Relatório de Atividades do INEE
(janeiro/2015 a dezembro/2015)
O INEE realizou diversos seminários, trabalhos de consultoria, publicou artigos e divulgou
informações através do seu site www.inee.org.br. O INEE também cooperou com várias
entidades na realização de eventos relacionados à eficiência energética.

Eficiência no uso final
 Apoio ao IBESC na estruturação do programa do IV Seminário Internacional F&FV
- Frotas e Fretes Verdes, realizado em 26 e 27 de novembro.
 Início da implementação do PrEE - Programa Etanol Eficiente, para fomentar a
competitividade do etanol hidratado (EH), mediante o aumento da eficiência
energética de sua utilização. O PrEE deverá proporcionar informação e promover a
mobilização de autoridades, fabricantes de veículos e motores, produtores de
combustíveis, centros de pesquisa e do público em geral quanto às possibilidades e
vantagens do uso do EH, valorizando e estimulando sua adequada utilização.
 O Diretor Geral do INEE, Jayme Buarque de Hollanda, na qualidade de
representante da sociedade brasileira, participou das atividades do CGIEE - Comitê
Gestor dos Índices de Eficiência Energética, como especialista em energia, tendo
sido reconduzido ao cargo, em 2014, para os dois anos seguintes.
 Publicação, no site do INEE, de artigos de seu corpo técnico, que abordam temas
relacionados à eficiência energética, à racionalização do emprego da energia e à
redução dos impactos ambientais de sua obtenção e uso final.
 Realização nos dias 17 e 18 de setembro, do Segundo Seminário Internacional
sobre Uso Eficiente do Etanol, com o apoio do BNDES e do BID. O Seminário foi
realizado no Centro de Estudos do BNDES, e teve o objetivo discutir a possibilidade
e conveniência de aumentar a eficiência no uso automotivo do etanol, como parte
das atividades do Programa Etanol Eficiente – PrEE,

Medição e Verificação
 Participação no Workshop da 2ª Chamada Pública de Projetos do PEE da Light,
realizado em 30/07/2015, no teatro do Centro Cultural da Light.

Veículos Elétricos - VE
 O INEE apoiou a transição da gestão da ABVE para a sua nova diretoria, localizada
em São Paulo, concluída no primeiro semestre deste ano. Foram transferidos, além
dos recursos financeiros e documentação, o site e as bases de dados de sócios e
dos inscritos na Newsletter da ABVE. Durante este período, o INEE continuou a
apoiar a ABVE na manutenção e atualização de sua homepage, com recursos de
informática e mão de obra, até que a nova Diretoria assumisse definitivamente a sua
administração. A ABVE foi entregue à nova Diretoria com 82 sócios, sendo 39
pessoas jurídicas e entidades de direito público e 43 pessoas físicas.

Geração Distribuída
 Apoio à criação de uma associação nacional de empresas voltadas para o negócio
da Cogeração, sob a denominação de "Associação da Indústria de Cogeração de
Energia - COGEN", resultado da junção das duas associações estaduais, a do Rio
de Janeiro (COGEN RIO) e a de São Paulo (COGEN SP)".
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 O INEE continuou a buscar parceiros para discutir o emprego da Microcogeração,
dado seu interesse para o uso eficiente do gás natural e sua possível contribuição
para o aumento da densidade de carga das redes de distribuição desse combustível,
o que propiciará a redução do seu preço.

Biomassa
 Organização, juntamente com a Superintendência Industrial do BNDES, em 12 de
janeiro de 2015, do Workshop Etanol Eficiente, para discutir as possibilidades e o
interesse em aumentar a eficiência energética no uso do etanol automotivo no Brasil.
Participação do Diretor Geral do INEE, que apresentou as teses do Programa Etanol
Eficiente – PrEE, sobre o interesse de se voltar a vender carros a etanol e de
substituir, por etanol, o diesel usado na agroindústria da cana.
 Organização e realização do II Seminário Internacional sobre Uso Eficiente do
Etanol, em 17 e 18 de setembro, no Auditório Centro de Estudos Rômulo Almeida BNDES. O evento contou com a presença de 60 participantes, entre os quais,
governo, universidades, Petrobras, Empresa de Pesquisa Energética e montadoras.
O evento teve o apoio da ANP, BNDES, BID, SAE Brasil e Única.

Gestão
 Gestão da homepage do INEE.
 Manutenção do cadastro com inclusões e atualizações ao longo do ano, contando
atualmente com 18642 registros. Em relação a dezembro de 2014, houve um
crescimento de 255 registros.
 Acompanhamento de projetos, despesas e receitas do INEE, com a preparação de
documentos destinados ao escritório responsável por sua contabilidade (HASTE).

Divulgação
 Cadastramento, ao longo de 2015, de 143 novos interessados no recebimento das
Newsletters do INEE, enviadas mensalmente através do Sistema de Distribuição de
Newsletters. Atualmente, o número de inscritos é de 1406.
 Lançamento, em setembro, do novo site etanoleficiente.org.br, em substituição à
Seção Etanol, no site do INEE, que passou, desde 09/11/2015, a direcionar o
internauta para o novo site. Este é voltado para promover o aumento da eficiência
energética no uso do etanol hidratado e tem páginas para Notícias, Artigos, Quem
Somos e uma página em Inglês, com mecanismo de busca. Foram incluídos 10
artigos e 14 notícias desde a sua criação em setembro deste ano. Foram
implantadas as estatísticas, em 04/10/2015, registrando, desde então, 1067 visitas,
2209 páginas visitadas e alcance em 62 países.
 Envio de 3 Newsletters, com notícias específicas sobre Etanol, para pessoas
interessadas no tema, cadastradas no site do INEE. Atualmente são 484 inscritos.
 Revisão do conteúdo do site do INEE, com a recuperação de alguns documentos
importantes do acervo do Instituto, do ponto de vista histórico e técnico, disponíveis
para download.
 Manutenção do conteúdo do site do INEE, com a inclusão de:
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1. artigos, estudos e palestras apresentadas em seminários organizados pelo INEE,
ao longo do ano, disponíveis para download;
2. divulgação de eventos e matérias importantes relacionadas à eficiência energética,
nas seções Eventos, Imprensa – Novíssimas e Etanol Notícias.
O site apresentou de janeiro a novembro deste ano, um tráfego de 309.123 sessões
e 904.698 impressões de página, representando um crescimento de 13% e 33,5%,
respectivamente, em relação a igual período de 2014.

 Participação, desde março de 2011, na rede do Twitter, com a inclusão de tweets
referentes às matérias noticiadas no site; atualmente são 376 tweets e 836
seguidores, representando um crescimento de 19,5% em relação ao ano de 2014.

 Participação, desde maio deste ano, na rede do Facebook, com a postagem das
matérias noticiadas no site do INEE; atualmente são 23 posts, e 127 seguidores.
 Projeto e Desenvolvimento do site do evento Segundo Seminário Internacional sobre
Uso Eficiente do Etanol, com a possibilidade de inscrições on-line e envio de 4 emails marketing para os interessados no tema, cadastrados na base de dados do
INEE; disponibilização das palestras do seminário no site do evento.
 Apoio ao IBESC na divulgação do IV Seminário Internacional F&FV - Frotas e
Fretes Verdes, realizado em 26 e 27 de novembro, mediante a publicação do logo e
da página do Seminário no site e na Newsletter do INEE.
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