equipe de ABEEólica produz uma série de
conteúdos para associados, imprensa e público em geral.
Temos o Boletim Anual de Dados; o InfoVento, o infográfico
que apresenta os principais dados do setor e que é atualizado

sempre que necessário e o Relatório de Atividades, dentre outros
materiais. Além disso, a ABEEólica tem produzido o “Cabeça de
Vento”, o Podcast da ABEEólica. Em 2020, foram produzidos 18
episódios, com mais de 6 mil downloads únicos.

PODCAST DA ABEEÓLICA

INTERAÇÃO COM ASSOCIADOS
De janeiro a dezembro de 2020, a ABEEólica enviou 545 comunicados de interação com seus associados,
divididos da seguinte forma:

260

sobre matérias publicadas na
imprensa - Saiu na Imprensa

171

comunicados sobre evento da
ABEEólica ou apoiados por ela

27

comunicados de Agenda
Semanal / Informe COVID19

118

comunicados especiais
e assuntos técnicos
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EVENTOS REALIZADOS
PELA ABEEÓLICA
Além de levar uma mensagem positiva sobre a fonte eólica e incentivar discussões em eventos para os quais é convidada, a ABEEólica
também realiza seus próprios eventos que, no ano de 2020, foram realizados de forma virtual devido à pandemia. Rapidamente
migramos para essa nova modalidade e realizamos, ao longo do ano, 42 eventos virtuais, somando mais de 2.000 pessoas. Alguns
webinars chegaram a passar de 400 participantes.
Temas de alta relevância foram abordados ao longo do ano nesses encontros virtuais. Destacamos, abaixo, alguns dos principais:
•

Agenda regulatória e eventuais necessidades de ajuste por conta do COVID-19 com a participação de André Pepitone, Diretor
Geral da ANEEL.

•

Webinar com Sinval Gama, Diretor de Operações do O.N.S, sobre os desafios da operação do SIN, com destaque para as situações
de restrição de geração dos parques eólicos.

•

Webinar Impactos da pandemia na economia global: tendências e possibilidades, com a participação do economista Otaviano
Canuto.

•

Webinar EPE sobre “Perspectivas do Planejamento pós COVID | Cenários do PNE”.

•

Webinar realizado em parceria com o GWEC, para tratar sobre o “desenvolvimento da eólica Offshore no Brasil”.

BRAZIL WINDPOWER
•

Uma edição por ano		

•

Principal evento do setor eólico e maior evento de energia eólica da América Latina

Evento realizado pela ABEEólica, pelo Global Wind Energy Council (GWEC) e pelo Canal Energia, o Brazil Wind Power visa debater o
crescimento do mercado eólico no país e demais assuntos relevantes para o momento da indústria, além de trazer convidados do
setor acadêmico e do Poder Público para palestrar.
Em razão da pandemia, a edição de 2020 do Brazil Windpower ocorreu em um formato 100% digital. Realizado entre os dias 27 e
29 de outubro, o ambiente virtual proporcionou um alcance ainda maior de profissionais do setor que nunca puderam participar do
evento presencialmente.
NÚMEROS DE 2020

2.345

PARTICIPANTES

567
EMPRESAS

90

PALESTRANTES
RELATÓRIO ANUAL 2020
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CAFÉ DA MANHÃ
COM ASSOCIADOS

•

Realizadas 3 edições em 2020.

•

Encontro restrito, realizado geralmente na sede da ABEEólica. Em 2020, em razão da COVID-19,
apenas a 1ª edição do evento foi realizada presencialmente e os demais encontros foram
realizados virtualmente.

•

O objetivo destes encontros é estreitar os relacionamentos dos players do setor e apresentar
novos associados.

PERSPECTIVAS
OS DESAFIOS DE 2021
Conforme apresentamos neste documento, 2020 foi um período
em que a energia eólica acumulou bons resultados, apesar de todas
as dificuldades de um ano tão atípico como foi 2020. Escrevo estas
palavras finais do Boletim no início de 2021, quando já temos a
vacina chegando para uma boa parcela da população. Os recentes
anúncios dos países europeus, China e EUA nos trazem esperanças.
Os desafios de 2021 não serão menores do que os de 2020, mas
agora já vemos uma luz no fim do túnel.
Do lado da ABEEólica, o que podemos reafirmar é que estaremos
sempre a postos, trabalhando para construir um diálogo claro,
transparente e pautado em argumentos técnicos com a nova
equipe governamental. E trabalhamos com a enorme tranquilidade
de quem defende uma fonte de energia que acumula inúmeros
benefícios já comprovados. E, além disso, trabalhamos com alegria,
porque estamos discutindo temas de futuro muito promissores
e instigantes, como é o caso da energia eólica offshore e da
utilização de hidrogênio para geração de energia. E por falar em
futuro, gosto sempre de reforçar que ele será virtuoso para nossos
bons ventos e também para a sociedade. Todo esse crescimento de
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eólica é muito mais do que um aumento de uma fonte renovável,
é também uma possibilidade de transformação da sociedade por
meio de uma fonte que tem benefícios reais para as comunidades.
Consigo vislumbrar a verdadeira potencialidade e oportunidade da
transformação, que é o fato do investimento nos recursos naturais,
de forma responsável, gerar desenvolvimento econômico e social
por meio da distribuição de renda, da inclusão e da diminuição
das desigualdades econômicas e sociais. É preciso dar esse pulo
de raciocínio e ação: não basta gerar energia renovável que não
emita CO2, é preciso que essa energia impacte positivamente a
vida das pessoas. Aí começamos a falar de uma real transformação
energética, da forma como eu a compreendo.

Elbia Gannoum
Presidente Executiva
Associação Brasileira de Energia Eólica

BALANÇO
FINANCEIRO

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação Brasileira
de Energia Eólica - ABEEólica (“Associação”), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
políticas contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Associação Brasileira de Energia
Eólica - ABEEólica em 31 de dezembro de 2020, o desempenho
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000
(R1)) e entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
Associação de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade
- CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da administração e da governança pelas
demonstrações financeiras
A Administração da Associação é responsável pela elaboração e
adequada apresentação destas demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e entidades
sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1)), e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a Administração pretenda liquidar a Associação ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

•

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes
para a auditoria, a fim de planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação;

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza significativa, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião,
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Associação a não mais se manterem em continuidade operacional;
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•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações, e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante os nossos trabalhos.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2021
Baker Tilly 4Partners Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP-031.269/O-1

Fábio Marchesini
Contador CRC 1SP-244.093/O-1

Juliana de Souza Alves Machado
Contadora CRC 1SP268.105/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
Notas

2020

2019

Caixa e equivalentes de caixa

3

1.951.665

1.969.439

Títulos e valores mobiliários

4

173.832

169.427

Contribuições a receber

5

138.693

141.967

Créditos diversos

-

36.829

24.215

2.301.019

2.305.048

Ativo circulante

Total do ativo circulante
Não circulante
Caução locatícia

6

54.000

54.000

Imobilizado

7

168.401

226.616

Intangível

8

4.752

4.967

227.153

285.583

2.528.172

2.590.631

Notas

2020

2019

Fornecedores

9

563.518

551.135

Obrigações trabalhistas e tributárias

10

775.554

640.447

-

8.400

11.592

1.347.472

1.203.174

Total do ativo não circulante

Total do ativo

Passivo e patrimônio líquido circulante

Adiantamento de associados
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Patrimônio social

13

1.387.457

1.210.918

Superávit/ (déficit) do exercício

-

(206.757)

176.539

Total do patrimônio líquido

1.180.700

1.387.457

Total do passivo e do patrimônio líquido

2.528.172

2.590.631

RELATÓRIO ANUAL 2020

21

BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT

Notas
Receitas operacionais líquidas

2020

2019

14

6.460.450

6.894.902

Despesas com recursos humanosIo

15.1

(3.228.825)

(2.739.369)

Despesas com eventos e representação técnica

15.2

(121.226)

(954.000)

Despesas com serviços de terceiros

15.3

(2.764.526)

(2.552.215)

Despesas administrativas

15.4

(475.536)

(431.430)

Outras receitas e despesas operacionais

15.5

(42.847)

(52.589)

(6.632.960)

(6.729.603)

(172.510)

165.299

Custos e despesas operacionais:

Superávit/ (déficit) antes do
resultado financeiro
Despesas financeiras

16

(63.915)

(51.526)

Receitas financeiras

16

29.668

62.766

(34.247)

11.240

(206.757)

176.539

2020

2019

(206.757)

(176.539)

-

-

(206.757)

176.539

Resultado financeiro, líquido
( = ) Superávit/ (déficit) do exercício

( = ) Superávit/ (déficit) do exercício
(+ / -) Outros itens abrangentes
( = ) Resultado abrangente do exercício

Nota

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Superávit
do exercício

Total

1.152.837

58.081

1.210.918

Incorporação do déficit do exercício
anterior

13

58.081

(58.081)

-

Superávit do exercício

-

-

176.539

176.539

1.210.918

176.539

1.387.457

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Incorporação do superávit do exercício
anterior

13

176.539

(176.539)

-

Déficit do exercício

-

-

(206.757)

(206.757)

1.387.457

(206.757)

1.180.700

Saldos em 31 de dezembro de 2020
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DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT

2020

2019

(206.757)

176.539

Depreciações

72.282

69.561

Amortizações

10.745

7.132

-

150

Provisão/ (reversão) de créditos de liquidação duvidosa

(15.190)

(71.087)

Provisão de pagamento para consultoria administrativa

537.945

510.050

Provisão de bonificação a colaboradores

407.342

375.136

Contribuições a receber

18.464

38.832

Créditos diversos e caução

(12.614)

177.689

Fornecedores

(525.562)

(473.582)

Obrigações trabalhistas e tributárias

(272.235)

(410.098)

Adiantamento de associados

(3.192)

(7.381)

Fluxo de caixa líquido originado das atividades operacionais

11.228

392.941

Acréscimo do imobilizado

(14.067)

(61.468)

Acréscimo de intangível

(10.530)

(7.882)

4.405

301.704

Fluxo de caixa líquido originado/ (aplicado)
das atividades de investimento

(29.002)

232.354

Aumento/ (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

(17.774)

625.295

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro

1.969.439

1.344.144

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro

1.951.665

1.969.439

(17.774)

625.295

Atividades operacionais
Superávit/ (déficit) do exercício
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação
do superávit/ (déficit) do exercício com o fluxo de caixa

Custo líquido na alienação de ativo imobilizado

Decréscimo/ (acréscimo) em ativos

(Decréscimo)/ acréscimo em passivos

Atividades de investimento

Resgate de títulos e valores mobiliários

Aumento/ (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
A atuação da ABEEólica é de responsabilidade dos conselheiros e da Presidente Executiva Elbia Silva Gannoum. Os executivos representam os associados e são, portanto, os responsáveis diretos pelo cumprimento dos objetivos da Associação.
Estrutura organizacional
Baseado no conceito de gestão profissional, o formato de governança da ABEEólica é composto por um presidente executivo, na figura de Elbia Silva Gannoum, um Conselho de Administração, formado por 19 membros e um Conselho Fiscal,
com três membros e respectivos suplentes.
Os conselheiros têm papel fundamental e estratégico na
tomada de decisões. Entre as atribuições estão o estabelecimento das formas de atuação da ABEEólica perante seus
diferentes públicos; definição de políticas, planos, metas,
estratégias e diretrizes de desempenho da instituição e manifestação sobre os assuntos de interesse da indústria e do
mercado de energia eólica no país e no exterior.
Conheça os executivos que comandam a Associação Brasileira de Energia Eólica – ABEEólica. A seguir, está detalhada
a composição dos órgãos da administração ao fim de 2018:
Presidente Executiva: Elbia Gannoum
Diretor Técnico: Sandro Yamamoto

Conselho de Administração
Posição em 31/12/2020
Eleição: 25 de abril de 2018 – Término do mandato: 30 de
abril de 2020 (Em 29/04/20, através de AGO, os prazos dos
mandatos foram prorrogados até 30/04/2021).
Presidente: Fernando Elias (Casa dos Ventos)
Adelson Ferraz (Brennand)
Alexandre Sarnes Negrão (Aeris)
Anna Paula Pacheco (Enel Green Power)
Bernardo Sacic (AES Tietê) – a partir de set/19
Edgard Corrochano (Echoenergia)
Eduardo Takamori (Engie) – a partir de set/19
Eric Rodrigues Gomes (Vestas)
Rodolfo Coli da Cunha (CPFL Renováveis) – a partir de set/19
Carlos Fagan (Metaltork) – a partir de mar/19
João Paulo Gualberto da Silva (WEG)
Laura Porto (Neoenergia)
Marcos Ferreira Meirelles (Rio Energy)
Mauro Bittencourt (Siemens-Gamesa)
Filipe Alves Domingues (EDP Renováveis) – até 07/12/20 / Substituído por Luis Fernando Mendonça de Barros Filho em 09/12/20
Robert Klein (Voltalia)
Roberto Lobo Miranda (T.E.N Torres Eólicas do Nordeste)
Daniel Mendonça (GE) – até 04/11/20 / Substituído por Maurício
Vieira Santos em 11/11/20
Sergio Azevedo (Dois A Engenharia)

Trocas durante o ano de 2020:
Filipe Alves Domingues
Daniel Mendonça

Conselho Fiscal
Posição em 31/12/2020

Eleição: 25 de abril de 2018 – Término do mandato: 30 de abril de
2020 (Em 29/04/20, mandatos prorrogados até 30/04/21).

Kintech
Alejandro Blanco Garcia (titular)
(Karlheinz Huscher Cirne (suplente) / vagou o cargo em 30/04/20)
Ricardo da Silva Liberato (suplente), a partir de 09/12/20

Renobrax Energias Renováveis Ltda.
Pedro Schuch Mallmann (titular)
Otávio Marshall (suplente)

Serveng
Lais Carneiro Cavalcanti Soares (titular)
Fabiane Lima Rissi – titular (suplente)
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INFORMAÇÕES
CORPORATIVAS
Presidência Executiva
Elbia Gannoum
Diretoria Técnica e Regulatória
Sandro Yamamoto
Camila Rodrigues
Carolina Kimura
André Themoteo
Gabriele Benfatti
Matheus Noronha
Relações Institucionais
Selma Bellini
Felipe Vieira
Coord. Admin. Financeira
Laudicea Andrade
Vanessa Santos

SOBRE A ABEEÓLICA
Fundada em 2002, a ABEEólica - Associação Brasileira de Energia
Eólica é uma instituição sem fins lucrativos que congrega e
representa o setor de energia eólica no País. Representando
empresas pertencentes à cadeia produtiva da indústria eólica, a
ABEEólica contribui, desde sua fundação, de forma efetiva, para o
desenvolvimento e o reconhecimento da energia eólica como uma
fonte limpa, renovável, de baixo impacto ambiental, competitiva e
estratégica para a composição da matriz energética nacional.

ASSOCIE-SE
Saiba as vantagens de ser um associado e leia o estatuto no
site da ABEEólica menu “Associe-se” ou envie um e-mail para
comunicacao@abeeolica.org.br

CONTATOS
Av. Paulista, 1337 • 5º andar • Conj. 51
Bela Vista • São Paulo • CEP 01311-200
Tel: 55 (11) 3674.1100

Secretaria Executiva
Amanda Oliveira
Ieda Klinger

www.abeeolica.org.br

Redação e revisão
ABEEólica

instagram.com/abeeolica

Fotos
Acervo ABEEólica, Shutterstock e Unsplash

twitter.com/abeeolicaeolica

facebook.com/abeeolica

youtube.com/abeeolica

Revisão, projeto gráfico e diagramação
weare424.com
Impressão
Visão Gráfica
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