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DÓLAR COMERCIAL

economia
EURO TURISMO

Venda: R$ 5,2547

Venda: R$ 5,3850

DÓLAR TURISMO

LIBRA ESTERLINA

Venda: R$ 5,4710

Venda: R$ 5,9500

TELEFONES ÚTEIS

Receita: 3220-2200
Procon Estadual: 3232-6869
Procon Municipal: 3232-9050
DRT RN: 3220-2000

BRASIL TEM A QUARTA
MENOR INFLAÇÃO ENTRE OS
PAÍSES DO G-20. PÁGINA 7

SALÁRIO-MÍNIMO
R$ 1.212,00

TAXA SELIC
13,75%

NA TN ONLINE

Acompanhe a atualização em tempo
real dos casos de coronavírus no
Brasil e no mundo
tribunadonorte.com.br

Dois A é destaque no maior evento
sobre energia eólica da América Latina
« CONGRESSO » Dois A Engenharia é uma das patrocinadoras do Brazil WindPower. Evento, que ocorre

em São Paulo, é o maior sobre energia eólica da América Latina e oferece grande potencial de networking

O

Rio Grande do Norte
participa com destaque
da 13ª edição do Congresso da Brazil WindPower, o
mais importante evento da
América Latina sobre energia
eólica. Com mais de 50 anos de
tradição, a Dois A Engenharia
e Tecnologia LTDA é uma das
patrocinadoras do Brazil WindPower, e leva a potenciais clientes toda sua expertise na área de
energia eólica. Durante o Congresso que começou nessa terçafeira (18) em São Paulo (SP) e
segue até esta quinta-feira (20),
a Dois A comemora os 6 Gigawatts (GW) alcançados na construção de infraestrutura para
parques eólicos.
Organizado pelo Grupo CanalEnergia by Informa Markets,
pela Associação Brasileira de
Energia Eólica (ABEEólica) e
pelo Conselho Global de Energia Eólica (GWEC), o evento oferece grande potencial de networking e de impacto de marca
perante o mais alto escalão do
setor eólico nacional e internacional, promovendo encontros
e negócios entre centenas de
profissionais do setor eólico em
três dias de evento.
A Dois A está presente no
evento desde a primeira edição
com um portfólio consolidado
em serviços para o setor. São
quase 100 parques eólicos executados, mais de 6 GW em projetos, ultrapassando as 2.000
fundações para aerogeradores
e os 1.000 km de vias de acesso executadas. O CEO da empresa, Sérgio Azevedo, diz que
o Brazil WindPower oferece o
ambiente propício para encon-
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Em sua 13ª participação no evento, equipe da Dois A leva a potenciais clientes toda sua expertise na área de energia eólica
ALEX FERNANDES

trar novos fornecedores, ampliar o networking, além das
palestras exclusivas que acontecem no evento.
“É a feira de eólica mais importante na América Latina e
participamos desde o início.
Uma grande oportunidade para
fortalecer o networking, buscar
clientes, num encontro com os
maiores players do setor, muitas empresas importantes presentes”, destacou Azevedo.
As expectativas são as melhores, uma vez que o evento voltou a ser presencial, desde a pandemia da covid-19. Dentre os
participantes, mais de 70% pos-

suem forte poder de influência
e decisão em suas empresas.
As principais autoridades
do setor, entidades representativas, fabricantes e executivos
do segmento eólico estão discutindo os próximos passos da
transição energética, as perspectivas de um futuro Net Zero (neutralização de carbono),
novas tecnologias como armazenamento e hidrogênio verde
e a regulação do mercado eólico offshore entre outros temas
propostos no congresso.
Em paralelo ao principal
congresso, também é realizado
o Congresso O&M (Operação e

Sérgio Azevedo: a feira é o ambiente proprício para ampliar negócios

»ENTREVISTA » CAMILLA COTA
DIRETORA COMERCIAL DA DOIS A ENGENHARIA

“RN pode ser um grande
polo de energia renovável”
Qual a importância do Brazil
Windpower?

to para o Estado.

O Brazil Windpower é um
evento que já ocorre pelo 13º ano
e tem o objetivo de promover a
atualização sobre tendências do
mercado eólico, além de oportunizar networking para os profissionais nacionais e internacionais que atuam nesse segmento
econômico.

O que você destacaria como principal discussão que será feita no
Brasil Windpower?

Qual a participação da Dois A nesse evento? O que será exposto?

A Dois A é uma das empresas
patrocinadoras deste que é o
maior evento do mercado eólico brasileiro. Este ano além do
estande instalado para visitação
de clientes e parceiros estamos
lançando nossa campanha institucional em celebração à marca de 6 GW de potência instalada. Participaremos também do
Congresso Brasil Windpower
2022 onde apresentaremos os
dados de uma pesquisa realizada em parceria com a UFC sobre a utilização de nitrogênio líquido para resfriamento de concreto massa em fundações de aerogeradores onshore.
Qual a importância de uma empresa do RN participar de um
evento deste porte?

A importância está em conhecer as tendências do mercado eólico para o RN e contribuir
para o impulsionamento dessa
fonte de energia que tem trazido
investimentos e desenvolvimen-

Manutenção) e Regulação, que
aborda questões técnicas relacionadas à regulação, desafios
logísticos e novas tecnologias
aplicadas aos processos, entre
outros temas.
Além do congresso, o evento contará com uma feira de negócios que reune diversos players nacionais e internacionais,
incluindo fornecedores de toda
a cadeia eólica, que apresentam
as novidades mais recentes do
segmento e as principais inovações tecnológicas do mercado. A programação inclui workshops, cases de sucesso, demonstrações de soluções e outros temas relevantes.
“As empresas, as prestadoras vêm mostrar o que fazem em
termos de mobilidade e a gente
sempre colhe bons frutos. É um
momento que a gente que é do
Rio Grande do Norte e tem
cliente do eixo Rio-São Paulo,
até do Paraná, aproveita para
consolidar as relações, discutir
pessoalmente os projetos e
apresentar novos em andamento”, enfatiza o CEO da Dois A.
Para essa edição, o evento,
que acontece no pavilhão da São
Paulo Expo e com possibilidade para assistir aos congressos
de forma online, através da plataforma digital. Cerca de 6.000
participantes, e mais de 80 marcas devem passar pelo Brazil
WindPower. Neste ano, o Brazil WindPower estreia no formato híbrido, tendo como tema
principal “Setor eólico em expansão e aliado à novas tecnologias: o caminho para um futuro net zero”.
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Este ano, a discussão principal se dará em torno da expansão do setor eólico aliado às novas tecnologias e a busca por um
futuro NET ZERO ou seja, ao
compromisso global de reduzir
a emissão de CO2 através de fontes renováveis de energia.
Como o Rio Grande do Norte está posicionado dentro desse mercado de energia?

O RN é considerado atualmente o Estado com maior potencial eólico do Brasil e tem
atraído muitos investidores desse segmento.
Como a Dois A enxerga o mercado de energia para os próximos
anos? E como pretende atuar?

Enxergamos um mercado que
segue em forte crescimento em razão da necessidade cada mais urgente de descarbonizar e reequilibrar as condições climáticas do
mundo. Ciente disto, a Dois A tem
investido cada vez mais em qualificação e tecnologia para ampliar
sua oferta de serviços ligados a esta cadeia produtiva.
Além dos serviços de implantação de parques eólicos, a Dois A
está atuando em quais outras
áreas relacionadas a energia?

A Dois A já oferece ao merca-

do serviços de implantação civil
para parques eólicos, civil e eletromecânica para parques solares, e fabricação de torres eólicas em concreto armado, através da Dois A Towers & Service,
no entanto, no último mês assinou seu primeiro contrato para
montagem de torres eólicas. É um
novo marco estratégico alcançado para esta que é considerada a
maior empresa engenharia do
RN e umas das maiores do Brasil. Com um olhar sempre voltado para a inovação, atualmente,
a Dois A tem empreendido seus
esforços em estudos e pesquisas
relacionadas ao hidrogênio verde e à implantação de parque eólicos offshore, entendendo que o
RN pode ser um grande polo para esse dois segmentos de energia renovável.

Dois A comemora
marca de 6GW de
potência instalada
Durante o Congresso do
Brazil Windpower, a Dois A Engenharia comemora os 6 Gigawatts (GW) alcançados na construção de infraestrutura para
parques eólicos. Durante sua
participação no evento a empresa está lançando a campanha
institucional em celebração à
marca alcançada.
“Este ano, além do estande
instalado para visitação de
clientes e parceiros, estamos
lançando nossa campanha institucional em celebração à marca de 6GW de potência instalada. Participaremos também do
Congresso Brasil Windpower
2022, onde apresentaremos os
dados de uma pesquisa realizada em parceria com a UFC sobre a utilização de nitrogênio líquido para resfriamento de concreto massa em fundações de
aerogeradores onshore”, explica a diretora comercial da Dois
A engenharia, Camilla Cota.
A técnica com nitrogênio
acelera o processo de redução da
temperatura do concreto até o
nível considerado adequado para evitar futuras rachaduras e
outros tipos de fissura em obras,
além de ser mais eficiente e sustentável do que o uso da água.
Considerada a fonte mais
competitiva da matriz energética brasileira, a energia eólica
atingiu, em setembro de 2022, a
capacidade instalada de 25,5
GW, o suficiente para abastecer
36,2 milhões de lares brasileiros, na média mensal. Na última
década, entre 2011 e 2020, o setor eólico movimentou cerca de
US$ 35,8 bilhões em investimentos públicos e privados.

