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O núcleo inovador latino-americano para o futuro da energia

LANÇANDO TENDÊNCIAS
EM ENERGIA
RELATÓRIO PÓS-FEIRA 2019

THE SMARTER E SOUTH AMERICA TEM ESTREIAVISITANTES
IMPRESSIONANTE
Acelerar a transformação para proporcionar energia
renovável todo dia e toda hora: eis a visão do evento
The smarter E South America, o centro inovador latinoamericano para o novo mundo da energia. E ele, que é a
maior plataforma do setor de energia renovável, não está
sozinho: uma grande variedade de interessados no setor
de energia moderno se reuniu em São Paulo para o evento.
VISITANTES
VISITANTES
Já ficou claro que o novo mundo energético é renovável,
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descentralizado e digital. Com um total de 342 expositoras e
cerca de 25.000 visitantes de 39 países, The smarter E South
America foi o ponto de encontro para os protagonistas
dessa transição energética na América Latina. Nesse núcleo
de inovações, aconteceram três feiras de energia entre 27
e 29 de agosto de 2019: Intersolar South America, ees
South America e Eletrotec+EM-Power, acompanhadas pela
AUSSTELLER
AUSSTELLER
exposição especial Power2Drive South America.
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The smarter E: Congregando as mais importantes feiras de energia
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REPENSANDO O
ABASTECIMENTO
ENERGÉTICO NA
AMÉRICA LATINA
1 PALCO, 2 SALAS DE WORKSHOPS, INCONTÁVEIS DESTAQUES
Informação, instrução e treinamento foram parte integral do
evento de três dias. The smarter E South America trouxe uma
abrangente programação de workshops com teoria e prática.
Os participantes tiveram aulas com profissionais experientes
e viram exemplos de boas práticas e estudos de casos.
Expositoras e parceiros exibiram seus produtos e soluções no
Palco de Inovações e Aplicações, onde os visitantes puderam
ver de graça as mais recentes inovações e tendências do setor.

50

palestras,
workshops e
eventos paralelos

www.TheSmarterE.com.br

110+
palestrantes
de alto nível

Exemplos da programação de workshops e do palco:
Dia Brasileiro de Armazenamento de Energia
pv magazine – Mesa redonda sobre qualidade
Estudo mercadológico e aplicações de armazenamento

energético no Brasil
Apresentações dos finalistas e ganhadores dos AWARD

4

finalistas e
ganhadores dos
AWARD no palco

38

horas de conteúdo
nos workshops
e no palco
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CRESCIMENTO DO EVENTO THE
SMARTER E SOUTH AMERICA

ESCALADA – A MAIOR PLATAFORMA DE
ENERGIAS RENOVÁVEIS DA AMÉRICA
LATINA SÓ CRESCE

Número de expositoras

Em 2018, foram instalados 1,2 GW de capacidade FV no
mercado brasileiro: 390,2 MW no segmento de geração
distribuída e 802,7 MW no de geração centralizada. A
ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica)
prevê mais 1 GW instalado à rede até o final de 2019.
O mercado brasileiro de energia renovável está em franco
crescimento, assim como The smarter E South America! Os
números de visitantes e expositoras cresceram ambos em
25% em comparação com o ano passado.

350
300
250
200
150
100
50
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número de visitantes
25.000
20.000

25.000 visitantes da América Latina e do mundo
O maior grupo de visitantes foi do Brasil, seguido por
Argentina, China, Espanha, Peru, Chile, Estados Unidos e
Alemanha. No total, 39 países trouxeram visitantes a São
Paulo para participar em The smarter E South America. A
empresa expositora SunPower Corporation destacou assim a
quantidade e a qualidade dos visitantes: “Um público enorme
e bem informado, ansioso por fazer negócios“.
Inovações internacionais no pavilhão da feira
A maioria das empresas expositoras foi do Brasil, seguido
por China, Índia, Alemanha e Estados Unidos. No total,
expositoras de 12 países exibiram seus produtos e soluções
inovadoras durante a feira.
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100% de satisfação e expectativas atendidas
Como mostram as opiniões no site e a enquete aos
expositores, eles saíram do evento mais do que satisfeitos.
Segundo a RainWise Inc.: “A feira superou em muito nossas
expectativas“.

Área da feira (total)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Os números até 2018 se referem à Intersolar South America. Os de 2019, a
The smarter E South America.

|
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Satisfação

96%

FAZENDO CONTATOS E FECHANDO NEGÓCIOS
96% dos visitantes disseram estar satisfeitos com o número
de empresas expositoras no pavilhão. 94% dos visitantes
aprovaram a qualidade das expositoras.
Nosso agradecimento às expositoras em The smarter E
South America 2019!

dos visitantes disseram estar
satisfeitos ou muito satisfeitos com
The smarter E South America 2019.

Informação

91%
dos visitantes encontraram as
informações que buscavam sobre novas
tecnologias e avanços do mercado.

Número de expositoras

Esta lista é parcial! Leia a lista completa no site.

Áreas de interesse dos visitantes¹
63%

96%
dos visitantes ficaram satisfeitos
ou muito satisfeitos com o número
de empresas expositoras.

58%
53%

Células e painéis solares
Inversores
Usinas solares

42%

Sistemas autônomos

40%

Balanço de sistemas (componentes FV,
sistemas de montagem e rastreamento, etc)

35%

Tecnologias de produção

34%

Baterias e células de combustível

31%
25%

Gestão de energia
Veículos elétricos

1 Mais de uma resposta possível.

Negócios fechados

Área de atividade dos visitantes¹
Prestadores de serviço
Área 20%
de atividade dos visitantes¹

64%
dos visitantes foram à
feira com a intenção de
fechar negócios.

www.TheSmarterE.com.br

15%
20%
14%
15%
13%
14%
11%
13%
5%
11%
1 Mais
de uma resposta possível.
5%
1 Mais de uma resposta possível.

Desenvolvedores de projetos, empreiteiras
Prestadores de serviço
Distribuidores/atacadistas/varejistas
Desenvolvedores de projetos, empreiteiras
Instaladores/integradores
Distribuidores/atacadistas/varejistas
Fabricantes/fornecedores
Instaladores/integradores
Consultores de energia
Fabricantes/fornecedores
Consultores de energia
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ENTUSIASMO
EM INOVAÇÃO E
CONHECIMENTO

The smarter E South America é a feira imperdível
para o mercado fotovoltaico no Brasil. É aqui que
se faz negócios.
U.S. Commercial Service

“

“

Intenção de retornar

Nível dos visitantes

Recomendação

Caráter internacional

100%

96%

100%

52%

dos expositores certamente
ou provavelmente irão expor
de novo em 2020.

dos expositores ficaram
satisfeitos com o
nível dos visitantes.

dos expositores certamente
ou provavelmente recomendarão
expor a outras empresas.

das expositoras eram
estrangeiras, vindas de
12 países distintos.

|
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GERAÇÃO DE ENERGIA + CALOR

A AMÉRICA
LATINA SE
COLOCA NO MAPA
SOLAR GLOBAL

INTERSOLAR SOUTH AMERICA – A MAIOR FEIRA DE ENERGIA SOLAR DA AMÉRICA DO SUL!
A Intersolar South America, maior feira e congresso da América
do Sul para o setor solar, enfoca os ramos de fotovoltaicos,
produção FV e tecnologias termossolares.
No pavilhão, estava presente a completa cadeia de valor de
fotovoltaicos e termossolares: tanto de fabricantes quanto de
distribuidoras de células e módulos FV, BdS, componentes,
rastreamento e aplicações. Marcas globais e heróis locais exibiram
suas mais novas tecnologias e apresentaram possibilidades
de ganhar e poupar dinheiro, e se inteirar sobre os avanços do
mercado solar. No Congresso Intersolar South America – que
teve o apoio da ABSOLAR como parceira especial e provedora de
conteúdo – especialistas renomados transmitiram seus profundos
conhecimentos dos temas do setor.

www.TheSmarterE.com.br

Empresas expositoras por segmento
41%
21%
21%

Balanço de sistemas
Células e módulos FV
Componentes e sistemas de montagem e rastreamento

11%

Armazenamento de energia elétrica

3%

Equipamento de produção,
materiais e componentes FV
Energia termossolar/aquecimento e refrigeração solar

3%
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INTERSOLAR SOUTH AMERICA CONFERENCE:
PARTILHANDO INFORMAÇÕES E ESTRATÉGIAS
Em 50 palestras, workshops e eventos paralelos, mais de
110 palestrantes discutiram todo aspecto do abastecimento
renovável, descentralizado e digital de energia, e mais de
1.600 congressistas se informaram sobre o mercado de
energias renováveis e sobre oportunidades e desafios que
virão pela frente.
Destaques do congresso
Tendências na cadeia de valor FV
A rmazenamento de energia elétrica:
Situação e perspectivas brasileiras
Changemakers em ação: Histórias de sucesso
com geração distribuída de energia
O futuro da geração distribuída de energia solar FV no Brasil

Expectativas atendidas

Satisfação

98%

88%

dos congressistas disseram
que o congresso atendeu
suas expectativas.

dos congressistas ficaram muito
satisfeitos ou satisfeitos com o
formato e o conteúdo do congresso.

Retorno de congressistas

Recomendação

95%

95%

dos congressistas certamente
ou provavelmente participarão
no próximo ano.

dos congressistas certamente
ou provavelmente recomendarão
o congresso a seus colegas.

|
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ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

O ARMAZENAMENTO
DE ENERGIA ESTÁ TRANSFORMANDO O SETOR
DA AMÉRICA LATINA

EES SOUTH AMERICA – A MECA SUL-AMERICANA DE BATERIAS
E SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
A ees South America é o maior ponto de encontro da América
Latina para tecnologias de armazenamento de energia. Em
2019, após dois anos como exposição especial, a ees South
America estreou como feira autônoma, destacando soluções de
armazenamento destinadas a auxiliar e complementar sistemas
com número crescente de fontes renováveis de energia. A ees
atrai investidores, serviços públicos, instaladoras, fabricantes e
empreiteiras do mundo inteiro.
Exposição especial Power2Drive South America
A Power2Drive South America realçou a importância dos
carros elétricos para o mix energético e o transporte do
futuro, apresentando soluções inovadoras de carregamento,
conceitos de bateria e modelos comerciais para uma
e-mobilidade sustentável. A mostra especial e-mobilty@
Power2Drive South America foi o ambiente ideal para a
exibição de veículos elétricos de transporte urbano.

www.TheSmarterE.com.br

Dia Brasileiro de Armazenamento de Energia
Especialistas internacionais de alto nível ofereceram
suas perspectivas acerca do setor brasileiro e mundial de
armazenamento de energia. Os participantes aprenderam o
que move o crescimento, quais são as principais aplicações
de armazenamento e como escolher a aplicação certa para
um mercado especial. Na mesa-redonda de negócios,
empreendedores de todas as áreas do setor elétrico brasileiro
falaram sobre seus projetos já concretizados, as dificuldades
que venceram e suas perspectivas de crescimento futuro.
Destaques da programação
Dia do Armazenamento de Energia
Crescimento e implantação do mercado brasileiro de
armazenamento de energia (IBESA)
Estudo mercadológico e aplicações de armazenamento
energético no Brasil (Greener)
Armazenamento de energia elétrica:
Situação e perspectivas brasileiras

ABASTECIMENTO
DESCENTRALIZADO DE
ENERGIA GERA MAIS
INDEPENDÊNCIA

ELETROTEC+EM-POWER –
A FEIRA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E GESTÃO DE ENERGIA
Voltada para profissionais e empresas das áreas de
projeto, montagem e gestão de infraestrutura elétrica, a
Eletrotec+EM-Power enfocou tecnologias de distribuição de
energia elétrica, além de serviços e soluções informáticas para
gestão de energia aos níveis de rede, de serviços públicos e de
edificações. Os temas abordados foram: geração distribuída
a partir de fontes renováveis, redes de distribuição aérea
e subterrânea, subestações transformadoras, iluminação
pública, instalações prediais e industriais.
O ENIE, Encontro Nacional de Instaladores Elétricos, já se
firmou como o principal evento de infraestrutura elétrica para
edificações residenciais e comerciais no Brasil. O encontro
mudou de nome para Eletrotec+EM-Power, mas manteve a
qualidade. As sessões técnicas tradicionais foram preservadas,
mas também abrimos espaço para tecnologias emergentes.

Eletrotec Conference
Nas diversas palestras dedicadas a infraestrutura elétrica
e gestão de energia, especialistas forneceram perspectivas
valiosas a respeito dos mais recentes avanços e inovações.
Destaques do congresso
Redes de baixa tensão em corrente contínua
Geração distribuída e gestão de energia
Boas práticas de manutenção e operação de data centers
Universo IoT: Mais que um conceito, uma necessidade
Especificação de dispositivos de proteção contra picos de sinal

|
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USO DE ENERGIA
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www.TheSmarterE.com.br
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RESUMO DA MÍDIA
Antes e durante o evento, a troca de informações entre
a mídia nacional e as estrangeiras foi intensa. Jornalistas
generalistas e da mídia especializada fizeram matérias
sobre a feira e a programação de eventos. A impressão
positiva pode ser resumida pela seguinte citação de Liliana
Mancuso, editora do jornal Empresas & Negócios: “É a
primeira vez que cobrimos o evento in loco. Impressionou o
tamanho da feira e a qualidade das palestras“.

 s feiras de The smarter E atraem a seus canais nas redes
A
sociais mais de 130.000 especialistas em energia.
Durante a feira, as postagens de expositores e visitantes
atingiram mais de 650.000 pessoas via redes sociais.
The smarter E South America tem forte presença no Instagram,
acumulando bem acima de mil postagens ao longo dos
três dias de evento. São fotos e narrativas impressionantes
mencionando a Intersolar, a ees e a Power2Drive.
A s postagens atingiram um público de 5 milhões de pessoas.

AGRADECEMOS NOSSOS PARCEIROS DE MÍDIA
Parceiros globais de mídia

Parceiros premium de mídia

Parceiros de mídia

FONTES
O relatório pós-feira do evento The smarter E South
America 2019 se baseia nos dados cadastrais e nas

enquetes feitas junto a expositores, visitantes e
congressistas.
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PARTICIPE EM
THE SMARTER E SOUTH AMERICA
www.TheSmarterE.com.br
INTERSOLAR SOUTH AMERICA
www.intersolar.net.br
EES SOUTH AMERICA
www.ees-southamerica.com.br
POWER2DRIVE SOUTH AMERICA
www.PowerToDrive.com.br
ELETROTEC+EM-POWER
www.EM-Power.com.br

ORGANIZADORAS

COORGANIZADORA

Solar Promotion
International GmbH
P.O. Box 100 170
75101 Pforzheim, Alemanha
Tel.: +49 7231 58598-0
Gerente de projeto:
Sra. Gioia Müller-Russo
mueller-russo@solarpromotion.com
www.TheSmarterE.com.br

Aranda Eventos e Congressos Ltda
Al. Olga, 315 – 01155-900 São Paulo,
SP – Brasil
Tel.: +55 11 3824-5300
Gerente de projeto:
Sra. Monica Carpenter
mc@arandanet.com.br

FMMI – Freiburg Management
and Marketing International GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg i. Br., Alemanha
Tel.: +49 761 3881-3900
Gerente de projeto:
Sra. Svenja Becker
TheSmarterE_sa@fwtm.de

