SETEMBRO’2018

GESTÃO DE ENERGIA
Soluções de monitoramento de demanda,
aliadas às tecnologias de automação,
tornam as instalações mais eficientes
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e aceleram o cultivo de alimentos
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COM O APOIO DE CINCO RENOMADOS FABRICANTES DO SETOR,
REVISTA POTÊNCIA ORGANIZA EM SÃO PAULO O EVENTO ‘DO
SENSOR À NUVEM - SIMPÓSIO DE SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO,
INTEGRAÇÃO E PRODUTIVIDADE’. AO LONGO DO DIA,
ESPECIALISTAS DISCUTIRAM AS POSSIBILIDADES E OS
CAMINHOS A SEREM PERCORRIDOS EM TORNO
DA INDÚSTRIA 4.0

FÓRUM E EXPO POTÊNCIA Etapa Recife do evento técnico itinerante atrai

mais de 250 pessoas. Profissionais presentes tiveram acesso a palestras técnicas
que apresentaram tendências, tecnologias em ascensão e normalização
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om um dos maiores índices de incidência solar do
mundo, o Brasil possui um potencial gigantesco
para o desenvolvimento dos mercados de energia
fotovoltaica e térmica. Uma pequena mostra dessa
tendência aconteceu durante a 6ª Intersolar South America.
Maior feira e congresso da América do Sul voltada para o setor, o evento foi realizado no Expo Center Norte, em São Paulo,
entre os dias 28 e 30 de agosto.
Simultaneamente, aconteceram o 17º Encontro Nacional
de Instalações Elétricas - ENIE 2018, que apresentou soluções
para profissionais e empresas das áreas de projeto de infraestrutura elétrica, iluminação pública, instalações industriais
e prediais de média e baixa tensão, e a Eletrotec 2018 - Feira
de Infraestrutura Elétrica.
A Intersolar South America foi organizada pela Solar Promotion International GmbH, Pforzheim, Freiburg Management
and Marketing International GmbH (FMMI), tendo a Aranda
Eventos & Congressos Ltda, São Paulo, como co-organizadora.
A Intersolar recebeu mais de 20 mil visitantes, provenientes de 36 países. Além disso, cerca de 1.500 especialistas em
energia solar participaram do Congresso Intersolar South
America, discutindo temas como oportunidades em mercados descentralizados, políticas, inovações e financiamento.
Organização e empresas expositoras fizeram uma avaliação positiva dos eventos. “Temos orgulho em contribuir nesta história de sucesso e prazer em obter um retorno tão bom
para nossa feira e congresso. A Intersolar South America tem
se estabelecido como a plataforma fundamental do continente para entrar em contato com as últimas tendências do
setor”, destacam Florian Wessendorf, diretor geral da Solar
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ENORME POTENCIAL DE CRESCIMENTO DA ÁREA SOLAR NO BRASIL
GARANTE O SUCESSO DA PRINCIPAL FEIRA DO SETOR NA AMÉRICA DO SUL.
Promotion International, e Daniel Strowitzki, diretor-executivo
da Freiburg Messe Marketing International, organizadores internacionais da Intersolar South America.
Participante assídua da mostra, a Sices Solar avalia que
houve melhora, por exemplo, na qualificação do público visitante. “A feira recebe hoje um público qualificado e interessado em serviços, financiamentos, seguros e soluções tecnológicas de ponta para melhorar a capacidade de atendimento
para o setor de energia solar no Brasil. O sucesso do evento e
da participação da Sices vem das capacitações promovidas no
estande, pelo segundo ano consecutivo”, destacou Leonardo
Diniz, gerente Nacional de Expansão Comercial da Sices Solar.
Fabricante de fios e cabos elétricos, a IFC/Cobrecom foi
uma das empresas que aprovaram esta edição do ENIE. “O
ENIE 2018 ficou ainda mais valorizado por ter sido realizado
simultaneamente à Intersolar South America, que é a maior
feira da América Latina para o setor solar”, ressalta Paulo
Alessandro Delgado, gerente de Marketing da IFC/Cobrecom.
De acordo com o executivo, em média, cerca de 400 pessoas
visitaram o estande da empresa, por dia. “O público do evento
se mostrou extremamente qualificado e bastante interessado no segmento de instalações fotovoltaicas. Por isso, nosso
Cabo Solarcom, que é indicado para esses tipos de projetos,

se tornou o nosso grande destaque no ENIE 2018”, afirma
Delgado. Outra prova do bom momento desse mercado foi
o grande número de lançamentos apresentados pelos fabricantes e distribuidores. Confira nas próximas páginas as
novidades apresentadas neste ano por expositores das feiras Intersolar, Enie e Eletrotec.
Como próximos passos, em 2019, os organizadores da
Intersolar South America reunirão três feiras dedicadas a
soluções de energia renovável e inteligente sob o título The
smarter E South America.
Programado para os dias 27, 28 e 29 de agosto, no Expo
Center Norte, em São Paulo, o evento reunirá: Intersolar South
America - maior feira e congresso para o setor solar sul-americano; ees South America - principal plataforma latino-americana para tecnologias de armazenamento de energia elétrica
e Eletrotec+EM-Power - principal feira de infraestrutura elétrica e gestão de energia.
A ees South America 2019 será complementada pela mostra especial Power2Drive South America, que destacará a necessidade de soluções de mobilidade elétrica para configurar
o novo mundo energético sustentável. Mais informações sobre The smarter E South America podem ser obtidas no site
www.thesmartere.com.br.
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