GRUPO VOLTALIA
A Voltalia é uma empresa internacional de energia
renovável que desenvolve, constrói e opera usinas
de fontes eólica, solar, hídrica e biomassa, e soluções de armazenamento. O Grupo está presente
em dezenas de países e conta com mais de 1100
colaboradores em todo o mundo.
Com experiência de mais de 15 anos no setor elétrico, a Voltalia atua no mercado como geradora de
energia a partir de fontes renováveis e prestadora
de serviços em toda a cadeia de valor, desde o
Desenvolvimento de Projetos e EPC (Engenharia,
Procurement & Construção) até O&M (Operação &
Manutenção) e venda de energia. No Brasil, com
mais de 700 MW em operação, a Voltalia está presente nos estados do Rio de Grande do Norte,
Amapá, Bahia e Minas Gerais com projetos eólicos,
solares, hidrelétricos e híbridos.

Nossa missão
Melhorar o ambiente
global promovendo o
desenvolvimento local

+ 9 GW

em desenvolvimento

+ 1,4 GW

em operação &
manutenção

+ 1GW

de projetos vendidos

NOSSA BASE ACIONÁRIA
A Voltalia está cotada em Bolsa, no mercado regulamentado da Euronext Paris, compartimento A
(FR0011995588 - VLTSA) e faz parte dos índices
Enternext Tech 40 e CAC Mid & Small. O Grupo
também está incluído no Gaïa-Index, um índice para
empresas midcaps socialmente responsáveis.
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Outros negócios da família:

NOSSOS SERVIÇOS
Como entendemos que cada negócio tem necessidades e objetivos específicos, oferecemos soluções personalizadas e dedicadas para nossos clientes.
Temos experiência em trabalhar com uma base diversificada, oferecendo serviços para toda a cadeia de valor, desde o Desenvolvimento de Projetos até a
O&M (Operação & Manutenção) e venda de energia.

Desenvolvimento
A nossa estratégia multi-energia nos permite oferecer a melhor solução de energia renovável para cada região. Deste modo, os projetos
que desenvolvemos são rentáveis e sustentáveis e tornam-se grandes oportunidades de investimento. Os investidores contam com a
nossa experiência para desenvolver e gerir projetos de grande complexidade em qualquer parte do mundo.

Engenharia, Procurement & Construção (EPC)
A Voltalia fornece serviços completos de EPC desde o projeto da
planta até o seu comissionamento. A nossa cobertura mundial e as
nossas equipes de excelência garantem serviços de alta qualidade.
O forte portfólio da Voltalia e sua experiência industrial permitem
entregar projetos no tempo previsto, otimizando o desempenho do
serviço prestado.

Operação & Manutenção (O&M)
Realizando a supervisão dos ativos próprios e de terceiros em
tempo real, 24/7, a Voltalia garante a operação e o monitoramento
de plantas eólicas e solares com um rápido tempo de detecção de
falhas, reduzindo as perdas de produção da planta e maximizando
a receita dos clientes.

Comercialização de Energia
Em 2019, a Voltalia gerou e comercializou, por seus próprios ativos
de produção, 2 117,4 GWh por todo o mundo. A comercialização de
energia se dá com o cliente final através do Contrato de Compra de
Energia Corporativa (PPA), leilões regulados ou através da Voltalia
Comercializadora.

A VOLTALIA NO BRASIL
+1 GW

em operação &
construção

+5 GW de projetos em

desenvolvimento

Nossos parceiros:

Em operação & construção
Em desenvolvimento

PROJETOS EM OPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO
São Miguel do Gostoso
108 MW / São Miguel do Gostoso, RN

Vila Acre I

27 MW / Serra do Mel, RN

Ventos de Serra do Mel 4
59 MW / Serra do Mel, RN

Areia Branca

Ventos de Serra do Mel 1

Oiapoque (Projeto híbrido)

163 MW / Serra do Mel, RN

16 MW / Oiapoque, AP

Vamcruz

Ventos de Serra do Mel 2

Canudos / Em construção

90 MW / Areia Branca, RN

93 MW / Serra do Mel, RN

Serra Pará

99 MW / Serra do Mel, RN

128 MW / Serra do Mel, RN

99,4 MW / Canudos, BA

Ventos de Serra do Mel 3
152 MW / Serra do Mel, RN

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO
Solar Serra do Mel 1 & 2
320 MW / Serra do Mel, RN

Solar Serra do Mel 3 a 6
257 MW / Serra do Mel, RN

PCH Cabuí

16 MW / Minas Gerais

PCH Cafesoca

7,5 MW / Oiapoque, AP

NOSSA OLHAR SOCIAL
Com um histórico de sucesso na gestão de mais de 100 iniciativas sociais até hoje, a Voltalia se orgulha de já ter beneficiado a
vida de mais de 300 mil pessoas das comunidades do entorno de
seus empreendimentos. Adicionalmente, a empresa incentiva e
participa de ações como limpeza de praias, mangues e comunidades em diferentes localidades do Brasil.
Hoje, a Voltalia pretende ir além e incluiu em seu estatuto três
objetivos sociais e ambientais:

• Atuar pela produção de uma energia renovável acessível a
muitos;
• Contribuir com a população local para o desenvolvimento
sustentável da região;
• Tirar o melhor proveito dos recursos do planeta, de forma
sustentável.
A Voltalia não é apenas uma empresa geradora de energia, mas,
de fato, uma empresa socialmente responsável, e tem o desenvolvimento local como elemento-chave em sua atuação e como
missão do Grupo.

+ 100

iniciativas sociais
implementados até hoje

5

ODS atingidos (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável)

+ 300.000 pessoas
beneficiadas

ODS 1: Erradicação
da Pobreza

ODS 3: Saúde e
Bem-estar

ODS 6: Água Potável e
Saneamento

ODS 4: Educação
de Qualidade

ODS 11: Cidades e
Comunidades Sustentáveis

NOSSAS AÇÕES LOCAIS
APISMEL (Associação de Produtores de Mel, na Serra do
Mel, RN)
Com mais de 150 apicultores, a Associação de Produtores de Mel
(Apismel) conta com o apoio da Voltalia há três anos. Neste período, a empresa já colaborou com reformas da Casa de Mel, deu
suporte na obtenção do SIE (Selo de Inspeção Estadual), além de
promover, através de parceria com Sebrae, cursos de qualificação
para os apicultores de Serra do Mel, no Rio Grande do Norte.

Movimento Voltalia Lixo Zero
O Movimento Voltalia Lixo Zero é uma iniciativa que tem como
objetivo principal conscientizar as comunidades para reduzir a
quantidade de lixo produzido nas regiões onde a Voltalia está
presente. Durante todo o ano, a empresa realiza mutirões de
limpeza em praias, comunidades e mangues, com coleta e
triagem dos recicláveis.

Bem na Escola, Bom no Esporte
Beneficiando, aproximadamente, 400 crianças e adolescentes
de comunidades carentes do município de Areia Branca, no Rio
Grande do Norte, o projeto tem como principal objetivo a inclusão social de jovens através da prática ao esporte. O projeto
social reforça a importância de práticas esportivas na recuperação de valores fundamentais para a vida cidadã da criança e
do adolescente.

“Somos uma empresa
produtora de energia
renovável e a preservação do meio ambiente é
uma das nossas
grandes preocupações.
Contribuir, por meio de
ações como essas,
reforçam o nosso
compromisso não só
com o meio ambiente,
mas com as comunidades e com a região
onde atuamos”
Robert Klein
CEO da Voltalia Brasil
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