Photovoltaics Investor’s Day Brazil
Manufacturing and Generation

Recife (17 de junho de 2015), Rio de Janeiro (19 de Junho de 2015)
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Prefacio.
A Alemanha detém um excelente conceito como nação exportadora
bem sucedida. O Estado de Baden-Württemberg se orgulha de
contribuir bastante para esse resultado tão convincente. No ano
passado somente as empresas de Baden-Württemberg alcançaram um
recorde de exportação de 173 bilhões de Euros.
Não somente as grandes empresas, como as multinacionais Mercedes
Benz, Porsche, Bosch, Zeiss ou SAP, determinam o sucesso de
nossa economia exportadora. Também as inúmeras pequenas e médias
Dr. Nils Schmid MdL

empresas contribuem decisivamente com suas idéias e inovações para
a competitividade internacional do Estado de Baden-Württemberg.
Em nenhum outro local da Europa as empresas investem tanto em
pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores do que em
Baden-Württemberg e existem tantas iniciativas ativas de arranjos
produtivos locais e redes setoriais, que fortalecem ainda mais a força
inovadora das empresas.
O sucesso internacional de nossas empresas de tecnologia e arranjos
produtivos locais não acontece por acaso, pois o governo de
Baden-Württemberg dispensa um grande apoio às empresas visando
consolidar sua posição de liderança internacional e ampliando sua
atuação em todos os campos econômicos de futuro. Nós pretendemos
continuar contribuindo a nível mundial por meio de soluções
sustentáveis e tecnologia de ponta para encarar os desafios sociais e
ecológicos globais.
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Como podem ver neste evento e neste folheto, nós estamos em
busca de um contato pessoal consigo aqui no Brasil. O Governo
Estadual, as organizações econômicas, a ciência e principalmente
as empresas de Baden-Württemberg estão interessadas em longas
parcerias em seu país, que criem perspectivas sustentáveis para o
desenvolvimento de projetos conjuntos.
Eu gostaria de lhes convidar para um diálogo intensivo com BadenWürttemberg e ficaria contente em lhes poder em breve recepcionar
como hóspedes em nosso estado.

Dr. Nils Schmid
Vice Primeiro Ministro e
Ministro da Fazenda e Economia do
Estado de Baden-Württemberg
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INFORMAÇÕES SOBRE BADEN-WÜRTTEMBERG

Energia Solar em
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg é um precursor da transição energética na Alemanha e na
Europa. A transição energética é a meta central visando substituir até 2050 uma
grande parte da geração energética fóssil e nuclear por energias renovaveis. Isso
não se refere apenas ao setor de eletricidade, mas tambem às áreas de aquecimento
e mobilidade.
Os ambiciosos objetivos de Baden-Württemberg, que estão estabelecidos numa
lei própria de proteção climatica e – baseado nisso – no conceito integrado de
proteção climatica e energética, podem ser resumidos em tres numeros essenciais:
50 – 80 – 90
• 50 % menos consumo de energia em comparação com 2010
• 80 % da energia ainda necessaria deve se originar de fontes renovaveis
• 90 % menos CO2 deve ser expelido em 2050 (ano base 1990)
Em 2014 o percentual de energias renovaveis na geração bruta de energia já chegou
a 23,2 %, e no consumo final de energia a 12,8 % (ver Quadro1).
O esquema Fotovoltaico se constitui num foco essencial na geração elétrica em
Baden-Württemberg. Em 2014 o esquema Fotovoltaico teve um percentual de 6,1 %
no consumo bruto de eletricidade e 7,7 % na geração bruta de eletricidade.
O setor solar de Baden-Württemberg cobre toda a cadeia de criação de valor,
desde a pesquisa & desenvolvimento, passando pela construção mecanica e de
sistemas, fabricação de componentes, desenvolvimento de projeto, consultoria
até a concessionaria de energia.. Devido a estreita cooperação entre universidades
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e institutos de pesquisa por um lado e o setor economico de outro, inúmeras
empresas de Baden-Württemberg são lideres de mercado em seus ramos e atuam
não só a nivel regional mas tambem atendem todos os importantes mercados
internacionais. Como exemplo podemos citar que um quarto de todos os módulos
fotovoltaicos produzidos no mundo são fabricados em maquinas que provem de
Baden-Württemberg.
25
22,8

17,6

16,7
14,2

Quota [%]

15

12,6
11,4
9,5
8,9

5

0

23,2

19,2

20

10

22,4

5,5
5,4

9,8

9,9

9,8
8,3

8,7
5,9
5,6

9,0
6,2
6,1

7,1
6,2
5,7

8,3
6,4
6,3

10,1

11,0
9,7

7,1

8,3

8,7

6,5

6,8

10,2
9,0

11,8
9,3

8,3

15,3

12,7
10,4
9,7

18,3

16,6
14,1

13,6
11,0

9,7

11,5

10,3

12,6

12,5

12,8

10,4

10,5

10,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Geração bruta de eletricidade

Calor

Consumo bruto de eletricidade

Consumo de energia final

Quadro 1: Desenvolvimento do percentual de energias renovaveis na geração bruta de energias, no consumo
bruto de energia, no suprimento de aquecimento e no consumo final de energia em Baden-Württemberg.
Fonte: UM BW / ZSW: Energias Renovaveis em Baden-Württemberg 2014 Primeira Avaliação, Posição Abril 2015
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Um estado com milhares de vantagens.

Dados de 2013

Área

35.741 km² (cerca de 10 % da Alemanha)

População

10,6 milhões (cerca de 13 % da Alemanha)

Centros Urbanos

Stuttgart (capital), Karlsruhe, Mannheim, Freiburg,
Heidelberg, Heilbronn, Ulm, Pforzheim, Reutlingen

Situação
Econômica

• Produto Interno Bruto (PIB): € 407 bilhões
– 14,9 % da Alemanha
• PIB per capita: € 37.472
• Exportações: € 173 bilhões
• Volume de exportações per capita: € 16.360
• Investimento em pesquisa e desenvolvimento:
5,1 % do PIB (Alemanha: 2,9 %)

Setores de ponta

• Construção Mecanica: 30,2 % do faturamento da construção
mecanica alemã é gerado em Baden-Württemberg
• Industria de Automoveis e Soluções Sustentaveis de
Mobilidade: com mais de um terço do faturamento e contando
com cerca de 40 % de todos os empregados da industria de
automoveis, Baden-Württemberg é o „Estado Alemão dos
Automoveis“.
• Tecnologia Medicinal, Sistemas de Medição e Controle,
• Ótica: Baden-Württemberg é lider de mercado na exportação
de tecnologia medicinal
• Economia da Saúde
• Tecnologias da Informação e Comunicação
• Pesquisa e Desenvolvimento: Região Inovadora Nr. 1 na
União Européia
• Aviação e Espaço: um dos principais centros da industria
aérea e espacial da Europa
• Tecnologia do Meio Ambiente e Energias Renovaveis
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PERFIS

Baden-Württemberg International GmbH (bw-i)
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart, Alemanha
Telefone +49 711 22787-0
info@bw-i.de
Email
Internet www.bw-i.de

Participante

Ines Banhardt, Gerente da Área da América Latina

Baden-Württemberg International – seu parceiro a caminho do sucesso
Baden Württemberg International (bw-i) é o Centro de Competências para o Estado de BadenWürttemberg visando a internacionalização da economia e da ciência. Apoiamos empresas
nacionais e estrangeiras, arranjos produtivos locais e redes, bem como universidades e instituições
de pesquisa, atuando na condição de ponto de convergência central para todas as questões
envolvendo a internacionalização.
Nossos objetivos principais são:
• Fortalecer os contatos entre empresas, universidades e instituições de pesquisa do exterior e da
Alemanha.
• Conceber e realizar medidas visando a internacionalização da economia e da ciência de
Baden-Württemberg no país e no exterior.
• Comercializar o pólo econômico, universitário e de pesquisas Baden-Württemberg no país
e no exterior.
Nossos serviços de apoio incluem:
• Disponibilizar informações gerais sobre Baden-Württemberg como pólo econômico e cientifico,
bem como pólo especifico e dados estruturais.
• Prestar informações sobre condições jurídicas gerais e seguro social.
• Identificar parceiros comerciais e de pesquisa adequados para sua empresa
• Buscar local e organizar visitas ao local em colaboração com instituições regionais e municipais
de promoção econômica.
• Oferecer apoio em processos administrativos.
• Atuar como intermediário central junto a todos os principais envolvidos na promoção econômica,
bem como junto às instituições setoriais orientadas para a tecnologia, iniciativas regionais de
arranjos produtivos locais e redes.
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Solar Cluster Baden-Württemberg e. V.
Industriestr. 6
70565 Stuttgart, Alemanha
Telefone +49 711 7870-309
Email
carsten.tschamber@solarcluster-bw.de
Internet www.solarcluster-bw.de

Participante

Dr. Eng. Carsten Tschamber, Diretor

O Solar Cluster Baden-Württemberg representa mais de 40 empresas e institutos de pesquisa do
sudoeste da Alemanha provenientes de todos os setores da cadeia de valor solar. Seu objetivo
consiste em fortalecer a consciencia do público em relação às vantagens financeiras, ecológicas,
economicas e de politica industrial da energia solar. Alem disso essa associação do setor solar se
propõe a colaborar nas condições gerais legais para continuar a ampliação de energias renovaveis e
a criação de um mercado duradouro para a energia solar. Tambem procura-se promover a pesquisa
e a formação, bem como novas tecnologias para a armazenagem de energia e integração em rede.
Atividades e serviços:
Relações Publicas  melhorar a imagem da energia solar
„SolarForum Baden-Württemberg“, até agora dois eventos
Jornada do Setor Solar: 2 de novembro de 2015
Viagens do Cluster e de Delegação ao Brasil e à Turquia (em cooperação com bw-internacional
e o Ministério das Finanças e Economia de Baden-Württemberg)
• “Dia do Investidor Fotovoltaico” em Istanbul em dezembro de 2013, Rio de Janeiro / Recife em
junho de 2015
• Grupos de trabalho para temas relevantes
• Estratégia e Politica
• Pesquisa e Tecnologia de Produção
• Internacionalização
• Modelos de negocios (em cooperação com StoREgio e Smart Grids BW)
• Projetos conjuntos nacionais (“Vitrine de energias inteligentes”) e internacionais (“Green Silicon”)
•
•
•
•

A reunião de investidores fotovoltaicos tem como objetivo juntar numa única mesa investidores
locais, (potenciais) operadores de sistemas fotovoltaicos ou produção fotovoltaica, bem como
provedores de tecnologia e serviços de Baden-Württemberg . Com isso pretende-se facilitar o
estabelecimento de cooperações entre empresas e institutos de pesquisa do Brasil e da Alemanha,
alem de participarem no desenvolvimento do futuro mercado fotovoltaico local, regional e mundial.
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Ministerium für Finanzen und Wirtschaft
Baden-Württemberg · Ministério das Finanças
e Economia de Baden-Württemberg
Schlossplatz 4 · 70173 Stuttgart, Alemanha
Telefone +49 711 123-2353
Email
ewald.stirner@mfw.bwl.de
Internet www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Participante

Ewald Stirner, Assessor para Assuntos da América Latina
Ele responde pelos setores do Comércio Exterior e Marketing
Local, desenvolvendo estratégias e conceitos para a abordagem
do mercado latino-americano.

O Ministério das Finanças e Economia de Baden-Württemberg é responsável, entre outros, pelas
relações econômicas internacionais do estado e nesse sentido mantém contatos a nível mundial.
Com alguns estados brasileiros e organizações, Baden-Württemberg já mantém boas relações há
quase 30 anos nas áreas científica, econômica e formação profissional.
Estão em vigor os seguintes acordos / protocolos:
•
•
•
•

Baden-Württemberg – Estado do Paraná – 04 / 2015 – 04 / 2020
Ministério das Finanças e Economia – Sistema Indústria Paraná 11 / 2014 – 11 / 2019
Baden-Württemberg – Estado do Pernambuco – 12 / 2014 – 12 / 2019
Baden-Württemberg – SENAI Nacional – 11 / 2011 – 11 / 2016

O Ministério participa atualmente dos seguintes projetos e ações no Brasil:
• Estudo de viabilidade „Green Silicon“ Paraná
• Cidade do Amanhã – Desenvolvimento Urbano Internacional como mercado futuro para
indústrias em Baden-Württemberg
• Apoio de fornecedores da industria automotiva de Baden-Württemberg no desenvolvimento
de chances de negócios no Brasil
• 7º Simpósio Brasil-Alemanha para Desenvolvimento Sustentável em Heidelberg
(04 / 10 – 10 / 10 / 2015)

PERFIS
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Fraunhofer ISE
Heidenhofstr. 2
79110 Freiburg, Alemanha
Telefone +49 761 4588-5045
Email
harry.wirth@fraunhofer.ise.de,
daniel.philipp@fraunhofer.ise.de
Internet www.ise.fraunhofer.de
Dr. Harry Wirth

Participantes

Dipl.-Eng. Daniel Philipp

Dr. Harry Wirth, Director Division Photovoltaic Modules,
Systems and Reliability
Dipl.-Eng. Daniel Philipp, Head of Group Module Testing,
Head of TestLab PV Modules

O Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar – ISE está situado em Freiburg, conta com
1300 colaboradores e é o maior instituto de pesquisa solar da Europa. Como membro da Sociedade
Fraunhofer - maior organização para pesquisa aplicada na Europa -, o Instituto Fraunhofer ISE
se empenha por um sistema de abastecimento energético sustentavel, economico, seguro e
socialmente justo baseado em energias renovaveis. No ambito dos focos de pesquisa Eficiencia
Energética, Geração de Energia, Distribuição de Energia e Armazenagem de Energia, ele cria
pré-condições técnicas para um suprimento eficiente e ambientalmente correto de energia, tanto
na industria como tambem em países emergentes e em desenvolvimento. Para isso o Instituto
desenvolve materiais, componentes, sistemas e processos em doze áreas de negocios.
Na área de „Módulos Fotovoltaicos e Usinas de Energia“ nós apoiamos o desenvolvimento de
módulos visando eficiencias ideais, custos reduzidos, alta confiança e aplicações especializadas,
como a integração de edificios. Nós caracterizamos os módulos no mais alto nivel de precisão no
nosso laboratório credenciado de calibragem, analisamos sua vida util e oferecemos abrangentes
exames de módulo em nosso outro laboratório credenciado, de testes e exames. Nós garantimos a
qualidade de usinas fotovoltaicas por meio de relatórios precisos de rendimento, testes abrangentes
de condicionamento e apuração precisa da relação real de desempenho durante a operação.
Devido a interligação peculiar no ambito do Instituto ISE nós podemos ajudar nossos clientes a
implementar com sucesso um inicio integral da tecnologia de módulo para novos conceitos de
célula e interconexão, combinações inovadoras de materiais ou áreas especiais de aplicação.
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KACO new energy
4036 Binz-Engleman Rd, Suite 208
San Antonio, TX 78219, USA
Telefone +1 210 446-4238
Email
kacoinfo@kaco-newenergy.com
Internet www.kaco-newenergy.us

Participante

Eduardo Casilda, Diretor Espanha / América Latina

KACO new energy é um dos maiores produtores mundiais de inversores para alimentação em rede
de energia solar.A linha de produtos abrange uma completa gama de serviços para sistemas desde
a casa de uma familia até parques solares de megawatts. As raizes do Grupo KACO remontam a
1914. Nos anos 50 a KACO já era o maior fabricante do mundo de vibradores eletromecanicos, os
precursores dos atuais inversores fotovoltaicos. Desde 1999 a KACOnewenergy desenvolve e
fabrica produtos fotovoltaicos próprios com o know-how coletado dessa longa experiencia. Até
hoje a empresa entregou aparelhos com uma capacidade acumulada de sete Gigawatts. A empresa
especialista em energia foi a primeira do ramo fotovoltaico a produzir seus inversores CO2-neutral.
Alem de inversores acoplados a rede e bateria, seu alcance tecnológico cobre desde inversores para
usinas termoelétricas descentralizadas e módulos concentradores até sistemas hibridos diesel-fotovoltaico e varias soluções de armazenagem energética para sistemas solares. Uma segunda variante
da KACOnewenergy apresenta soluções inovadoras de suprimento de energia para a industria e o
trafego ferroviario.
Ramo
Industria Eletrotécnica: Fotovoltaico.
Produtos / Serviços
•
•
•
•
•
•

Inversores fotovoltaicos (inversores de corda, inversores centrais, inversores de ilha)
Sistemas de armazenagem e gestão energética
Sistemas hibridos diesel-fotovoltaico
Equipamento para instalações fotovoltaicas
Inversores para a industria e tecnologia de veiculos ferroviarios
Consultoria e Serviços

Ano de fundação

Numero de colaboradores

1914: KACO
1998: KACO newenergy GmbH

Ca. 550 no mundo todo.

Locais de atuação
Europa, Estados Unidos,Canadá, Africa do Sul, Emirados Arabes Unidos, China, Coréia do Sul, Australia.
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Manz AG
Steigaeckerstr. 5
72768 Reutlingen, Alemanha
Telefone +49 7121 9000-0
Email
baldus@manz.com
Internet www.manz.com

Participante

Dr. Andreas Baldus, Vice President Sales Solar

A empresa Manz AG em Reutlingen /Alemanha é lider mundial na construção mecanica de alta
tecnologia e como tal um precursor para produtos inovadores em mercados de crescimento rápido.
A empresa fundada em 1987 dispõe de competencia em 7 setores tecnológicos: Automação,
Metrologia, Processamento a Laser, Revestimento a Vacuo, Quimica Umida, Impressão e Revestimento,
bem como Processos Rolo-a-Rolo. Essas tecnologias são aplicadas e aperfeiçoadas pela Manz nas
3 áreas estratégicas de negocios „Eletronica“, „Solar“ e „Armazenagem de Energia“.
No setor da tecnologia solar de pelicula fina CIGS a Manz oferece com CIGSfab uma linha de
produtos totalmente integrada e completa para a fabricação de módulos solares de pelicula fina
CIGS.
Para o aperfeiçoamento da tecnologia, a empresa Manz desenvolve e produz em sua fábrica de
Schwäbisch Hall uma linha inovadora de módulos solares de pelicula fina da próxima geração.
Como resultado das atividades de pesquisa e desenvolvimento, em abril de 2015 Manz impressionou mais uma vez na apresentação de um novo record mundial com um rendimento de 16 %
em módulos solares CIGS. Com isso Manz avançou para uma nova dimensão e fechou a lacuna
até aqui existente no rendimento em relação a tecnologia multicristalina que atualmente ainda
prevalece.
Um investimento numa linha CIGS totalmente integrada da Manz com uma taxa de juros interna
de mais de 15 % se constitui num dos mais rentaveis em todo setor energético.
O grupo empresarial dirigido pelo fundador Dieter Manz, com registro na bolsa desde 2006 na
Alemanha, desenvolve e produz atualmente na Alemanha, Eslovaquia, Hungria, Italia, China e
Taiwan. Alem disso existem filiais de venda e serviço nos Estados Unidos, Coréia do Sul e India.
A empresa Manz AG contava no inicio de 2015 com 1900 colaboradores, dos quais 900 na Asia.O
faturamento chegou a mais de 305 milhões de Euros no ano comercial de 2014.
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SCHMID Group
Robert-Bosch-Str. 32 – 36
72250 Freudenstadt, Alemanha
Telefone +55 21 9 9289-8000
Email
eggers.th@schmid-group.com
Internet www.schmid-group.com

Participante

Thomas Eggers, Representante América Latina da SCHMID Group

Thomas Eggers representa as soluções de fabricação solar fotovoltaicas da SCHMID Group na
América Latina, incluindo as linhas para a fabricação do lingote, wafer, célula e módulo. Também
representa a linha de fabricação de polisilício da SCHMID Silicon Techonology, empresa irmã da
SCHMID.
O Grupo SCHMID, com sede em Freudenstadt, floresta negra na Alemanha, é um fornecedor
líder de soluções de sistemas e processos para a fabricação de linhas completas solar fotovoltaicas,
incluindo linhas para a fabricação do lingote, wafer, célula e módulo. A SCHMID fornece
tecnologia para células multi-cristalinas e mono-cristalinas. A SCHMID dedica uma parte relevante
do seu orçamento em P&D ao desenvolvimento de tecnologia que ambiciona aumentar a eficiência
do sistema fotovoltaico. Sua inovação mais recente são células bifaciais, que aumentam o rendimento
por aproximadamente 30 % e possibilitam rendimentos da célula em torno de 22 – 23 % num
ambiente multi-cristalino, dependente do índice de reflexão do solo (o chamado fator albedo). Na
parte do módulo, a SCHMID desenvolveu o ambiente multi-busbar, que aumenta a condutividade.
Com os sistemas de transporte mono-rail, MONTRAC, a SCHMID aumenta a automação das
linhas de produção e evita o toque manual em partes sensíveis da produção. A SCHMID também
é pioneira no desenvolvimento de tecnologia de armazenagem de energia, havendo desenvolvido
um sistema de baterias baseado no intercambio de líquidos sobre uma camada metálica de
Vanadium. O sistema Vanadium Redox-Flow da SCHMID vem em unidades a partir de 5 KW, e
pode ser expandido a vários MW de capacidade, colocando os tanques de líquidos em contendedores
formados em linha, para aumentar a capacidade de armazenamento de energia do sistema,
conforme for preciso. Uma alta relevância para a qualidade alcançável de uma linha produtiva
solar fotovoltaica encontra-se justamente no começo da linha de produção, na purificação do
silício. A SCHMID Silcon Technology desenvolveu uma tecnologia inovadora que permite uma
pureza extraordinária do metal silício, de até 11N, o que aumenta a condutividade do silício e em
consequência o potencial de rendimento de produção de eletricidade no processo completo solar
fotovoltaico.
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Viridis.iQ GmbH
Moltkestr. 2 – 4
78467 Konstanz, Alemanha
Telefone +49 7531 698 4638
Email
wolfgang.herbst@viridis-iq.de
Internet www.viridis-iq.de

Participante

Dr. Wolfgang Herbst, fundador e diretor da empresa
independente Engineering & Consulting Viridis.iQ GmbH

Viridis.iQ GmbH é uma empresa alemã independente de engenharia e consultoria com ótimo
know-how em todas as etapas da cadeia de valor da produção fotovoltaica. Isso abrange os setores
de silicio metalurgico, polisilicio, lingotes, wafering, célula solar e módulo, bem como experiencias
comprovadas em tecnologias de pelicula fina fotovoltaica. Os conhecimentos especificos do ramo
e da tecnologia baseiam-se numa longa experiencia da equipe interdisciplinar nos setores de
produção de silicio, fabricação fotovoltaica e de semicondutores. Viridis.iQ é um prestador internacional de serviços para produtores estabelecidos e novos, para investidores e bancos, bem como
organizações públicas que tratam do desenvolvimento de industrias fotovoltaicas locais. Nós
oferecemos apoio especialmente a novatos no setor fotovoltaico, desde o desenvolvimento integral
do negocio, a escolha da tecnologia e dos equipamentos, passando pelas análises de mercado e da
concorrencia, até o planejamento da fábrica ou tambem ativação da cadeia de suprimento.
Viridis.iQ é o parceiro ao seu lado.
Nossa abordagem é interdisciplinar e sempre considera tambem aspectos estratégicos e comerciais,
de modo que tambem possa incluir a elaboração de um sólido planejamento financeiro. Com isso,
especialmente na fase inicial de projetos, a curva de aprendizagem pode ser bastante abreviada, os
riscos de decisões e investimentos errados serem reduzidos, bem como os custos operacionais e
de desenvolvimento do projeto total serem otimizados. Alem disso atuamos no acompanhamento
de projetos de desenvolvimento de industrias, no apoio na busca por investidores, bem como no
monitoramento de desenvolvimentos tecnológicos, sempre com um claro foco na competitividade.
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PERFIS

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha
Av. Graça Aranha 1, 6° andar
BR 20030-002 Centro – Rio de Janeiro, Brasil
Telefone +55 21 2224 2123
Email
philipp@ahk.com.br
Internet http://ahkbusiness.de/pt/

Participante

Philipp-Georg Hahn, Diretor Executivo Adjunto
Responsável pelas áreas de energias renováveis, eficiência
energética e formação profissional

A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK-RJ) é uma instituição binacional com
quase cem anos de existência no Rio de Janeiro e faz parte da maior rede mundial de Câmaras
de Comércio, com representações em mais de 90 países por meio de mais de 130 escritórios. A
AHK-RJ é uma organização independente e sem fins lucrativos, apoiada pelo Governo Alemão.
Nossa missão é promover o estreitamento das relações econômicas entre o Rio de Janeiro,
respectivamente o Brasil, e a Alemanha assim como a transferência de tecnologias e investimentos
com foco nos setores de saúde, infraestrutura, logística, turismo, óleo e gás, energias renováveis e
eficiência energética e formação profissional.
Fazem parte do portfolio serviços de market intelligence, como estudos de mercado, busca de
parceiros comerciais e representantes, match-makings/rodadas de negócios, feiras, missões técnicas
e empresarias, eventos, cursos, publicações e visitas técnicas, sempre visando a criação de plataformas
para facilitação de negócios entre os atores dos dois países.
Além disso, a AHK-RJ representa os interesses dos seus associados e do empresariado alemão no
Brasil perante os governos e instituições.
Com base no acordo bilateral de cooperação nos setores de energias renováveis e eficiência
energética, firmado entre o Brasil e a Alemanha, a AHK-RJ atua de forma intensivada na facilitação
e no desenvolvimento de cooperações e negócios nestas áreas, visando a diversificação da matriz
de geração do Brasil e o uso racional de energia, por meio da disseminação e transferência de
tecnologias alemãs.

PERFIS
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DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH · Office São Paulo
KfW Bankengruppe Representações Ltda. · Rua Pedroso
Alvarenga, 691 – 12º andar, Itaim Bibi, 04531-011, São Paulo-SP
Telefone +55 11 3199-1640
Email
mariana.bormann@deginvest.de
Internet www.deginvest.de
Participante

Mariana Bormann, Director Mercosur

A DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) é uma subsidiária da KfW e
um dos maiores bancos de desenvolvimento europeus. Levamos mais de 50 anos fomentando a
iniciativa empresarial em países em desenvolvimento e em transição com financiamentos de longo
prazo, assessoramento e programas de apoio. Criando valor agregado para empresas e para a
população. Trabalhamos segundo o princípio da complementaridade, atuando somente em
mercados nos quais bancos comerciais ou investidores privados não proveem o financiamento
demandado pelo mercado.
A DEG investe a condições de mercado focando em projetos rentáveis, sustentáveis e com impacto
para o desenvolvimento em todos os setores da economia: Agroindústria e setor de alimentos,
indústria manufatureira, serviços, infraestrutura e setor financeiro. Os instrumentos oferecidos vão
desde empréstimos de longo prazo até participação na empresa passando pelos financiamentos
mezaninos. Além disso, a DEG oferece vários programas de apoio que contribuem para alcançar
a missão de desenvolvimento. Para estes são utilizados recursos públicos, privados, assim como
reservas da DEG.
Com sede em Colônia (Alemanha) e 13 escritórios de representação distribuídos pelo mundo, a
DEG tem como objetivo claro estabelecer e fortalecer as estruturas do setor privado em países em
desenvolvimento e transição para criar a base de um crescimento econômico sustentável e uma
melhora das condições de vida da população local. A DEG atua no Brasil desde 1960, contando
com um escritório para o Mercosul em São Paulo desde 2002.
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MEMBROS DO CLUSTER SOLAR

Membros do Cluster Solar
4contrade GmbH
Desenvolvedor de projetos, comerciante
www.4contrade.com
ads-tec GmbH
Fabricante e fornecedor de sistemas de bateria de alta
qualidade e grande desempenho e soluções completas
de armazenamento
www.ads-tec.de
Atec Batterien GmbH
Fabricante de baterias, carregadores de baterias e
estações de carregamento
www.atec-batterien.de
Aton-Solar GmbH
Desenvolvedor de projeto, atacado e fornecedor de
sistemas para sistemas fotovoltaicos e de armazenamento
www.aton-solar.de
Bosch Power Tec GmbH
Fabricante de inversores e acumuladores para sistemas
fotovoltaicos
www.bosch-power-tec.com/de
BSW-Solar e. V.
Informante, consultor e agente na atividade entre a
economia, a politica e os consumidores.
www.solarwirtschaft.de

MEMBROS DO CLUSTER SOLAR

DSG Deutsche Solargesellschaft mbH
Provedorr especial para participações fechadas em
sistemas fotovoltaicos / parques solares.
www.solargesellschaft.com
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Concessionaria de energia elétrica
www.enbw.com
FICHTNER GmbH & Co. KG
Desenvolvedor de projetos
www.fichtner.de
Fraunhofer IPA
Pesquisa e desenvolvimento
www.ipa.fraunhofer.de
Fraunhofer ISE
Instituto de pesquisa focado em produção de
energia, eficiencia energética, distribuição de
energia e armazenamento de energia.
www.ise.fraunhofer.de
Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe
GmbH & Co. KG
Promoção economica, promoção turistica,
conferencias e congressos, feiras, mercados e
grandes eventos.
www.fwtm.freiburg.de
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MEMBROS DO CLUSTER SOLAR

FVEI Fachverband Elektro- und
Informationstechnik Baden-Württemberg
Associação de Classe
www.fv-eit-bw.de
G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH
Produtor de componentes e sistemas para a
tecnologia climatica e ambiental
www.lufft.com/de
GOLDBECK Solar GmbH
Desenvolvedor de projetos, soluções completas para
construção comercial e municipal
www.goldbeck.de
GP JOULE GmbH
Desenvolvedor de projetos, soluções completas para
construção comercial e municipal.
www.gp-joule.de
Hochschule Esslingen
Pesquisa e desenvolvimento
www.hs-esslingen.de
Institut für Photovoltaik Universität Stuttgart
Pesquisa e desenvolvimento
www.ipv.uni-stuttgart.de

MEMBROS DO CLUSTER SOLAR

ISC Konstanz
Pesquisa e desenvolvimento
www.isc-konstanz.de
KACO new energy GmbH
Fabricante de inversores
www.kaco-newenergy.com
KIT Karlsruhe Institute of Technology
Fabricante de conversores
www.kit.edu
unomondo Knapp GmbH
Desenvolvedor de projetos
www.unomondo.de
Krempel Group
Provedorr de sistemas de materiais e semiacabados:
materiais isolantes elétricos, materiais solares, materiais
compostos e materiais eletronicos
www.krempel-group.com
Manz AG
Provedor de sistemas de produção
www.manz.com

21

22

MEMBROS DO CLUSTER SOLAR

PSE AG
Construção de bancos de ensaio para módulos
fotovoltaicos e coletores térmicos, serviços de consultoria,
bem como gerenciamento de conferencias solares.
www.pse.de
RALOS new energy GmbH
Desenvolvedor de projetos
www.ralos.de
SCHMID GROUP
Construção mecanica: Soluções individuais, bem
como planejamento, desenvolvimento e realização de
sistemas completos nas áreas Fotovoltaica, Placas de
Circuito e Monitores de Tela Plana.
www.schmid-group.com
SIEMENS AG
Engenharia de planta
www.siemens.com/entry/de/de
Smart Grids Plattform Baden-Württemberg e. V.
Plataforma para Energia, Industria, Politica e Ciencia
www.smartgrids-bw.net
Solar Valley Mitteldeutschland Cluster
Associação de Classe
www.solarvalley.org

MEMBROS DO CLUSTER SOLAR

Stadtwerke Tübingen GmbH
Concessionario de energia elétrica
www.swtue.de
StoREgio Energiespeichersysteme e. V.
Associação de Classe
www.energie-rhein-neckar.com/ueber-uns/
storegio-energiespeichersysteme-ev.html
Universität Konstanz
Pesquisa e desenvolvimento
www.uni-konstanz.de
Universität Stuttgart
Pesquisa e desenvolvimento
www.uni-stuttgart.de
VDMA Photovoltaik-Produktionsmittel
Associação de Maquinas e Sistemas para o Setor
Fotovoltaico
http://pv.vdma.org
Verband für Energie- und Wasserwirtschaft
Baden-Württemberg e.V. – VfEW
Representação de 230 empresas de gestão de recursos
energéticos e hidricos em Baden-Württemberg
www.vfew-bw.de
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MEMBROS DO CLUSTER SOLAR

Viridis.iQ GmbH
Empresa de consultoria para construção mecanica,
comércio e tecnologia do setor Fotovoltaico
www.viridis-iq.de
Verband kommunaler Unternehmen e. V.,
Landesgruppe Baden-Württemberg
Associação de Classe
www.vku.de/vku-in-den-laendern/
baden-wuerttemberg.html
Wircon GmbH
Consultoria de produto, desenvolvimento de
projeto Fotovoltaico
https://ssl.wirsol.de/de/
Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung (ZSW)
Pesquisa e desenvolvimento
www.zsw-bw.de

ANOTAÇÕES

25

26

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

27

28

PROGRAMAÇÃO

PV Investor’s Day Brazil
(Manufacture & Generation)
Data
Local

17 de junho de 2015, 8.30 – 18.00 h
Edifício sede da FIEPE, Av. Cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, Recife-PE

Diante dos desafios energéticos que o país vem enfrentando, a Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Alemanha (AHK) e o Cluster Solar de Baden-Württemberg promovem o evento PHOTOVOLTAIC INVESTOR’S DAY BRAZIL, que reunirá os principais investidores em fabricação de
equipamentos fotovoltaicos e em geração solar no Nordeste do Brasil.
Formato: Congresso e Rodada de Negócios
Objetivo: Incentivo a investimentos em produção de equipamentos e geração
Método: Aproximação entre investidores e Projetistas, EPCistas e fornecedores
Público-Alvo: Investidores institucionais e privados na cadeia de valor fotovoltaica

Realização:

PROGRAMAÇÃO
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Programação
Manhã
Abertura e Boas-Vindas
Key-Note: Global perspectives of PV; Status and perspectives of PV in Brazil, technical /
commercial (LCOE) / policy, Rodrigo Sauaia, ABSOLAR
Session I: Fabricação
Green Silicon
Reinaldo Tockus, FIEP, a confirmar
Tecnologia de Produção CIGS
Andreas Baldus, Manz AG
Tecnologia de Produção cSi
Thomas Eggers, Schmid Group
Mesa Redonda
Moderação: Dr. Wolfgang Herbst, Viridis-IQ
Case de Sucesso
S4 Energy, a confirmar
Teste e Confiabilidade de Módulos Fotovoltaicos
Fraunhofer ISE
Certificação de Módulos e inversores Fotovoltaicos
CTGAS-ER, a confirmar
Tarde
Apresentação de Empresas
Rodada de Negócios

Co-Realização:

Session II: Geração
Práticas e Projetos de Sucesso
Ecoluz, a confirmar
Inversores Fotovoltaicos
Eduardo Casilda, KACO New Energy
Garantia de Qualidade de usinas fotovoltaicas
Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE
Conexão/Integração na Rede
CELPE
Mesa Redonda
Moderação: Dr. Tschamber
Apoio de Projetos Fotovoltaicos
nn Banco do Nordeste
Investimentos Privados em Energia Fotovoltaica
Fundo de Investimentos, a confirmar
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PROGRAMAÇÃO

PV Investor’s Day Brazil
(Manufacture & Generation)
Data
Local

19 de junho de 2015, 8.30 – 18.00 h
Edifício sede da FIRJAN, Av. Graça Aranha 1 – 4° andar, Centro – Rio de Janeiro / RJ

Diante dos desafios energéticos que o mundo vem enfrentando, a Câmara de Comércio e
Indústria Brasil-Alemanha do Rio de janeiro (AHK-RJ) e o Cluster Solar de Baden-Württemberg
promovem o evento PHOTOVOLTAIC INVESTOR’S DAY BRAZIL, que reunirá os principais
investidores em fabricação de equipamentos fotovoltaicos e em geração solar no Brasil.
Formato: Congresso e Rodada de Negócios
Objetivo: Incentivo a investimentos em produção de equipamentos e geração
Método: Aproximação entre investidores e Projetistas, EPCistas e fornecedores
Público-Alvo: Investidores institucionais e privados na cadeia de valor fotovoltaica

Realização:

PROGRAMAÇÃO
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Programação
Manhã
Abertura e Boas-Vindas
Key-Note: Global perspectives of PV; Status and perspectives of PV in Brazil, technical /
commercial (LCOE) / policy, Prof. Ricardo Rüther, UFSC
Session I: Fabricação
Green Silicon
Reinaldo Tockus, FIEP, a confirmar
Tecnologia de Produção CIGS
Andreas Baldus, Manz AG
Tecnologia de Produção cSi
Thomas Eggers, Schmid Group
Mesa Redonda
Moderação: Dr. Wolfgang Herbst, Viridis-IQ
Case de Sucesso
S4 Energy, a confirmar
Teste e Confiabilidade de Módulos Fotovoltaicos
Fraunhofer ISE
Certificação de Módulos e inversores Fotovoltaicos
N.N., INMETRO, a confirmar
Tarde
Apresentação de Empresas
Rodada de Negócios

Session II: Geração
Práticas e Projetos de Sucesso
Mathias Becker, Renova, a confirmar
Inversores Fotovoltaicos
Eduardo Casilda, KACO New Energy
Garantia de Qualidade de usinas fotovoltaicas
Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE
Conexão / Integração na Rede
Carlos Eduardo Vizeu Pontes, Light, a confirmar
Mesa Redonda
Moderação: Dr. Tschamber
Apoio de Projetos Fotovoltaicos
Felipe Guth, BNDES, a confirmar
Investimentos Privados em Energia Fotovoltaica
N.N., Fundo de Investimentos, a confirmar

Contato.
Baden-Württemberg International
Sociedade para a cooperação econômica e
científica internacional
Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefone +49 711 22787-0
Email
info@bw-i.de
Internet www.bw-i.de
www.bw-invest.de

Ministério das Finanças e Economia
de Baden-Württemberg
Endereço:
Neues Schloss, Schlossplatz
70173 Stuttgart
Deutschland

Edificio comercial:
Theodor-Heuss-Str. 4
70174 Stuttgart
Deutschland

Telefone +49 711 123-2096
Email
poststelle@mfw.bwl.de
Internet www.mfw.baden-wuerttemberg.de

Associação das Câmaras da Industria e Comércio
de Baden-Württemberg

Associação das Industrias do Estado
de Baden-Württemberg

Jägerstr. 40
70174 Stuttgart
Deutschland

Gerhard-Koch-Str. 2 – 4
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefone +49 711 225500-60
Email
info@bw.ihk.de
Internet www.bw.ihk.de

Telefone +49 711 327325-00
Email
info@lvi.de
Internet www.lvi.de

Banco do Estado

Associação dos Profissionais Autônomos
de Baden-Württemberg

Schlossplatz 10
76113 Karlsruhe
Deutschland
Telefone +49 721 150-0
Email
info@l-bank.de
Internet www.l-bank.de

Heilbronner Str. 43
70191 Stuttgart
Deutschland
Telefone +49 711 2637090
Email
info@handwerk-bw.de
Internet www.handwerk-bw.de

