
 
 

*** BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS ABESCO *** 

Ser um associado ABESCO traz diversos benefícios para a sua empresa sob vários aspectos!  

Veja abaixo alguns deles e associe-se passando a usufruir dos mesmos e fazendo parte desta 

comunidade de profissionais e empresas interessadas na eficiência energética e no setor elétrico. 

 

NETWORKING         

 Relacionamento com outras ESCOs associadas com trocas de experiências, oportunidades e 

negócios. 

 Relacionamento com associados FORNECEDORES com possibilidade de condições 

diferenciadas de negócios. 

 Participação gratuita em eventos de relacionamento, de divulgação de novidades ou debates 

sobre eficiência energética organizados pela ABESCO. 

REPRESENTATIVIDADE        

 Canal para reinvindicações e articulações junto aos órgãos públicos e reguladores ligados aos 

temas de energia e eficiência energética como Ministério de Minas de Energia, Ministério do 

Meio Ambiente e ANEEL em busca da adequação das políticas públicas que mais favoreçam 

as ESCOs. 

 Ter um representante junto a instituições financeiras como BNDES, Febraban, agências de 

fomento, fundos de investimento, entre outros para viabilizar melhores condições de linhas 

de financiamento para projetos de eficiência energética. 

NEGÓCIOS          

 Oportunidades de negócios através de contatos realizados por clientes finais à ABESCO. 

 Possibilidade de participar ativamente de ações, trabalhos e estudos conduzidos pela 

Associação. 

 Benefícios através de parcerias, alianças estratégicas, convênios de cooperação com 

instituições, Organizações não governamentais (ONGs)  e associações ligadas aos temas de 

energia e eficiência energética. 



 
 

INFORMAÇÃO          

 Acesso a notícias, reportagens e estudos sobre energia e eficiência energética no Brasil e no 

mundo. 

 Participação no grupo do Whatsapp exclusivo para diretores e gerentes das empresas 

associadas à ABESCO. 

 Divulgação no site da ABESCO de notícias relacionadas a sua empresa contendo cases de 

sucesso, ações ou projetos relacionados à eficiência energética. 

 Possibilidade de obter qualquer matéria publicada nas mais importantes revistas do setor 

elétrico disponíveis na biblioteca ABESCO. 

 Convite para apresentar webinars ou vídeos a serem disponibilizados  no You Tube com 

transmissão on line para a rede (em implantação). 

 Acesso a estudos, matérias, cases, normas técnicas, legislação ou trabalhos realizados pela 

associação ou por seus associados. 

DESCONTOS E CORTESIAS        

 Descontos e condições especiais nas inscrições do maior congresso de eficiência energética 

do país, o COBEE – Congresso Brasileiro de Eficiência Energética. 

 Descontos e condições especiais na aquisição de espaços na ExpoEficiência, feira anual 

montada junto com o COBEE. 

 Descontos e entradas gratuitas na inscrição de eventos que contam com o apoio da ABESCO 

como por exemplo o CMVP (Certified Measurement and Verification Professional), 

Minicursos MMA, dentre outros. 

CURSOS E TREINAMENTOS       

 Prioridade e descontos nas inscrições de cursos, treinamentos e workshops organizados pela 

ABESCO. 

 Possibilidade de ministrar cursos e treinamentos organizados pela ABESCO compartilhando 

conhecimento, trocando ideias, fazendo network e expondo seu trabalho e sua empresa. 

 

 



 
 

MARKETING           

 Exposição de sua marca, seus dados cadastrais e de contato na página de associados no site 

da ABESCO que recebe cerca de 10.000 visitas mensalmente, inclusive podendo colocar uma 

página institucional dentro do site da Associação. 

 Participação através de cases ou matérias técnicas na Revista ABESCO (em implantação). 

 

REDES SOCIAIS         

 Exposição de sua marca nas redes sociais da ABESCO como LinkedIn, Facebook e Twiter. 

 

PARA FORNECEDORES        

 Para fornecedores, a possibilidade de oferecer seus produtos a um público alvo selecionado 

de ESCOs associadas e utilizadoras desses produtos. 

 Canal aberto para divulgação dos produtos no Portal ABESCO. 

 Contato constante com seu público alvo no sentido de identificar suas necessidades e 

eventualmente desenvolver um novo produto ou adequar os existentes. 

 Divulgação de cases de sucesso incentivando novos consumidores a adquirir seus produtos. 

 Auxílio na obtenção de linhas de financiamentos específicas para ESCOs e que envolva a 

compra de equipamentos. 


