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WEG assina contratos para fornecer aerogeradores a
Parques Eólicos da Aliança Energia
Jaraguá do Sul, 14 de janeiro de 2020 – WEG S.A. (B3: WEGE3 / OTC: WEGZY),
assinou contratos com a Aliança Energia para o fornecimento de 43 aerogeradores de 4,2
MW, incluindo os serviços de logística, montagem e comissionamento, além de operação
e manutenção.
Os contratos preveem a construção de quatro parques eólicos, totalizando 180,6
megawatts (MW) de capacidade instalada e faturamento de aproximadamente R$ 590
milhões.
Segundo João Paulo Silva, diretor Superintendente da WEG Energia, este fornecimento,
além de marcar a estreia do novo aerogerador de 4,2 MW no mercado, reitera a
preferência e a confiança do cliente nos produtos e serviços da companhia. “A Aliança
Energia é nosso cliente de longa data e esse novo contrato vem solidificar essa parceria”,
explica Silva.
Em 2015 a WEG forneceu os aerogeradores para o Complexo Eólico Santo Inácio,
também controlado pela Aliança Energia.
As entregas desses aerogeradores devem começar em 2021 e se estender até 2022.
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Sobre a WEG
Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos,
atuando principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas,
automação e tintas, para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e
celulose, petróleo e gás, mineração, entre muitos outros. A WEG se destaca em inovação
pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas
a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica. Com operações
industriais em 12 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui
mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2018 a WEG atingiu
faturamento líquido de R$ 11,970 bilhões, destes 58% proveniente das vendas realizados
fora do Brasil.

Sobre a Aliança Energia
Empresa brasileira formada pela Vale (55%) e Cemig (45%) com atuação no mercado de
geração e comercialização de energia elétrica. Possui sete empreendimentos hidrelétricos
e um complexo eólico que somam 1.257 MW, posicionando a Aliança Energia entre as
maiores companhias privadas de geração de energia elétrica do Brasil, especialmente no
segmento de energia renovável.

Página 2 de 2

