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FATO RELEVANTE 

 

A AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., 

sociedade anônima com sede na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia CE 

422, s/nº, Km 02, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, CEP 61680-000, inscrita no 

CNPJ sob o nº 12.528.708/0001-07, registrada na Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) como companhia aberta categoria “A” (“Companhia” ou “Aeris”), em 

cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na regulamentação da CVM, em especial a 

Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”), comunica aos 

acionistas e ao mercado em geral que, conforme reunião do Conselho de Administração 

realizada em 26 de abril de 2021, Bruno Vilela Cunha, que vinha exercendo a posição de 

Diretor Comercial da Companhia desde 2017, assume também o cargo de Diretor 

Presidente da Companhia, em substituição a Alexandre Sarnes Negrão. 

 

Alexandre Sarnes Negrão atuou como membro do Conselho de Administração da Aeris 

desde a fundação da Companhia, em 2010 até 2017, quando assumiu a posição de 

Diretor Presidente. Sob sua gestão, conduziu a Companhia em uma trajetória de 

crescimento e criação de valor, tornando-a a maior fabricante de pás para 

aerogeradores da América Latina.  

 

Bruno Vilela Cunha é graduado em Administração de Empresas pela IBMEC e com MBA 

Executivo pela Fundação Dom Cabral. Bruno atuou na implantação e desenvolvimento 

de sistemas de gestão empresarial em diversas empresas antes de ingressar na 

Companhia como um de seus fundadores. Liderou a Companhia em sua fase pré-

operacional como Diretor de Planejamento e Efetividade do Negócio entre 2010 e 2014, 

atuou como Diretor Presidente de 2014 a 2017 e foi responsável pela implantação da 

unidade de negócios destinada à prestação de serviços da Companhia nos Estados 

Unidos. É ainda responsável pela Diretoria Comercial da Companhia desde a sua 

fundação, com notável atuação na captura e retenção dos principais fabricantes de 

aerogeradores do Mundo.  

   



 

 

A Companhia agradece ao Alexandre pela dedicação nestes mais de 10 anos, dos quais 

7 atuando como Conselheiro e 3 anos e meio à frente da Companhia como seu Diretor 

Presidente. Nesse período a Companhia avançou na implantação das melhores práticas 

de governança corporativa que resultou na sua abertura de capital e listagem no mais 

alto segmento de governança da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, o “Novo Mercado”. A 

transição na gestão será gradual e Alexandre permanecerá apoiando a Diretoria e 

contribuindo para a completa sucessão do cargo ao seu substituto até o fim do mês de 

maio. 

 

A Companhia deseja ao Sr. Bruno Vilela Cunha que tenha muito sucesso em mais essa 

etapa da sua trajetória na Aeris, aumentando seu protagonismo no processo de 

transição energética, provendo a criação de valor e fortalecendo a sua governança social 

e sustentável. 

 

Caucaia, 27 de abril de 2021. 

 

Bruno Lolli 

Diretor de Planejamento e de Relações com Investidores 
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MATERIAL FACT 

 

AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,  

a corporation headquartered at Rodovia CE 422, s/nº, Km 02, Pecém Industrial and Port 

Complex, CEP 61680-000, in the city of Caucaia, Ceará state, inscribed in the register of 

corporate taxpayers (CNPJ) under number 12.528.708/0001-07, registered with the 

Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) as a publicly held company in the 

category “A” (“Company” or “Aeris”), pursuant to paragraph 4 of article 157 of Law 

6,404, of December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporate Law”) and CVM 

regulation, especially CVM Instruction 358, of January 3, 2002 (“CVM Instruction 358”), 

hereby informs its shareholders and the market in general that, in accordance with the 

Board of Directors’ meeting held on April 26, 2021, Bruno Vilela Cunha, who has been 

holding the position of the Company’s Chief Commercial Officer since 2017, now also 

takes up the position of Chief Executive Officer, replacing Alexandre Sarnes Negrão. 

 

Alexandre Sarnes Negrão was a member of the Board of Directors of Aeris from 2010 to 

2017 (since its foundation), when he took up the position of CEO. Under his leadership, 

the Company expanded and created value, becoming Latin America’s largest wind 

turbine blade manufacturer.  

 

Bruno Vilela Cunha has a bachelor’s degree in Business Administration from IBMEC and 

an Executive MBA from the Fundação Dom Cabral. He engaged in the implementation 

and development of business management systems at several companies before joining 

Aeris as one of its founders. He led the Company’s pre-operational phase as the Business 

Effectiveness and Planning Officer from 2010 and 2014; was the CEO from 2014 to 2017; 

and was responsible for setting up the service business unit in the United States. He is 

also in charge of the Company’s Commercial Executive Area since its foundation, with 

notable performance in the capture and retention of the world’s main wind turbine 

manufacturers. 

   

The Company thanks Alexandre for his dedication in more than 10 years of work, 7 of 

which as a member of the Board of Directors and three and a half years of which as the 



 

 

CEO. Through this period, the Company moved forward with the implementation of best 

corporate governance practices that led to its IPO and the listing in the Novo Mercado 

segment, the highest level of corporate governance on B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão. As 

the leadership transition will be made gradually, Alexandre will continue to support the 

Executive Board until the succession to his replacement is fully complete by late May. 

 

The Company wishes Mr. Bruno Vilela Cunha every success in his new career stage at 

Aeris, so he can play a rising role in energy transition, promoting value creation and 

strengthening our social and sustainable governance. 

 

Caucaia, April 27, 2021. 

 

Bruno Lolli 

Planning and Investor Relations Officer 


