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Votorantim Energia investe na Way2 

Aporte vai suportar plano de crescimento da empresa de tecnologia de telemedição de energia, 

que continuará com fundadores à frente da gestão.  

 
 

São Paulo, 08 de novembro de 2021 – A Votorantim Energia assinou um acordo de investimento 
na Way2, empresa de tecnologia especializada em telemedição e gerenciamento de energia. Com a 
celebração do acordo, os sócios fundadores da Way2 e a Votorantim Energia terão 
respectivamente 50% de participação na companhia. O investimento tem por objetivo acelerar o 
plano de expansão da Way2 no mercado de energia. 
 
Mesmo após o investimento realizado pela Votorantim Energia, os fundadores da Way2 continuarão 
à frente da gestão da companhia. A Votorantim Energia, por meio da sua participação no conselho 
de administração da Way2, contribuirá para a estratégia da empresa, direcionando novos negócios 
e oportunidades no mercado de telemedição de energia. 
 
Segundo Ricardo Grassmann, CEO e fundador da Way2, “Esse investimento é um reconhecimento 
do mercado sobre a capacidade técnica e de inovação que a Way2 vem trazendo ao setor elétrico e 
que continua em franco crescimento”. 
 
“O setor elétrico vem evoluindo de forma acelerada, onde tecnologia e medição de energia estão no 
centro dessa transformação. A Way2 tem sido uma referência em novas tecnologias essenciais à 
modernização e digitalização do setor elétrico, além de ser uma empresa com padrões de 
governança e gestão de excelência.”, declara Raul Cadena, Diretor de Clientes e Comercialização da 
Votorantim Energia. 
 

Sobre a Way2 
 
A Way2 foi fundada há 16 anos e, hoje, oferece soluções tecnológicas em medição e gestão de 
energia para geradoras, distribuidoras, grandes consumidores do mercado livre e geração 
distribuída. Está atualmente em mais de 1.500 grandes consumidores de média ou alta tensão, 
além de atender 70% da capacidade instalada de geração no país com soluções para medição e 
gestão de dados de energia e utilidades. Com foco no desenvolvimento de produtos para ampliação 
da eficiência operacional e agilidade na tomada de decisão de gestores de energia, a empresa 
também trabalha para assegurar a adequação regulatória dos agentes do setor elétrico. Em 2020, 
foi responsável por recuperar, junto com os clientes, mais de R$11 milhões de receita, mitigando 
penalidades e desperdícios com a CCEE e as concessionárias. Seus principais produtos são a 
PowerHub - plataforma de aquisição, gerenciamento e inteligência de dados de energia, que 
permite a grandes consumidores acompanharem em tempo real a própria demanda e consumo - e 
a Line - plataforma online para gestão de créditos de energia, voltada para o mercado de Geração 
Distribuída. 
 

Sobre a Votorantim Energia 
 
A Votorantim Energia atua na geração e comercialização de energia. É responsável pela gestão de 
28 usinas hidrelétricas, participação em 9 consórcios e 21 parques eólicos, totalizando 2,6 GW de 
potência instalada. Uma das líderes do setor, a empresa comercializa 2,2 GW médios de energia. 
Somente nos últimos cinco anos, sua carteira passou de 93 para mais de 400 clientes. Tudo isso 
permeado por inovação, tecnologia e a adoção de melhores práticas ambientais, sociais e de 
governança, assegurando valor compartilhado para os diferentes stakeholders. Para mais 
informações, acesse: http://www.venergia.com.br/  
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Informações à Imprensa para Way2 
Dialetto 
Ângela Prestes | angela.prestes@dialetto.com.br  
Larissa Cabral | larissa.cabral@dialetto.com.br  
 
 

Informações à Imprensa para Votorantim Energia 
FleishmanHillard 
Andrea Giardino | andrea.giardino@fleishman.com.br  
Simei Morais | simei.morais@fleishman.com.br  
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