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COMUNICADO AO MERCADO 

A Desenvix Energias Renováveis S.A. (“Desenvix”), companhia aberta com sede na Cidade de Barueri, Estado de 
São Paulo, na Alameda Araguaia, 3571 Conj. 2001 Centro Empresarial Tamboré, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.622.416/0001-41, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que, sobre as recentes notícias relativas à disputa judicial envolvendo as empresas SINOVEL 
WIND GROUP CO., AMSC – AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION e DESENVIX - Energias Renováveis S/A: 

1. A empresa AMSC tem uma disputa internacional contra a empresa SINOVEL, questionando a propriedade 
intelectual dos sistemas de controle comercializados pela empresa.  
 
2. Por ser cliente da SINOVEL, a DESENVIX foi acionada pela AMSC na justiça para que permita peritagem no 
sistema de controle adquirido para o Parque Eólico Barra dos Coqueiros (Aracaju - SE). 
 
3. Considerando que é necessária autorização formal da SINOVEL para a peritagem nos equipamentos, a DESENVIX, 
como terceira parte e em boa fé, acionou a SINOVEL para que se procedesse à inspeção. 
 
4. A SINOVEL informou à DESENVIX que o sistema de controle e a tecnologia dos aerogeradores do Parque Eólico 
Barra dos Coqueiros foram fornecidos pela empresa EMERSON ELECTRIC CO e, portanto, não utiliza tecnologia da 
AMSC. Esta informação foi confirmada pela EMERSON, que emitiu um comunicado oficial para a DESENVIX.  
 
5. Além disso, a SINOVEL confirmou que o software do sistema de controle é uma inovação recente desenvolvida 
pela SINOVEL, com apoio de parceiros estratégicos da SINOVEL, incluindo MITA-Teknik. Somente a SINOVEL possui 
os direitos de propriedade intelectual do software e não infringe direitos de propriedade intelectual de nenhuma 
terceira parte, incluindo AMSC.     
 
6. Finalmente, a SINOVEL autorizou a realização de perícia técnica do sistema de controle por auditoria externa e 
independente aprovada pela SINOVEL e DESENVIX, de forma a provar sua boa fé e demonstrar a ausência de 
irregularidades.   
 
7.  Considerando o exposto, DESENVIX está tomando as medidas adequadas para retirar a ação contra a SINOVEL.  
 
Esclarecidos os fatos, a DESENVIX reitera sua confiança na empresa SINOVEL – líder global no mercado de turbinas 
eólicas - e na ausência de qualquer tipo de irregularidade nas turbinas adquiridas. É esta confiança que levou a 
DESENVIX a escolher a SINOVEL como a principal fornecedora para o Parque Eólico Barra dos Coqueiros.  
 

Florianópolis, 10 de agosto de 2012. 

Desenvix Energias Renováveis S.A. 

 


