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A YOU.ON veio ao mercado para atender a importante necessidade de prover

soluções em armazenamento de energia. É para isso que existimos, garantir as
melhores soluções para que você tenha sempre à mão energia de sobra, pois

tempo – e energia – é dinheiro.
 

Atuamos armazenando o excedente energético das residências, comércio ou
indústria; não importa, temos soluções para todos os tipos de necessidade:

aplicações ON e OFF Grid, integração com fontes renováveis, eficiência
energética, estabilidade e qualidade de energia, suavização de intermitências

em projetos híbridos, entre outras.
 

As diversas possibilidades e funcionalidades dos nossos sistemas formam uma
gama completa de soluções para solucionar suas necessidades com o que há de

melhor no mercado.
 

Nossa equipe multidisciplinar é formada por experientes executivos, com
passagens em relevantes empresas do mercado (ABB, Schneider Electric,

Danfoss, Solvay, Areva, Eaton, CTG), somando décadas de experiência no setor
elétrico, público e privado.

 
Junte isso a nosso compromisso e responsabilidade de manter nossa equipe,

assim como nossos clientes e parceiros, sempre atualizados sobre todas as
novidades e inovações tecnológicas sustentáveis de storage.

 
Nosso posicionamento apoia-se em três valores principais: o foco no cliente,

inovação e sustentabilidade. Acreditamos que cada cliente é único. Assim,
dedicamos nossa energia e atenção ao entendimento empático para a
construção de soluções customizadas de armazenamento de energia. 

 
 

SOBRE NÓS



PARA NÓS, OQUE
É ESG?

Compreendemos que as necessidades atuais do mundo corporativo em
vias de alcançar um modelo sustentável, são muito mais complexas do que
parecem. Existem divergências na concepção do conceito da palavra
"sustentável". Para nós, não basta oferecer um produto que agrega
eficiência à energia renovável. Precisamos ter uma ótica através de toda
sua cadeia global de valor, tempo de vida útil e um plano completo de
descomissionamento da solução. Ainda, a segurança e qualidade no
trabalho de  todos os colabores envolvidos em todas as etapas. 

Tudo isso, sendo reportado com transparência através do Pacto Global da
ONU, o qual assumimos o compromisso de implementar os 10 Princípios
do Pacto Global em nossas estratégias de negócio e operações diárias

.

Para tornar esse compromisso público e transparente, ainda estamos no
aguardo da aceitação da nossa carta de interesse encaminhada à ONU.
Assim, publicaremos relatórios periódicos sobre os progressos realizados
em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

A YOU.ON sabe também que existem enormes desafios a serem cumpridos
em vias de se tornar referencia dentro de um novo modelo econômico
sustentável para a sociedade e planeta (Raworth, 2019).

Entendemos também que o conceito de ESG não é uma ciência contábil.
Porém, em vias de facilitar a avaliação de nossos stakeholders às nossas
pendencias e avanços são necessárias métricas. Adotamos como
parâmetros referenciais as materialidades  elencadas pelo Sustainable
Accounting Standards Board (SASB) para o setor de Energia e Energia
Renovável. 
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A SASB (Sustainable
Accounting Standards

Board), padroniza a
avaliação com
materialidades

relevantes pra cada setor
no âmbito do ESG.

 
 A YOU.ON compreende
a complexidade de estar
perfeitamente alinhada
com todos os pontos, e
toma ações internas e
externas para estar em

constante evolução
conforme as

necessidades de engajar
o mundo corporativo

para um modelo
ambiental e social mais

responsável.
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MAPA DE
MATERIALIDADES SASB



AÇÕES E
PROJETOS

O que nos estamos fazendo hoje,  ao longo
primeiro semestre de 2021?

Neutralidade em emissões de carbono
 

A YOU.ON busca ter impacto físco e real em suas ações para a
sustentabilidade ambiental. Ao compensar todas nossas emissões de CO2 

 do ano de 2020, contribuímos  para os acordos internacionais
diplomáticos Brasileiros (COP-21 e a esperada COP-26). Ainda, devido a

este engajamento, os Créditos  de Carbono comercializados no mercado
voluntario, adquiridos pela YOU.ON são provenientes de projetos dentro

do âmbito do REDD+, através da plataforma de comercialização
Moss.Earth.  

 
Este é um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para recompensar
financeiramente projetos e seus resultados de Redução de Emissões de
gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação

florestal. 
 

Os projetos de REDD + trabalham com as comunidades para reestruturar
as economias locais em direção ao uso sustentável da terra e à

conservação da floresta. A venda das Reduções Verificadas de Emissões
resultantes ajuda a financiar atividades de desenvolvimento sustentável de

baixo carbono. Os projetos de REDD + são validados e verificados de
forma independente para garantir que as reduções de emissões e os

benefícios para a comunidade e para o meio ambiente sejam
transparentes e responsáveis.

 
 



AÇÕES E
PROJETOS

A YOU.ON apoia o Projeto Fortaleza Ituxi REDD, o qual visa proteger as
florestas localizadas em uma das regiões com maior desmatamento no
Bioma Amazônia: o município de Lábrea. Como o município mais ao sul
do estado brasileiro do Amazonas, Lábrea está geograficamente localizado
próximo ao “Arco do Desmatamento” e é vizinho de outros municípios
altamente desmatados. 

Viveiro de Produção de Mudas: capacidade
de 50.000 mudas de espécies nativas por
ano e doação para vizinhos que desejam

plantar;
Implementação de técnica marcos

educacionais;  

Implementação de plano de seguro
saúde para os trabalhadores; 

Acompanhamento do atendimento de
jovens nas escolas; - Atividade comercial

na empresa “Castanhal Fortaleza

 Estimativa de redução de emissões líquidas
de GEE: 720.470 tCO2e, correspondente a
prevenção de desmatamento de 1.836,5

hectares em 30 anos; 
Treinamento técnico em pecuária sustentável

e manejo florestal, brigadas de incêndio; 

BENEFÍCIOS GERADOS
FORTALEZA ITUXI REDD



E também os compramos os Créditos
gerados pelo projeto REDD do
Agrocortex. A área do projeto está
localizada dentro de uma propriedade
privada denominada “Fazenda Seringal
Novo Macapá”, que está situada nos
municípios de Manoel Urbano, Pauini e
Boca do Acre, nos Estados do Acre e
Amazonas, sudoeste da Amazônia.
Além de contribuir para a conservação
de longo prazo da região, o Projeto
REDD do Agrocortex também tem a
função de estabelecer uma barreira
contra o avanço do desmatamento,
dando uma importante contribuição
para a conservação da biodiversidade
do sudoeste da Amazônia e também
para a regulação do clima. no Brasil e
na América do Sul 

AÇÕES E
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Evitar o desmatamento não planejado
(AUD) da área do projeto de 186.369,66 ha,

que consiste em 100% de floresta
amazônica;  

BENEFÍCIOS  PRINCIPAL
AGROCORTEX

ÁREA DO PROJETO
FORTALEZA ITUXI REDD

ÁREA DO PROJETO
AGROTEX REDD

FONTE: VERRA SEARCH PAGE

FONTE: VERRA SEARCH PAGE
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Projeto Endy 

A YOU.ON Energia se posiciona frente à situação inaceitável da vida de quase 2
milhões de brasileiros, os quais ainda continuam vivendo como no começo do
século passado. São pessoas vulneráveis, reféns de energia de baixa qualidade,
expostas à enormes riscos pela má afiação, quando existente. Para obtê-la por
poucas horas por dia, a pegada ecológica acaba sendo muito maior do que um
cidadão conectado 24 horas à rede convencional. Devido ao fato de que grande
numero de comunidades do estarem imersas nessa situação, são obrigadas
utilizar qualquer meio possível para ter energia elétrica. Principalmente na região
Norte e Nordeste do pais, onde os custos por combustível fóssil são elevados e
falta qualidade de energia. O projeto tem como escopo inicial a área da Reserva
Extrativista Tapajós-Arapiuns.

A falta de eletricidade, e sua baixa
qualidade bloqueia o acesso à

comunicação, à educação de
qualidade, água encanada. 

 Aumentando custos, e
consequentemente diminuindo a

renda familiar.  Adicionando fatores
que pesam para piorar o IDH

brasileiro. Além dos aspectos sociais
gravemente afetados, o meio ambiente

também sofre com descarte de
resíduos feito de forma incorreta

correta, a falta de consciência
ambiental frente ao uso de energia. 

 



 
Portanto a solução para solucionar a falta de infraestrutura na rede elétrica é
investir em fontes de energia renovável de geração local e descentralizada. A
opção mais rápida e economicamente viável é a energia solar fotovoltaica
complementada com o armazenamento de energia. Por serem áreas, na
maioria das vezes, ribeirinhas, oferecemos também a possibilidade de solar
fotovoltaico flutuante. Temos a licença da Ciel et Terre International para a
produção de flutuadores os quais abrigam as placas.

AÇÕES E
PROJETOS

 
A falta de eletricidade, e sua baixa qualidade bloqueia o
acesso à comunicação, à educação de qualidade, água
encanada.  Aumentando custos, e consequentemente
diminuindo a renda familiar.  Adicionando fatores que
pesam para piorar o IDH brasileiro. Além dos aspectos
sociais gravemente afetados, o meio ambiente também
sofre com descarte de resíduos feito de forma incorreta
correta, a falta de consciência ambiental frente ao uso de
energia. 



A YOU.ON busca incansavelmente parceria com órgãos
nacionais e internacionais que tem a capilaridade necessária
para chegar em pelo menos, parte dessas pessoas. Temos a
solução tecnologica e recomendações de políticas públicas,
ações empresariais, educacionais e de engajamento da
sociedade civil para que o Brasil, de fato consiga atingir a
meta de 100% da universalização de energia antes de 2030,
conforme o objetivo 7 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS): “Energia limpa e acessível para todos”.  

AÇÕES E
PROJETOS

Fonte: saudeealegria.org

Área da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns.



Second Life

Com o  escopo ESG cravado em nossos valores, oferecemos uma solução
completa de descomissionamento dos nossos sistemas. Adequada as normas

brasileiras, a ética e ao que o meio ambiente necessita. Fortalecemos parcerias
com os principais players especializados no processo, sejam eles acadêmicos ou

empresas privadas. 
 

Para o nosso caso já implantado na Usina Porto Primavera, localizada em Rosana
no estado de São Paulo- com a potência de 722 kWh e utilizando 37mil células de

íons lito na dimensão 32650 de 6,000mAh, o plano contará com três fases, a
parte de transportes e retirada e entregas

. 
Em primeiro lugar, o container será desmontado e passará por uma avaliação de
todos os componentes eletrônicos. Aqueles que não poderão ser reutilizados por
desgaste, terão destinação correta de acordo com a lei 13.576/09 que cria normas

e procedimentos para a reciclagem, gerenciamento e destinação final de lixo
tecnológico. 

 

AÇÕES E
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A segunda etapa é específica para as células de lítio. Que após serem
retiradas do container, passarão por triagem e testes. Direcionando-
as para a fase três, que constitui de duas possibilidades. Caso
estejam em boas condições de uso, poderão ter uma segunda vida
para serem utilizadas novamente em aplicações estacionarias.
Através de um processo de recuperação não destrutivo. Na
casualidade das células com os ciclos já esgotados, serão enviadas
para reciclagem. Um processo desenvolvido com a Unesp
(Universidade Estadual Paulista), que permite a recuperação de
aproximadamente 90% dos materiais. Incluindo cobre, grafite,
alumínio, plásticos e blackmass, que compõe a mistura de lítio
cobalto, níquel e manganês. 

Dessa forma, as três fases necessárias para a destinação correta,
inclusa no plano de descomissionaemtno do container de 722 kWh
instalado na Usina Porto Primavera da CESP colaboram para a
prática da política de ESG instaurada na YOU.ON.

AÇÕES E
PROJETOS



CONCLUSÃO

A YOU.ON compreende que ainda
existem muito passos para se tornar a
empresa que a sociedade e o mundo

corporativo tomam como referência no
assunto ESG.  Porém, com pouco

tempo de vida e operação, ja nascemos
com a consciência de que precisamos

fazer diferente.  Os nosso negócios irão
fornecer melhor eficiência energética
para industria, comércio, residenciais,
plantas de geração, infraestrutura de
transmissão e distribuição. Além de
soluções na infraestrutura de carga
veicular para fomentar a mobilidade

elétrica. 
 

  Meio ambiente e pessoas serão
beneficiadas com a nossa gestão e

nossa estratégia. Não basta fornecer
um produto sustentável, é necessário

englobar o conceito em todos os
pilares em que a YOU.ON está apoiada. 
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