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Sobre

Camila Japp

Diretora Brasil

Projeto Participação, Energia e Bem-estar –

Sustentabilidade em cooperativas na América Latina

DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffensenverband e.V.

Confederação Alemã das Cooperativas

Principais áreas de atuação:

✓ Energias renováveis no cooperativismo

✓ Redes cooperativas 

✓ Cooperativismo financeiro  
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Tarefas estatutárias

▪ Promoção e desenvolvimento do sistema cooperativo e do 

sistema de auditoria

▪ Defesa dos interesses comuns de política econômica, jurídica 

e fiscal 

▪ Defesa dos interesses em questões de política educacional e 

coordenação. Trabalho educativo 

▪ Realização de auditorias 

▪ Desenvolvimento cooperativo e trabalho de assessoria 

técnica no exterior

OBJETIVO: Promover os interesses dos associados

DGRV – Confederação Alemã das Cooperativas

▪ Fundada em 1972
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Visão geral dos projetos internacionais da DGRV

Projeto financiado pelo Ministério Federal Alemão de 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento



Projeto Participação, Energia e Bem-estar –
Sustentabilidade em cooperativas na América Latina

1. Cooperativas e outras formas de 

cooperação que participam do projeto criam 

emprego e renda sustentáveis

2. Cooperativas e outras formas de 

cooperação geram energia renovável com 

participação cidadã (energia cooperativa)

3. Cooperativas oferecem a seus membros 

acesso a serviços financeiros sustentáveis, 

seguros e competitivos

Redes em zonas
rurais

Energias limpas e 
sustentabilidade

Setor financeiro
cooperativo

“O projeto contribui para participação social, ecológica e econômica de 

pequenas e médias empresas (cooperativas), pequenos produtores e 

agricultura familiar e contribui para maior prosperidade”

Projeto financiado pelo Ministério Federal Alemão de 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento



Energias renováveis com inovação tecnológica e 

transformação social 

O papel das cooperativas de energia



Transição energética...
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... o protagonismo das pessoas
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... cooperando
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COMUNIDADE SOLAR

inovação tecnológica + transformação social 



Alguns benefícios da energia cooperativa 
Inovação tecnológica e transformação social 
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Mudanças climáticas

Benefícios econômicos

Desenvolvimento das comunidades
- Contribuir para economia local
- Capacitação, educação e emprego

Democratização

Transparência e conhecimento

Protagonismo na geração de energia

Previsibilidade nos custos de energia

Mobilização dos cidadãos

Cidadania, cooperação e 
democracia energética 



Cooperativas de Energia na Alemanha
O movimento das cooperativas de energia
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Energiewende – Transformação energética na Alemanha

Política integrada que envolve todos os setores da economia com 

o intuito de transformação do sistema energético da Alemanha

Flexibilidade, estrutura descentralizada e variedade de atores.

◼ Estratégia a longo prazo de energia e clima baseada em:

- Expansão das energias renováveis

- Construção de acumuladores de energia

- Aumento na eficiência energética

- Fechamento gradual das usinas nucleares até dezembro de 2022 

◼ Meta de redução das emissões dos GEE (comparado com os níveis de 1990)

- 65% em 2030

- 88% em 2040

- 100% em 2045

- >100% em 2050
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Participação das renováveis na produção elétrica nacional alemã 
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Strommix Deutschland: Stromerzeugung nach Energieträger (strom-report.de) 12/2020
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O papel dos cidadãos na transição energética

▪ Pessoas desempenham

um papel-chave na

transição energética bem-

sucedida da Alemanha.

▪ As energías renováveis estão

principalmente nas mãos de 

pessoas (40%)

▪ Ainda assim, a participação

na energía comunitaria está 

diminuindo en comparação

com os anos anteriores.

Fonte: Neue Studie zeigt: Bürgerenergie bleibt zentrale Säule der Energiewende - Agentur für Erneuerbare Energien (unendlich-viel-energie.de)

Energias renováveis nas mãos dos cidadãos

Outros: 0,8%

Pessoas físicas: 30,2%

Produtores rurais: 10,2%

Empresas: 13,2%

Distribuidora de energia:
11,4%

3 mais grandes distribuidoras
de energia: 5,8%

Fundos / bancos: 14,1%

Projetistas: 14,2%

TOTAL: 118,2 GW

12/2020

https://www.unendlich-viel-energie.de/studie-buergerenergie-bleibt-zentrale-saeule-der-energiewende


Alguns números das cooperativas de energia
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847
Cooperativas de 

energia na Alemanha

3
Milhões de 

toneladas de 

CO² evitados 

em 2020

220.000
Membros

3,2
Bilhões de euros

de inversões

em energias

renováveis

8,8 TWh

Eletricidade 

gerada

18
Constituições

em 2021

3,5% 
Geração de 

eletricidade

renovável

12/2021



Evolução cooperativas de energia na Alemanha
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95%

2% 2%

1%

Individuos

Empresas

Agricultores

Instituições públicas / igrejas

De 2006 a 2021 são 914 constituições



Em média: 323 associados 10%
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Financiamento das cooperativas de energia renovável - Alemanha
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Investimentos 

56%  financiaram com capital próprio 

44% financiaram com capital externo

2015

De onde veio o capital externo?

◼ 69% dos financiamentos externos vieram de 
cooperativas de crédito

◼ 36% fundos de fomento

◼ 26% de outros bancos

◼ 20% outras fontes 
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Lei alemã de fomento às Energia Renováveis (EEG)

▪ Oportunidade de negócio?

• Geração de energia

• Compartilhamento de energia

• Redes coletivas de aquecimento

• Eficiência energética

• Mobilidade elétrica

• Internet

• Desenvolvimento regional …
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Passando do sistema da tarifa feed-in para leilões

Eletricidade

Eletro Mobilidade

Fibra ótica

Redes coletivas de 

aquecimento



Criação de uma Central de serviços

▪ Central cooperativa comercializadora de energia renovável 

• 100 cooperativas

• produzem 300MW de energia renovável

• 35.000 clientes (consumidores de energia)



Energia Cooperativa no Brasil
O movimento das cooperativas de energia



✓ Cooperativas de geração de energía renovável na

geração distribuida (autoconsumo)

✓ Todas as cooperativas utilizam energia e podem

fazer sua geração (inclusive para seus cooperados) 

Exemplos: cooperativas agropecuarias, de produção, 

de crédito etc

✓ Cooperativas de eletrificação rural 

✓ Cooperativas de serviços de manutenção e/ou

instalação
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Principais potenciais no cooperativismo



Pesquisa com cooperativas de energia (GD) - 2022 





Número de cooperados



Número de Unidades Consumidoras conectadas





Motivações 



Barreiras



Planos para o futuro



Reflexões



ENERGIA.COOP 

Plataforma de intercambio latinoamericano

Fuente: https://energia.coop/mapa-de-iniciativas/



A plataforma energia.coop

ENERGIA 

COOPERATIVA

✓ O QUE É

✓ POR QUÊ?

✓ COMO?

SETOR DE ENERGIA

✓ CONTEXTO 

BRASILEIRO

✓ ENERGIAS 

RENOVÁVEIS

✓ GERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA

COOPERATIVAS

✓ COMO FUNDAR 

✓ COOPERATIVAS DE 

ENERGIA

✓ PERGUNTAS 

FREQUENTES

MAPA DE 

INICIATIVAS

✓ QUEM SÃO E 

ONDE ESTÃO AS 

INICIATIVAS?

BIBLIOTECA

✓ PUBLICAÇÕES

✓ MULTIMÍDIAS

✓ BLOG

✓ SIMULADOR

Newsletter
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Publicações na energia.coop
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Informação gratuita e acessível a todos via: https://energia.coop/publicacoes/

Constituição de 

cooperativas

Fotovoltaica Biogás Gestão de energia

https://energia.coop/publicacoes/


Muito obrigada! – Vielen Dank!

cjapp@dgrv.coop

mailto:cjapp@dgrv.coop

