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01. Apresentação
Na

busca por fontes alternativas o

Brasil

apresenta grande diferencial em relação a outros países,

pois a sua imensa biodiversidade permite a geração de energia por vários meios, incluindo as fontes
de energias renováveis.

As

empresas alemãs estão entre os principais

“players”

do mundo tanto como investidores, como

desenvolvedores de técnicas inovadoras para o setor de energia renovável.

Com
entre
e

o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de novos negócios e fomentar a comunicação
as

empresas

eficiência

públicas

energética,

a

e

privadas

Eclareon,

brasileiras
representada

e

alemãs
pela

no

Ad3

setor

de

Marketing

energia
oferece

renovável
serviços

de assessoria e consultoria corporativa e técnica para instituições brasileiras no continente europeu.
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02. Quem
A Ad3

somos

é uma agência alemã de marketing e consultoria, especializada na promoção e comercialização

de negócios brasileiros nos países europeus.

Desenvolve

e executa ações comerciais, assessoria corporativa e consultoria técnica para instituições

públicas e privadas que desejam promover, comercializar os produtos e serviços e atrair investimentos em

âmbito internacional.

Com

sede em

especializados
que

Berlim,
das

nosso escritório é composto por uma equipe de profissionais e parceiros

áreas

corporativa,

financeira,

turismo,

industrial

atuam com excelência em diversos mercados do continente europeu.

Somos
porte,

a agência parceira da

Eclareon,

empresa alemã com mais de

300

e

de

energias

renováveis

projetos de médio e grande

10 anos de atuação no setor de energia renovável e eficiência energética ao redor
Eclareon, somada à nossa equipe de profissionais altamente qualificada e

executados em

do mundo.

Com

a

competente, prestamos serviços e soluções com excelência que criam benefícios significativos aos nossos
clientes brasileiros.
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Insights
Acesso

à esfera pública, mercados e indústrias

- Familiarizados,
participado

de

construímos
públicas

através

projetos

uma

rede

(ministérios,

- Devido

da

Eclareon,

públicos
forte

e

em

com

nível

extensa

o

mercado

nacional

de

europeu

contatos

de
e

energia

por

internacional

concedendo-nos

o

um

longo

de

forma

acesso

a

tempo

e

regular,

instituições

agências de energia, etc...), aos mercados estrangeiros, e ramos industriais.

compromisso

de

primeira

linha,

nosso

e

de

nosso

parceira,

em

vários

projetos

ao

longo da cadeia de valor em diferentes indústrias, temos estabelecido contatos para inúmeras
empresas privadas,

Gestão

do

Conhecimento Sustentável

- Participamos
- Nós

associações industriais, financeiras e investidores.

de projetos de capacitação em nível nacional, europeu e internacional.

aplicamos os mais recentes conhecimentos em relação aos mercados externos e usamos métodos

de pesquisa profissional.

- Interessados em uma troca vívida de informação, trabalhamos em conjunto com parceiros experientes que
contribuem com conhecimentos e habilidades específicas para nossos projetos.
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03. Competências
A nossa agência parceira, Eclareon,
desde o ano

2000

presta serviço de consultoria internacional que atuam no mercado

e tem como foco energias renováveis e eficiência energética.

incluem ministérios, a

Seus

clientes

Comissão Européia(DG Energia e DG Clima), agências e bancos de desenvolvimento, associações industriais, agências de energia, bem como desenvolvedores de projetos.
Principais

áreas de atuação:

03.1 Consultoria
Avaliação

de gestão

da atratividade de novos modelos de negócios e esquemas de financiamento para a operação

de projetos de energia renováveis em ambientes competitivos levando em conta as estruturas políticas
e jurídicas, bem como focando nas opções de desenvolvimento dos mercados dos clientes.

Modelos

de

Negócios

e

Financiamento:

Avaliação da viabilidade econômica de projetos de energia renovável para governos e para desenvolvedores
de projetos, aplicando novos modelos de negócios e inovadores mecanismos de financiamento.
Análise
Com

de

Mercado

e

Competitividade:

base na especialização em regimes de apoio e regulamentações, analisamos o mercado e a indústria,

baseados primariamente em informações fornecidas pela nossa rede internacional de especialistas.

Estratégia Comercial:
Assessoramento

as empresas para moldarem modelos de negócios bem sucedidos com o objetivo de

entrarem no dinâmico mercado de energia renovável.
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03.2 Consultoria Política
Realização

de pesquisas e análises do arcabouço político e jurídico relacionados com energias

renováveis e mudanças climáticas.

Quanto às energias renováveis, nosso foco principal inclui opções de design para regimes de
apoio, recomendações para a remoção
de barreiras,
análise jurídico-econômica de modelos de
negócios, bem como aspectos da integração das energias renováveis nas redes e nos mercados.
Quanto

às estratégias de política climática, há toda uma especialização no monitoramento das

políticas e legislações de redução de gases de efeito estufa nos países da

União Europeia.

Análise Política:
A equipe de especialistas realiza pesquisas de alto nível em
Europeia, bem como em mercados emergentes internacionais.
Bancos

de

todos os

Estados Membros

da

União

Dados:

Desenvolvimento

de bases de dados de fácil acesso para descrever, comparar e avaliar o arcabouço

jurídico e político, bem como na execução técnica de tais plataformas.

Palestras

e

Organização

Treinamentos:
e realização palestras e cursos para o treinamento e capacitação de profissionais

de instituições públicas e privadas.

06
www.ad3marketing.com

03.3 Promoção
A

de

Negócios

equipe apoia clientes corporativos a expandir-se no mercado de energias renováveis e eficiência

energética.

Além

disso, promove o intercâmbio de conhecimento entre o setor público e privado

através da organização de eventos de alta qualidade.

A

fim de atender as necessidades individuais

de nossos clientes do setor público e privado, oferecemos diversos serviços, dentre os quais:

Promoção
A

no

Comércio Internacional:

empresa tem grande experiência no apoio ao comércio internacional através da gestão de eventos e

viagens de negócios.

Missões

para

Delegações Internacionais:

Organizamos viagens de informação, incluindo reuniões com representantes governamentais e líderes da
indústria, bem como visitas a instalações de energia ou fábricas.
Eventos:
Projetamos

e organizamos conferências, fóruns, seminários e oficinas para diferentes clientes,

tais como ministérios e agências de promoção econômica.
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04. Referências

de

Projetos Brasileiros

04.1 - Enabling PV Brazil -

fase

1

O Guia para Investimento em Energia Solar Fotovoltaica foi
ciação Alemã da Indústria Solar (BSW Solar) e a consultoria

desenvolvido em cooperação com a

Asso-

prestada foi afim de fornecer uma visão

abrangente dos diferentes modelos de negócios para investimentos em energia solar fotovoltaica
na

Alemanha.

A

publicação foca nos contratos

(PPAs)

e no auto-consumo.

são ilustrados com exemplos de boas práticas em mais de

Esses

100

conceitos de implementação

gráficos e tabelas.

Os

autores

também calcularam a viabilidade econômica de modelos de negócios diferentes, incluindo análises

de sensibilidade para diferentes opções políticas.

Além

disso, o guia inclui informações sobre

o potencial e estruturas de mercado, partes interessadas e segmentos de aplicação.

04.2 - Framework Assessment
O

of the

Photovoltaic Business Opportunities

Brazil

objetivo do projeto era identificar e descrever os modelos de negócios viáveis para os sistemas

fotovoltaicos

(FV)

no

Brasil,

bem como analisar as regulamentações em vigor.

as barreiras jurídicas e administrativas e assim fez recomendações.

O

in

projeto também visava aumentar a cooperação entre as partes interessadas no

O

projeto analisou

Brasil

e na

Alemanha.
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04.3 - Enabling PV Brazil –

fase

2

Após a realização do projeto “Framework Assessment of the Photovoltaic Business Opportunities
in Brazil”, o projeto “Enabling PV Brazil” foca no arcabouço jurídico e administrativo dos
leilões de energia e do sistema de net-metering no Brasil (Resolução ANEEL 482/2012).
O

projeto

visa gerar

descrevendo

(ACR)

e

livre

as

informações sobre

características

(ACL),

bem

como

dos

os modelos de
contratos

detalhou

a

existentes

viabilidade

nos

econômica

e sobre os processos de desenvolvimento de projetos fotovoltaicos.

04.4 - Avaliação

para projetos fotovoltaicos,

negócios

de

mercados
cada

um

regulamentados
desses

modelos

de mercado de energia e posicionamento estratégico para fotovoltaico

Desenvolvimento de pesquisa de mercado e posicionamento da
brasileiro, em especial visando a introdução da energia
de negócio, entre outros.

empresa frente ao mercado de energia
solar,

sua

competitividade,

modelos
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