
ASSOCIADO ABESCO TEM BENEFÍCIOS 
QUE GERAM NEGÓCIOS E CRESCIMENTO 

Conheça nosso Site 

No QR CODE acima 

 

Seja você empresário e/ou empresa 

interessada na eficiência energética e no 

setor elétrico, nós temos o que você precisa. 



Associe-se! 

Partindo do princípio de que as mudanças nos hábitos de consumo da sociedade e o uso de programas e 

políticas de conservação, bem como o uso racional de energia deveriam fazer parte de nosso dia a dia, a 

ABESCO, congrega e fomenta ações para as ESCO’s - Empresas de Serviços de Conservação de 

Energia, que buscam oferecer às empresas e à sociedade em geral, um serviço especializado em projetos 

de eficiência, minimizando custos e maximizando os resultados nos lucros. 
 

Fundada em 1997 e atualmente com mais de 90 associados, a Associação Brasileira das Empresas de 

Serviços de Conservação de Energia - ABESCO é uma entidade civil, sem fins lucrativos que representa 

oficialmente o segmento de eficiência energética brasileiro, formado por empresas de diversas áreas. O 

objetivo da ABESCO é fomentar e promover ações e projetos para o crescimento do mercado de eficiência  

energética beneficiando não somente seus associados, mas também a sociedade, contribuindo assim, 

para o desenvolvimento do país. 
 

 

A ABESCO 



Associe-se! 

Novos Negócios  
Encontre parceiros e faça Networking 

Conheça os benefícios oferecidos pela ABESCO aos associados 

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

Relacionamento com associados FORNECEDORES com possibilidade de condições diferenciadas de negócios. 

Participação em eventos de relacionamento, de divulgação de novidades ou debates sobre eficiência energética 

organizados pela ABESCO. 

Representatividade junto aos órgãos públicos e reguladores  

Canal para reinvindicações e articulações junto aos órgãos públicos e reguladores ligados aos temas de energia e 

eficiência energética como o Congresso Nacional, Ministério de Minas de Energia, Ministério do Meio Ambiente e 

ANEEL em busca da adequação das políticas públicas que mais favoreçam as ESCO’s. 



Associe-se! 

Negócios 

Nas inscrições do maior congresso de eficiência energética do país, o COBEE – Congresso Brasileiro de 

Eficiência Energética. 

Desconto para a Qualificação no Qualiesco. 

Nos eventos que contam com o apoio da ABESCO como, por exemplo, o CMVP (Certified Measurement and 

Verification Professional), Minicursos MMA, dentre outros. 

Descontos e Cortesias 

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

Possibilidade de participar ativamente de ações, projetos, 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. 



Associe-se! 

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 à 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 YouTube com transmissão “on line” para 

a rede (em implantação). 

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

associados ou outras instituições. 

Acesso exclusivo a Informações 



Associe-se! 

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 expondo seu trabalho e sua empresa. 

Cursos e Treinamentos 

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 com link de acesso direto ao site da empresa. 

Redes Sociais 

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



Associe-se! 

Possibilidade de oferecer seus produtos a um público alvo selecionado de ESCO’s associadas. 

Canal aberto para divulgação dos produtos no Portal ABESCO (em desenvolvimento) 

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. 

Condições Especiais para Fornecedores 

Entidade Acadêmica 

Troca e divulgação dos novos conhecimentos. 

Divulgação dos cursos especializados em Eficiência Energética. 

Parcerias em eventos de treinamento. 



Associe-se! 

Razões para se Associar à ABESCO 

Credibilidade e Influência para defender os interesses 

do setor junto aos poderes Executivo e Legislativo. 

Busca sempre as melhores soluções e benefícios para todos 

os associados. 

Ambiente propício de Networking para fazer negócios em todo o 

Brasil. 

Organiza evento com público qualificado do setor, abordando assuntos 

de interesse comum. 

Certificado QUALIESCO 

Entidade a 25 anos representando o 

Setor. 

Conhecimento tecnológico e das principais 

tendências. 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

Av. Paulista, 1313 - Conj. 908 - Cerqueira César - São Paulo - SP 

(11) 2096 1540 / 3549 4525 /       95040 7055            

administrativo@abesco.com.br 

 

É MUITO BOM SER UM ASSOCIADO DA ABESCO! 


