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América Latina – Energia

Veolia e EPM estabeleceram uma aliança para promover a
eficiência energética na América Latina
O negócio tipo ESCO (Energy Services Company) busca desenvolver, instalar, financiar,
operar e manter projetos para melhorar a eficiência energética na região. Em suas etapas,
serão incluídas iniciativas na Colômbia, México, Brasil, Chile, Perú e outras nações da
América Central. A aliança Veolia-EPM foi formada pensando no cuidado com os recursos
naturais, nas economias sustentáveis e no desenvolvimento dos territórios.
Apostando nos cuidados com o meio ambiente, na sustentabilidade, na competitividade, na inovação e no
bem estar da comunidade, a Veolia e EPM firmaram, esta sexta-feira, um Memorando de Entendimento
para desenvolver serviços de eficiência energética na América Latina.
Esta aliança, realizada ao marco do Comitê estratégico franco-colombiano lançado em janeiro de 2015
pelas Presidências dos dois países, foi assinada em Medellín por Antoine Frérot, Presidente e CEO do
grupo Veolia e Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente Geral da EPM e líder do Grupo EPM.
A eficiência energética é um dos mecanismos mais importantes para enfrentar o aumento global de
demanda de energia, reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEI) - que levam ao aumento da
temperatura média do planeta e melhorar a competitividade e economia das empresas.
Para Antoine Frérot, “Esta associação permitirá o desenvolvimento de serviços energéticos, baseados nas
novas e inovadoras soluções e com valor agregado tanto para os cidadãos, empresas e indústrias da
Colômbia e da América Latina. Através desta aliança, que se beneficiará da experiência completa e mundial
da Veolia em eficiência energética, se reafirmará a posição da Veolia nos mercados latino-americanos no
setor de energia, um eixo estratégico de desenvolvimento na região. É nosso desejo, nossa ambição e
nosso ADN de participar plenamente da preservação e renovação dos recursos disponíveis, favorecendo
um desenvolvimento sustentável para as comunidades.”
Por sua parte, Juan Esteban Calle Restrepo, líder do Grupo EPM, indicou que “esta aliança nos permite
entrar na celebração dos 60 anos de EPM, no desenvolvimento de soluções que proporcionam a
competitividade de nossos clientes na Colômbia e em todos os países onde temos presença, e nos permite
seguir apostando na consolidação de territórios sustentáveis e competitivos. Mas o mais importante,
reafirmando nossa convicção de trabalhar pela eficiência energética, como uma contribuição para o cuidado
com o meio ambiente, ao bem estar das comunidades e à competitividade da indústria, do comércio, e de
outros setores da nossa economia, através de soluções inovadoras a serviço das pessoas”.
Uma aliança pelo planeta
Com a aliança Veolia-EPM busca-se a constituição de um negócio tipo ESCO (Energy Services Company)
para prestar soluções de desenvolvimento, instalação, financiamento, operação e manutenção de projetos
para melhorar a eficiência energética.
Entendendo a eficiência energética como a relação entre a energia consumida e a efetivamente aproveitada
no processo, a aliança oferecerá soluções que diminuam os consumos e aumentem a eficiência dos
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processos e serviços dos clientes. Para realizar o anterior, o primeiro passo será realizar diagnósticos
energéticos nas instalações dos clientes para identificar os focos de consumo e a menor eficiência para logo
recomendar e implementar as medidas mais rentáveis.
Segundo os acordos realizados na data, a aliança Veolia-EPM trabalhará para desenvolver soluções de
eficiência energética para clientes como: indústria (com enfoque especial nos setores de gás e petróleo,
mineração, alimentos e bebidas); edifícios, empresas de serviços públicos (incluindo soluções para a
iluminação pública), hospitais, hotéis, instituições educativas e entidades públicas da Colômbia e do México
- em um primeiro momento, seguido por Brasil e Chile e, posteriormente, Perú e nações centro-americanas.
Para a Veolia e EPM o acordo se constitui em um acelerador de crescimento no setor de eficiência
energética no mercado latino-americano. Com a aliança, ambas empresas contribuem para seus
respectivos conhecimento e experiência na prestação de serviços públicos e dos territórios nos quais estão
presentes.

…
Sobre a Veolia
O grupo Veolia é a referência mundial em gestão otimizada dos recursos. Presente nos cinco continentes
com mais de 179.000 assalariados*, o Grupo concebe e implementa soluções para a gestão da água, dos
resíduos e da energia, que fomentam o desenvolvimento sustentável das cidades e das indústrias. Com
suas três atividades complementares, Veolia contribui ao desenvolvimento do acesso aos recursos, à
preservação e renovação dos recursos disponíveis. Em 2014, o grupo Veolia trouxe água potável para 96
milhões de habitantes e saneamento para 60 milhões, produziu 52 milhões de megawatt/hora e valorizou 31
milhões de toneladas de resíduos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) realizou em 2014 um
faturamento consolidado de 24,4 bilhões de euros*. www.veolia.com
(*) Informacões financeiras 2014 pro forma, incluindo Dalkia International (100%) e excluindo a Dalkia França.
Sobre a EPM
O Grupo EPM é um grupo empresarial, de origem colombiana, baseado em Medellín, com presença na
Colômbia, Chile, El Salvador, Guatemala, México e Panamá, com negócios em abastecimento de água,
saneamento, gás, gestão de resíduos sólidos; geração, transmissão e distribuição de energia, gestão de
águas residuais e potabilização da água do mar. É a maior companhia de serviços públicos da Colômbia e a
segunda por montante de ativos, com um faturamento em 2014 que atingiu a COP 11,5 bilhões. Atualmente
atende 20 milhões de pessoas.
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