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Esta é a 5ª e consecutiva edição do Relatório Anual 
de Atividades do CIBiogás. Entregamos aqui a 
concretude de sonhos, traduzidos em resultados e 
apresentados de modo prático e sintetizado. Os 
indicadores de desempenho nos ajudam a contar 
esta história, pois retratam a contribuição do Centro 
para o desenvolvimento deste novo recurso 
energético - o biogás - no Brasil.
 
Além de apresentar a construção sólida de nossa 
sustentabilidade com um método interativo de 
gestão inovadora, sendo o foco 
“planejar-construir-medir-aprender”, este formato 
proporciona a rápida entrega de resultados, pois 
somos uma instituição que busca inovação, e 
inovação se faz na efervescência do mercado, 
resolvendo problemas reais com soluções que 
agregam valor no tempo em que a sociedade precisa 
de fato.

Sabemos que para consolidar um novo produto 
precisamos identificar os principais gargalos e dores 
do mercado no qual pretendemos atuar. E foi 
exatamente neste contexto que direcionamos as 
ações e estratégias do planejamento.
 
Consequentemente, nos posicionamos para 
aumentar a competitividade e a sustentabilidade do 
agronegócio, buscando reduzir passivos 
ambientais, emissão de gases de efeito estufa, e os 
custos energéticos dos produtores rurais, 
cooperativas e empresas agroindustriais.
 
Ficamos muito felizes e orgulhosos quando vemos 
os avanços que tivemos nesses últimos anos e, 
sobretudo, em 2018. E todo este resultado se deve 
ao comprometimento, a disciplina, e a resiliência 
aliada a criatividade da nossa equipe.  A cada ano a 
maturidade aumenta no que tange a elaboração e 
execução do planejamento estratégico, e em 2018, 
nos superamos mais uma vez. Nos comprometemos 
ainda mais com a entrega de resultados e nos 
alinhamos enquanto time, com metas particulares, 
porém com um propósito em comum, e isso tem nos 
feito cada vez mais unidos, produtivos e ágeis.

Carta do 
Presidente



‘’
Rodrigo Regis de Almeida Galvão  

Como decorrência desta estratégia, o CIBiogás 
conduziu diariamente projetos econômicos que 
impactam positivamente no meio ambiente, 
impulsionando o desenvolvimento sustentável 
regional, apoiando o empreendedorismo e gerando 
energia limpa e renovável. Literalmente: 
transformamos passivo ambiental em ativo 
econômico! 
 
Ano após ano ampliamos o número de projetos 
executados, geramos patentes e capacitamos mais 
de 1.700 alunos com nível de satisfação de 98%. 
Expandimos o nosso portfólio de produtos e 
serviços, participamos ativamente de todas as 
políticas públicas (nos âmbitos federal e estadual) 
contribuindo para estruturação de políticas 
públicas, com informações técnicas e estratégicas 
para fundamentação das mesmas. Criamos 
spin-offs e diversificamos clientes, em 
consequência, ampliamos a área de atuação no 
Brasil e no mundo.

Internacionalmente somos reconhecidos 
como referência no tema, chegando a ser a 
instituição mais procurada para 
tropicalização de tecnologias no edital 
europeu, Low Carbon Emissons no Brasil. No 
que se atribui a gerenciamento de projetos, o 
Centro tornou-se referência para o PMI Paraná 
(Project Management Institute).
 
Do ponto de vista financeiro, alcançamos o 
resultado recorde em 2018: a receita chegou a 
R$ 14,5 milhões oriundos de fontes privadas, 
público e público-privadas, que por sua vez 
cresceram 88%, se comparado a 2017, 
ultrapassando os R$ 4 milhões.  Também, 
obtivemos 60% de nossa receita oriunda de 
novos serviços.
 
Por fim, convido os senhores a conhecerem 
nossos projetos com mais detalhes no 
decorrer deste relatório.

Um abraço,
Rodrigo Regis de Almeida Galvão  
Diretor-presidente 
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Perfil . O CIBiogás

O Centro Internacional de Energias 
Renováveis - Biogás (CIBiogás) é uma 
instituição tecnológica e de inovação, 
sem fins lucrativos, formada por 
organizações que desenvolvem ou 
apoiam projetos relacionados às 
energias renováveis. 

As parcerias do CIBiogás em 2018 foram 
ampliadas, agora em nosso escopo de 
associados estão as instituições: FGV 
Energia, Leão Energia, Alsol Energias 
Renováveis, Goiasgás, Instituto Senai de 
Inovação. 

Associados
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