


O  M E R C A D O

O ano de 2015 promete ser bem promissor para o mercado de energia renovável. A 

América Latina começará a instalar mais de 3 GW de energia eólica anualmente, com 

potencial de alcançar 4.3 GW por ano até 2022. A quantidade total de energia eólica 

projetada para ser instalada de 2014 até 2022 é superior a 31,5GW.

O Brasil vem liderando de longe. A extensa experiência do país usando essa 

tecnologia, assim como terrenos favoráveis com áreas de ventos fortes e o 

compromisso do governo nos últimos anos, explicam o fato deste país responder pela 

metade da capacidade total instalada na América Latina.

Atualmente, o Brasil tem 5.1 GW de capacidade instalada em 203 parques eólicos, 

representando 4% da matriz energética anual. O país fornece 2% do mercado de 

usuários, com 26 milhões de clientes e representantes, reduzindo a emissão de 

carbono em 4 milhões de toneladas de CO2.

No final de 2014, o país se posicionou como o 9º mercado mais atrativo para 

investimentos em energia renovável no mundo e em segundo lugar em termos de 

aumento na capacidade instalada. Em 2015, 113 novos parques eólicos estarão em 

andamento com uma capacidade total de  2.7 GW.

O desafio para os próximos anos é a construção de uma forte cadeia de abastecimento 

para alimentar esta demanda. Empresas de Operação e Manutenção começarão a 

expandir seus horizontes e estão buscando agora novos negócios no Brasil e nos 

países da América Latina. 

Aproveitando esta oportunidade a Brasil Windpower  2015 irá realizar a segunda 

edição da  BWP Operação e Manutenção, um evento paralelo criado para discutir os 

desafios em estabelecer um vibrante leque de fornecedores, como também as últimas 

tendências mundiais, o conteúdo local e muito mais. A BWP OeM também contará com 

uma Exposição, tendo a participação de pessoas chaves no setor de todo Brasil e do 

exterior.  

Este é um grande momento para a sua empresa entrar na América Latina. A 6ª  BWP 

Conferência e Exposição e a 2ªBWP OeM são oportunidades fantásticas para fazer 

parte do mercado eólico no Brasil e na América Latina. Agora é  a hora de garantir a 

participação de sua empresa no maior evento de energia eólica da região. 
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O evento Brasil Windpower atrai cada vez mais participantes, expositores e patrocinadores a cada ano, 

alinhado com o crescimento de energia eólica no Brasil e na América Latina. 

BWP 2014 EM NÚMEROS:

ORGANIZADORES

GWEC
GWEC é a associação comercial mundial que representa todo o setor de energia eólica e trabalha no 

mais alto nível político internacional para criar uma melhor política ambiental para a energia eólica. A 

GWEC e seus membros estão ativos por todo o mundo, educando os órgãos governamentais locais, 

nacionais e internacionais sobre os benefícios da energia eólica.

ABBEólica
A Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEólica, organização privada sem fins lucrativos, reúne 

empresas pertencentes à cadeia de geração de energia eólica em todo o Brasil.

Grupo CanalEnergia
O Grupo CanalEnergia é o principal provedor de conteúdo para o mercado de Energia e Serviços 

Brasileiro, operando o maior meio de comunicação online para a indústria no país. Além disso, 

funciona como uma agência de notícias e possui outras unidades de negócios com foco em eventos 

e educação. 



O P O R T U N I D A D E S
D E  P AT R O C Í N I O

A Brasil Windpower oferece à sua empresa uma ampla gama de 

oportunidades de patrocínio, que vai desde uma forte exposição da 

marca durante todo o evento a patrocínios especiais com materiais e 

atividades de networking.

PATROCÍNIOS MASTER 
O pacote de patrocínio  Master oferece o melhor retorno para seu 

investimento, oferecendo exposição da marca, oportunidades de 

negócios e networking.

EXPOSIÇÃO DA MARCA

- Forte exposição da marca com seu logotipo de campanha publicitária 
impressa e digital:  website, e-mail, marketing e anúncios em mídia 
especializada. 

- Exposição exclusiva do logotipo no pano de fundo do pódio.

- Pastas da empresa com brindes.

- Publicidade no manual do evento. 

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

- Prioridade para escolher os melhores lugares na área de exibição. 

- Acesso às ilhas e aos estandes que permitem projetos especiais e  
personalizados para a sua empresa. 

- Acesso às salas de negócios e reuniões em horários pré-agendados. 

NETWORKING

- Convites da Exposição para distribuir para clientes e parceiros. 

- Convites exclusivos para a conferência para os executivos, 
clientes e parceiros. 



PATROCÍNIOS ESPECIAIS
Oferecemos oportunidades únicas para proporcionar conveniência, brindes especiais e para investir 

em networking com representantes, visitantes e palestrantes. Alguns patrocínios especiais só estão 

disponíveis para patrocinadores Master.

MATERIAL 

- Crachá com cordão 

- Mochila da Conferência 

- Bolsa do Visitante

- Mapa impresso da Conferência e Exposição.

- Páginas de anotação no bloco da Conferência.

- Pen drive da Conferência 

  (BWP 2015 Info, Mercado Brasileiro e Patrocinador)

CONVENIÊNCIA
- Ponto Cyber (área reservada para acesso à Internet –  

20 pontos de acesso + wifi)

- Translado Ida/Volta – Hotéis Oficiais

- Tradução simultânea (Português, Inglês e Espanhol)

- Lounge

EVENTOS ESPECIAIS
- Almoço 1 ou 2 dias

- Coffee Breaks 1 ou 2 dias

- Coquetel de Abertura da BWP Conferência e Exposição

- Jantar da Conferência com translado 

OUTROS
- Placas nas ruas

- Placas no solo internas e externas 

- Camisetas para o STAFF 

ESTANDES
Ideal para fornecedores e serviços que auxiliam a cadeia de abastecimento. 

PARA INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO 

COMERCIAL@CANALENERGIA.COM.BR - WWW.BRAZILWINDPOWER.ORG

O P O R T U N I D A D E S
D E  P AT R O C Í N I O



A América Latina espera alcançar 31.5GW de capacidade eólica até 

2022 a uma taxa composta de crescimento anual de 12.6%, com o 

Brasil responsável por metade dessa capacidade. Se o mercado 

brasileiro realizar o seu potencial, uma forte cadeia de fornecimento 

será vital. 

DESAFIOS PARA OPERAÇÃO / MANUTENÇÃO:

• Desenvolver uma estratégia de condição e manutenção 

eficaz preditiva, preventiva ou uma abordagem associada?

• Escolher o fornecedor certo de Operação e Manutenção – da 

empresa, OEM ou ISP?

• Considerar a operação e manutenção desde o início – equipando o 

seu projeto para o sucesso operacional desde o começo. 

• Gerenciar a manutenção de uma frota combinada – ou existe 

método “um tamanho serve para todos”? 

• Construir um negócio para atualizações e aperfeiçoamentos  - Qual 

o melhor período para montar o seu parque eólico?

BWP OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM 2015 É UM EVENTO

EM CADEIA PARA EXECUTIVOS E PROFISSIONAIS!

GUARDEM A DATA

1-3 SETEMBRO 2015

CENTRO DE CONVENÇÃO SULAMÉRCA

RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL

GARANTA JÁ A SUA COTA DE PATROCÍNIO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS ATÉ 03/7/2015.
PARA INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE PATROCÍNIOS MASTER, ESPECIAIS OU ESTANDES:

DANIEL SIQUEIRA MARQUES
Executivo de Contas

55 21 3154-9412
daniel@canalenergia.com.br

JORGE AUGUSTO ARTILHEIRO
Executivo de Contas

55 21 3154-9411
artilheiro@canalenergia.com.br

LUIZ RENATO LEMOS
Gerente Comercial e Marketing

55 21 3154-9430
Luiz.renato@canalenergia.com.br

WWW.BRAZILWINDPOWER.ORG

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A ENERGIA EÓLICA NO BRASIL      youtu.be/PZRRQHMZiLs


