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São Paulo, 17 de Novembro de 2015. 
 
 
À 
ABESCO 
Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia 
 
 
Referência: Plano Diretor – Biênio 2016-2017 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Segue o Plano Diretor delineado pela Chapa União, o qual servirá como plataforma de orientação 
e propostas de atuação da entidade para o próximo biênio, onde objetivamos dar continuidade as 
ações realizadas no biênio anterior e na melhora contínua de projetos, processos, parcerias e 
estrutura institucional e organizacional. 
 
 
1- PROMOVER INSTITUCIONALMENTE O USO EFICIENTE COMO UM DOS OBJETIVOS DA 

POLITICA ENERGÉTICA NACIONAL 
 
Atuar institucionalmente junto ao Governo, empresas, instituições e a sociedade em geral na 
busca continua da promoção da eficiência energética como um dos principais objetivos da 
Política Energética Nacional, defendendo metas arrojadas e que incentivem as empresas e 
os negócios a promoverem continuamente as melhores práticas do uso eficiente. 

 
 
 
2- EFETIVAR O MERCADO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 

Fazer com que os clientes finais dos serviços de eficiência energética tomem conhecimento 
da atuação das EMPRESAS ASSOCIADAS em todo território nacional e que tenham, por 
meio da ABESCO, uma fonte segura de referência no mercado de eficiência energética. 
 
Fazer com que os processos de Qualificação e/ou Certificação das ESCOs (QualiESCO e 
outros) tenham uma divulgação cada vez maior para facilitar o cumprimento desse objetivo. 
 
Criar espaços nos meios de comunicação disponíveis, como o site da ABESCO na internet, 
para que os associados divulguem os trabalhos realizados dos mais diversos escopos da EE. 

 
 
 
3- FORTALER A CAPACIDADE FINANCEIRA E OPERACIONAL DA ASSOCIAÇÃO 
 

Estruturar novas fontes de receita para a ABESCO, permitindo assim a realização de sua 
missão de maneira mais intensa, seja por meio da oferta de cursos e treinamentos ou por 
meio de convênios e parcerias. 
 
Oferecer propostas de atividades extras por meio de rateio entre os associados e outros 
interessados. 
 
Reformular as faixas e valores da contribuição associativa, bem como revisar o Estatuto 
Social da entidade. 
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4- APROXIMAR A ABESCO DAS QUESTÕES RELACIONADAS AS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS 
 

A questão humana perante o clima da Terra tende a ser um dos maiores vetores de incentivo 
e promoção dos trabalhos de Eficiência Energética e atividades relacionadas. 
 
A ABESCO deve agora se aproximar mais de entidades e projetos cuja temática seja a 
amenização das emissões de gases de efeito estufa, firmando parcerias com fornecedores, 
entidades governamentais, organizações mundiais e nacionais que defendam tais práticas. 

 
 
 
5- INTENSIFICAR A ATUAÇÃO DA ABESCO EM TODOS OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO 
 

Proporcionar um crescimento mais rápido da ABESCO em todos Estados, criando Grupos de 
Trabalho Regionais – GTR, conforme mecanismos já existentes no Estatuto Social. 
 
Os associados das regiões mais distantes da sede terão assim um papel essencial no 
desenvolvimento da ABESCO regionalmente. 

 
 
 
6- COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E IMPRENSA 
 

Elaborar estudos de mercado com dados confiáveis e de referência, com o objetivo de tornar 
a ABESCO uma fonte geradora de dados técnicos relacionados com o clima e com a 
eficiência energética, ou seja, tornar a entidade uma referência no tema. 

 
 
 
7- MELHORAR A PERCEPÇÃO DO VALOR ASSOCIATIVO AOS SÓCIOS DA ABESCO 
 

Trazer aos associados conhecimento, gestão participativa e benefícios que se mostrem 
efetivamente compensadores dos investimentos realizados nas contribuições associativas 
pela significativa melhoria do ambiente de negócios e fortalecimento das empresas, 
mecanismos de financiamento, garantias e crescimento do mercado de eficiência energética.  

 
 
 
 
Atenciosamente. 
 
 
 
Alexandre Sedlacek Moana 
Chapa União 
 


