


Essa iniciativa é nosso compromisso 

com as empresas brasileiras, neste 

momento tão desafiador para todos nós.



O que é?

É um projeto de substituição de motores 

elétricos antigos ou recondicionados por 

motores mais eficientes (IR3¹) por meio de 

bônus concedido pelas distribuidoras do 

Grupo CPFL, através do PEE (Programa de 

Eficiência Energética da ANEEL), realizado 

em parceria com a WEG.

¹ IR3: Nível de rendimento exigido pela Portaria Interministerial Nº 
01, de 29/06/2017.

4,5 milhões de clientes

1,8 milhões de clientes

0,4 milhões de clientes

2,9 milhões de clientes



Requisitos dos clientes

• Consumidores Livres ou 

Cativos dentro das áreas

de concessão da CPFL

• Estar adimplente

com a CPFL

• Possuir CNPJ;



Requisitos dos motores

• Motores de Indução Trifásico, 

de 1 a 250cv, 2 / 4 / 6 / 8 polos

• O motor antigo deve ter sido 

fabricado até 2009 (anterior a 

portaria 553)

• Operar ao menos 4.320 horas 

por ano (16 horas por dia,

5 dias por semana 

aproximadamente)



Vantagens do Bônus

Faixa de potência Desconto (%) Plano de Troca WEG (%)

1 - 7,5 cv Até 25% Até 5%

10 – 75 cv Até 30% Até 5%

100 – 250 cv Até 35% Até 5%

Desconto através de Fundo Perdido

O cliente paga somente a diferença entre o valor total do motor e o bonus

concedido pela CPFL

Processo simplificado de adesão e participação

Descarte e M&V (Medição e Verificação) a cargo do projeto
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Como Participar?

Acesse o site do projeto www.bonusmotor.com.br

Preencha o formulário de inscrição e envie a documentação solicitada (Contrato 

Social, fatura de energia, cartão CNPJ e Termo de aceite assinado)

Após avaliação cadastral, insira as informações dos motores 

Indique até 3 fornecedores (direto WEG, revendas ou representantes para cotação 

na plataforma SBM

Selecione e aceite a cotação desejada  O bônus é reservado nesse momento

Após a entrega, instale o motor novo e disponibilize o antigo para descarte (prazo 

de 60 dias)

O bônus será pago pela CPFL diretamente à WEG após a conclusão dessas 

etapas

http://www.bonusmotor.com.br/


Como Participar?

Potência;

Polaridade;

Foto do motor instalado;

Foto da placa do motor;

Ano de fabricação;

Tempo de operação;

Em cada Projeto inserir os dados dos motores:

Haverá um campo para observações 

adicionais onde o cliente pode informar 

especialidades ou acessórios do motor.

1
2
3
4

5
6

Exemplo de cadastro de motor na plataforma



Montante disponível para Bônus aos clientes

* Valores referentes exclusivamente aos Bônus que serão disponibilizados aos clientes pelo  Grupo 

CPFL. Outros investimentos do projeto não

estão contabilizados nestes valores.
** Sujeito à disponibilidade ao longo do projeto

46,49%

20,79%

21,90%

10,83%

CPFL Paulista

RGE

CPFL Piratininga

CPFL Santa Cruz

R$ 6,4 
milhões



Perguntas e Respostas

COMO SABEREI O VALOR DO MEU BÔNUS?

Quando o fornecedor escolhido responder o seu 

projeto com uma proposta, a plataforma informará 

automaticamente o valor do Bônus pago pela CPFL / 

RGE, o valor do Plano de Troca pago pela WEG e o 

saldo que deverá ser pago pelo Cliente.

O PLANO DE TROCA WEG VALE PARA TODOS 

OS MOTORES? COMO É FEITO O PAGAMENTO 

DO PLANO DE TROCA?

Sim, limitado à 5% do valor do edital. É realizado 

através de operação de compra e venda da sucata 

com o seu motor antigo.

SOMENTE MOTORES IR3 FAZEM PARTE DO 

ESCOPO?

Sim, somente motores IR3 Premium, 1 a 250cv 

(2/4/6/8 polos).

HAVERÁ CONTRATO ENTRE CPFL E CLIENTE?

Não, apenas o termo de aceite do projeto que 

deverá ser submetido no SBM.

E SE AS ETAPAS NÃO PUDEREM SER 

CUMPRIDAS NO PRAZO EXIGIDO?

Nesse caso o cliente deixa de ganhar o benefício 

do Bônus Motor, tendo que pagar também o valor 

que seria descontado.
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Perguntas e Respostas

TODOS OS MOTORES SERÃO FABRICADOS E 

VENDIDOS PELA WEG?

Todos os motores novos do projeto são fabricados 

pela WEG, entretanto serão comercializados e 

entregues pelo fornecedor escolhido na cotação, 

podendo ser através de representantes e 

revendas WEG.

COMO O CLIENTE SABERÁ SE O MOTOR DELE 

FOI SELECIONADO PARA A MEDIÇÃO E 

VERIFICAÇÃO DO PROJETO?

O sistema fará essa indicação, e os responsáveis 

pelas medições entrará em contato para combinar os 

detalhes.

?

?

QUANTO O CLIENTE ECONOMIZARÁ COM A 

SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR?

Nas indústrias, os motores elétricos são 

responsáveis por cerca de 68% de toda a energia 

elétrica consumida dentro de seus processos, e a 

substituição de motores antigos por motores IR3 

Premium pode gerar em média retornos de 

investimentos de 2,5 anos. Para comparar os 

ganhos de eficiência energética e financeiros com a 

substituição do motor antigo, acesse o software de 

simulação da WEG. 

https://www.weg.net/see+
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https://www.weg.net/see+


Essa iniciativa é 

nosso compromisso 

com as empresas 

brasileiras, neste 

momento tão 

desafiador para 

todos nós.
bonusmotor.com.br

Obrigado!


