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Segundos estudos da Associação 
Brasileira das Distribuidoras de 
Energia (Abradee), que utiliza dados 

da IEA (International Energy Agency) nas compara-
ções internacionais, a tarifa de energia no Brasil segue 
entre as mais caras do mundo. Esta é uma preocu-
pação a mais para os empresários, que tiveram seus 
custos ainda mais elevados com a crise econômica, 
que atingiu o país nos últimos anos. 

Dentre as opções adotadas pelas empresas que 
tomaram alguma atitude para reduzir a conta de luz, 
além das usuais medidas internas - como instalar 
sensores de iluminação, por exemplo -, estão a auto-
geração de energia (uso de painéis solares e pequenas 
centrais eólicas) e a migração para o mercado livre de 
energia. Mas estas são ações corretivas. Antes delas, 
no entanto, como saber se há desperdícios de energia 
dentro da empresa? Quais as possíveis ações para 
reduzir custos? Como saber se o contrato de energia 
está adequado? E ainda: como analisar em profun-
didade o que acontece com a conta de luz? A maio-
ria dessas respostas converge para soluções como os 
sistemas de gestão de energia. Tema desta reportagem. 
Acompanhe.

Para início de conversa, há que se dizer que o 
objetivo da implantação de um sistema de gestão de 
energia elétrica é estabelecer uma política com obje-
tivos concretos para melhorar a  eficiência energética 
das organizações. Para o Coordenador de Atividades 
Técnicas da Escola Senai –  especializada em Energia 
- “Jorge Mahfuz”, professor Edson Pereira dos Santos, 
“ao manter uma estimativa periódica, as empresas 
podem definir padrões de desempenho energético,  
identificar eventuais oportunidades de economia no 
uso e no consumo e incrementar sua competitivida-
de. Além disso, é uma prática que contribui para o 
compromisso com o desenvolvimento sustentável  
tanto das empresas quanto para o engajamento das 
pessoas”, argumenta.

O gerente da ACS Automação, Alexander 
Dabkiewicz concorda e complementa: “o sistema 
de gestão de energia elétrica fornece  dados e infor-
mações para que o gestor conheça como a energia é 
usada na empresa e, com isso,  identifique, além das 
oportunidades de economia, os desperdícios. Pois se 
não houver  dados, não há como medir o consumo  e, 
consequentemente,  não há como estabelecer o con-
trole”, defende.

Isso porque é sabido que há pontos de desperdí-
cios em todas as escalas. Na indústria, por exemplo,  
os pontos principais de desperdício de energia são os 

situação atual da organização, “com isso é possível 
realizar benchmarking interno ou até mesmo externo 
com outras organizações de mesmo porte e segmento, 
comparando seus resultados”. E completa: “Além disso,  
é necessária uma minuciosa avaliação do profissional 
contratado para identificar os potenciais pontos de 
desperdícios”. 

Dabkiewicz  concorda que deva-se  desenvolver  um 
plano de melhoria continua para estas ações de economia, 
disseminando uma cultura de eficiência energética em 
toda a organização. Uma das opções é através do mo-
nitoramento do consumo, em que se tem a chamada 
linha de referência ou “benchmark” com a finalidade 
de   gerenciar a utilização correta desta energia, sem 
que haja desperdício. 

A partir daí são definidas ações para redução de 
custos, que podem ser diversificadas, indo  desde o ra-
teio até o controle de demanda, de fatura de potência e 
de consumo através de programação horária de cargas 
elétricas. Inclui-se nesse pacote a  verificação da tari-
fa que deve estar  enquadrada devidamente com a ati-
vidade e o perfil da organização.  Para isso, o professor 
Edson orienta: “É necessário que uma empresa  ou um 
especialista que conheça legislação de energia desen-
volva  análise sobre as últimas doze faturas de energia 
da empresa em questão”. Ele acrescenta: “Existem 
métodos de análises de faturas, que aplicados podem 
gerar potenciais de economia nos custos com energia”. 
As principais variáveis do contrato são: Modalidade de 
Tarifação (hoje disponíveis os modelos verde ou azul); 
e Contrato de Demanda de Energia (adequado ao per-
fil de carga na instalação, prevista para os horários de 
ponta e fora de ponta).  

O professor da Escola Senai observa ainda, que no 
caso de a empresa não possuir profissional habilitado 
para a tomada de decisão sobre qual modalidade ou 
demanda à contratar, ainda sim faz-se necessário o 
auxílio de um profissional especializado. 

Paralelamente,  a orientação é implantar um sis-
tema de monitoramento para traçar  o perfil de carga 
dessa empresa:  de instante a instante, de dia  a dia e, 
assim, sucessivamente. “Tais dados e informações de-
vem ser  bem detalhadas e verificadas conjuntamente. 
Ou seja: há que interpretar  tanto a conta de energia, 
quanto sua  análise”, diz . 

motores elétricos, a iluminação e os sistemas de gera-
ção de calor ou resfriamento. “Para se ter uma ideia, 
o custo com energia neste setor pode atingir até 60% 
do preço final da produção. É o segmento que mais 
desperdiça energia no Brasil, depois das residências”, 
informa Dabkiewicz. O comércio –imagine - compete 
lado a lado com a indústria. “A variação de gasto entre 
um setor e outro é pequena”. Segundo ele, o ar condi-
cionado e as máquinas de climatização são apontados 
como os maiores vilões no comércio¹. “De acordo com 
a análise dos nossos especialistas, o consumo elétrico 
de alguns clientes do setor varejistas, que utilizam 
sistemas de ar condicionado, costuma apresentar um 
acréscimo médio de 13%  no mês de dezembro, em 
comparação com o resto do ano. Esta variação mostra-
-se ainda maior no verão, quando o acréscimo chega a 
31%”, diz. E acrescenta: “Nos edifício de escritórios, os 
condicionadores de janela e os sistemas do tipo split 
são os apontados como geradores de desperdício nes-
ses ambientes. Até funcionam bem em locais peque-
nos, mas oferecem pouca versatilidade em termos de 
capacidade e controle. A questão é que seu uso indis-
criminado em edifícios de escritório representa um 
grande dispêndio aos condomínios corporativos²”. 
E, por fim, há também a demanda residencial, que são 
as que mais desperdiçam, pois fazem uso descontro-
lado de energia elétrica. “Neste setor há uma gama de 
“desperdiçadores” de energia, com as geladeiras, chu-
veiros elétricos e – olha ele aí de novo – aparelhos de 
ar condicionado³. Do desperdício total do país, metade 
corresponde às perdas geradas por consumidores resi-
denciais”, entrega.

Como Saber?

    Mesmo considerando pontos e atividades que be-
neficiem o largo consumo de energia, como saber, de 
fato,  se há desperdícios de energia dentro da empresa?              
Para tanto, primeiro  há que se entender que desperdí-
cio  não significa consumo, pois há uma certa confusão 
nessas duas práticas: o consumo com o desperdício de 
energia. É possível consumir energia de forma cons-
ciente e reduzida, se souber exatamente como. 

O professor Edson aponta um caminho que  pode 
ajudar a esclarecer a questão: a auditoria energética, 
que permite obter o “State of the Art” ,  revelando a               
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 Processos
No tocante aos sistemas de monitoramento de 

energia, deve-se dizer que são softwares de gestão de 
energia indicados para grandes e  médios consumi-
dores com o objetivo de auxiliar e orientar o impacto 
do alto custo de energia:  “’Não se gerencia o que não 
se mede’, já indagava Deming1”, diz o professor Edson. 
“As soluções de gestão e monitoramento de energia 
são ferramentas importantes, pois proporcionam ao 
usuário ações de controle automático em cargas pre-
viamente definidas, bem como um histórico e projeção 
das medições e correção instantânea dos desvios en-
volvendo demanda, fator de potência e outras grande-
zas que podem ser estendidas também para consumo 
de gás, água e outras commodities ambientais’, avalia.

 Nas comunidades afins há um consenso de que 
simples ações administrativas de gerenciamento já 
podem ajudar a reduzir os custos das empresas e 
solucionar uma série de problemas, além de funcionar 
como o “dedo duro” do sistema de gerenciamento. 
Entre as centenas de casos encontrados no mercado,  
conta-se  sobre uma empresa com procedimentos den-
tro do esperado. O gerente  saía todos os dias no fim 
do expediente e desligava sistematicamente todas as 
luzes da empresa e os aparelhos de ar-condicionado. 
No entanto levou um susto  quando instalou o Sistema 
de Gestão de Energia, pois verificou que havia um pico 
de consumo no meio da noite. 

Descobriu-se, então, que o vigilante daquele turno, 
sem saber ligar apenas o ar condicionado da sala em 
que ficava, acionava o sistema de ar condicionado cen-
tral da empresa, gerando um consumo desnecessário. 
Histórias como essas não são isoladas. Infelizmente, 
são mais comuns do que se imagina.

Entre as ações em que o gerenciamento de energia 
ajuda as empresas, destaque para as três principais:  
é responsável por apontar a melhor forma de usar o 
insumo de uma maneira não tão cara para o cliente; 
na administração do consumo, por exemplo, fornece 
amostragens por período de tempo já que o sistema 
faz o monitoramento em espaços  predeterminados, 
como de 15 em 15 minutos; e poder acompanhar e 
identificar o mau uso de equipamentos por funcioná-
rios e colaboradores. 

Contudo, o gerenciamento de energia pode ajudar 

a adequar a empresa em um perfil de tarifa, conforme 
seu consumo. Por exemplo, a Aneel define tipos de 
tarifas e categorias de acordo com a necessidade de 
cada consumidor. Existem dois grupos básicos de con-
sumidores, os do Grupo B, também conhecidos como 
secundários, que recebem o fornecimento monofásico, 
na faixa de 5 kVA a 37,5 kVA, e por redes trifásicas, de 
15 kVA a 75 kVA; e os do Grupo A, que são atendidos 
por redes trifásicas, com transformadores de 112,5 
kVA a 1000 kVA, sob tensão acima de 2,3 kV; e cinco 
tipos de tarifas.

Com a  identificação de que determinada empresa 
deve sofrer uma mudança tarifária, de acordo com a 
sua necessidade e seu consumo, a  garantia é de mais 
economia financeira e menos desperdício de energia. 
Isso porque quando um novo consumidor de média 
tensão pede uma ligação de energia à concessionária, 
se não tiver muito conhecimento, ele pode ser enqua-
drado em uma categoria que não é a mais adequada ao 
seu perfil e acabar pagando preços mais altos.

Sistemas
Atualmente, os consumidores estão mais atentos à es-
sas questões e isso se reflete nos cuidados com o ge-
renciamento de energia.  O mercado  oferece serviços 
de gerenciamento de energia e telemedição, que atuam 
junto a médios e grandes consumidores a alcançarem 
respostas. Entre as novidades que tem atraído um nú-
mero cada vez maior de clientes, são os sistemas de 
fácil instalação  e manuseio, que prometem medir o 
consumo geral ou áreas específicas do local a ser ge-
renciado, segundo o professor do Senai, para estes ser-
viços  “não é necessária a aquisição de equipamentos e 
softwares para instalação da ferramenta na empresa, 
já que tudo pode ser alugado e pago mensalmente e 
fica funcionando 24h, com todos os dados registrados 
na ‘nuvem’, à disposição do cliente”, garante Santos. De 
acordo com ele, essas ferramentas podem ser utiliza-
das por grandes e médias empresas, quanto por PMEs, 
shoppings, condomínios e consumidores que tenham 
um gasto mensal com energia acima de 15 mil reais, e, 
em geral, “o retorno do investimento acontece em me-
nos de seis meses”, assegura.

Uma empresa que começou a mensurar e monitorar os 
dados do consumo de energia elétrica nas suas fábricas 
ainda na década de 1980 foi a General Motors do Brasil. 
Segundo Relatos2,  na época em que essa medição da 
energia começou a ser feita, ela era realizada de uma 
maneira muito simples e sem grande acompanhamen-

to dos dados. “Quando a gente começou, ninguém fa-
lava em quanto você gasta de energia com a fábrica 
parada. Era somente o quanto você gasta de energia 
no mês”, diz. Mais do que o aprimoramento dos pro-
cessos, Nilson ressalta que nesses 30 anos houve ou-
tra mudança que fez toda a diferença no processo de 
gerenciamento de energia: a leitura dos dados coleta-
dos, ou seja, a forma de como é analisado o consumo 
dos insumos energéticos.     Mas as iniciativas eram 
pontuais, tomadas principalmente por grandes em-
presas que tinham grandes consumos e custos com 
eletricidade. Não havia ainda iniciativas significativas 
governamentais de incentivo à conservação, ao ge-
renciamento ou à eficiência energética. Foi apenas no 
fim de 1985, que o governo começou então a pensar 
no assunto, quando os ministérios de Minas e Energia 
e da Indústria e Comércio criaram o Programa Nacio-
nal de Conservação de Energia Elétrica (Procel), sen-
do gerido por uma Secretaria Executiva, subordinada 
à Eletrobras.

Nova normalização
   Um artifício que promete aumentar o número de 
empresas com ações de gerenciamento é a assesso-
ria e implantação da Certificação ISO 50.001 Sistema 
de Gestão de Energia, norma específica para o seg-
mento de Eficiência Energética e que incorpora nas 
organizações diretrizes como uma política energética 
e indicadores de desempenho energéticos que são es-
tabelecidos e monitorados pela equipe de gestão de 
energia.                                                

      A equipe de especialistas da  Escola  Senai é com-
posta por auditores líderes na certificação ISO 50.001  
e que oferece a assessoria total e necessária para a 
organização obter esta certificação e todos seus be-
nefícios.

   As mudanças climáticas sugeriram que se avanças-
se mais equacionalmente no consumo de energia, 
tentando fazer de seu uso o mais racional possível, 
o que significa adequar o seu consumo ao meio am-
biente. Daí que a norma foi baseada em uma série 
de documentos internacionais. Para se ter ideia, até 
março de 2007, somente Dinamarca, Suécia, Irlanda 
e Estados Unidos tinham normas nacionais de gestão 
de energia. A China possuía uma minuta de norma;  a 
Holanda,  uma especificação de gestão de energia. O 
Comitê Europeu para a Normalização (CEN) e o Co-
mitê Europeu para a Normalização Eletrotécnica (Ce-
nelec) chegaram a formar um grupo de trabalho para 
desenvolver uma norma comum para a União Euro-
peia. Espanha, Tailândia e Coreia do Sul terminaram 
o trabalho de minutas de normas nacionais em junho 

de 2008, enquanto o Brasil e a África do Sul tinham 
iniciado esse processo.

   A ISO 50001, de gestão de energia, é aplicada nos 
mesmos moldes das demais normas ISO. Como se 
trata de uma norma voluntária, em um primeiro 
momento, o governo deve oferecer algum incenti-
vo, mais ou menos como aconteceu no início com 
as normas de gestão da qualidade (ISO 9001) e de 
meio ambiente (ISO 14001). Ou seja: qualquer em-
presa, de qualquer porte, poderá adotá-la. 

HVACR
    No que diz respeito às instalações de HVACR 
(Aquecimento, Ventilação, Ar condicionado e Re-
frigeração),  Santos afirma que  os sistemas dispo-
níveis no mercado são capazes de fazer o controle 
automático e horário condicionado para que não 
haja possibilidade de desperdício. Alguns clientes 
também medem o sistema de HVACR para saber o 
quanto isso representa na conta e se ele é, de fato, 
eficiente ou não.  

Boa Notícia 
A ausência de uma cultura e sensibilização 

energética, muito tem contribuído para os grandes 
desperdícios,  principalmente no consumidor final. 
A relação entre investimentos x custo também 
representa uma barreira no anseio de revertermos 
esta realidade.

Isso ocorre primeiro em função do desconheci-
mento do escoamento e, depois,  porque as empre-
sas não dispõem de ferramentas para analisarem 
com profundidade o que realmente está acontecen-
do. “Mas é algo que está mudando.  Temos perce-
bido que os profissionais estão se capacitando, 
conhecendo mais este assunto e se preocupando 
com esse tipo de questão. Tanto pelo aumento do 
custo de energia quanto por questões sustentáveis. 
Há uma evolução”, analisa.

Mesmo com as muitas  “vias de desperdício” 
de energia na economia brasileira, ainda assim, o 
panorama está melhorando. Atualmente, o consu-
midor  já conta com algumas ações estabelecidas, 
que vêm ao encontro da geração de energia. É se 
informar e fazer uso delas. De acordo com o perfil e 
a necessidade de cada organização. 



Conheça abaixo algumas dicas dadas
 pelos especialistas da Esola Senai 
“Jorge Mahfuz”, sobre a    a melhor      

forma  de contribuir  com o 
gerenciamento de energia elétrica:

- Identificação do contrato de fornecimento ser o 
mais adequado ao perfil de consumo;

- Caso não o seja, a orientação é para adequá-lo  
de acordo com a  demanda ao 

perfil de carga da empresa;

-Também identificar possíveis cobranças 
de multas por ultrapassagem de demanda e, 

com o contrato adequado, 
eliminar esses custos;

- Identificar/eliminar os excedentes reativos 
 presentes na fatura

 (baixo fator de potência); 

- Melhorar o fator de carga da instalação;

- Gerenciamento de energia automático.

No que diz respeito faturas de energia, estas 
devem ser analisadas periodicamente pelo gestor de 
energia da organização, que irá  verificar as leituras 
de consumo (ponta e fora de ponta), as demandas 
(ponta e fora de ponta) bem com as incidências de 
multas de ultrapassagens e excedentes reativos. O 

professor Edson  ressalta que este perfil de contrata-
ção só está disponível para consumidores do Grupo 

A, “o que exclui a maioria das residências”.

No caso do profissional atuar internamente na 
própria empresa, é muito importante investir em 
capacitação, aproveitando a sua qualificação, mas 
promovendo constantemente o aperfeiçoamento e a 
especialização desse profissional na área de energia 
e eficiência energética. O SENAI possui dezenas de 
cursos que podem contribuir nesse sentido. Para mais 
informações , acesse: www.sp.senai.br

Fique de Olho - Além destas dicas é pos-
sivel acompanhar a performance  da ener-
gia elétrica e ajustá-la sob medida  tanto  

para serviços na Indústria, 
Comércio e Residência. 

 Na Indústria, por exemplo,  a demanda térmica 
mais comum para o processo produtivo (geração de 
calor e frio no processo) é composta de  máquinas 
e acionamentos (rendimento de motores e sistemas 
de controle e partida); também é possível melhorar,  
aperfeiçoar o processo produtivo.  

 A conscientização e a cultura energética nas va-
riáveis de controle durante a produção ajuda muito; 
além é claro da adoção de  Sistemas Automatizados. 

Para os edifícios de escritórios e também no 
comércio, o dono do negócio deve ficar de olho nos 
sistemas de Iluminação, de HVAC (Aquecimento, 
Ventilação e Ar condicionado) e adequá-los ao 
seu dia a dia, uma espécie de consumo conscien-
te. Também  a gestão de energia (compra uso e do 
consumo de energia) pode trazer custos X benefícios  
que farão diferença no bolso do empresários, além  
da própria  Auto Geração, ou seja: dependendo do 
tamanho do estabelecimento, os Sistemas de Geração 
Renovável-Solar Térmico e Fotovoltaico, entre outros 
são excelente pedida. 

  Já para as  Residências, além da iluminação e do 
ar condicionado, planeje o uso de chuveiros (quanti-
dade de banhos por dia e tempo em baixo do chu-
veiro), ferros de passar roupa e eletrodomésticos de 
baixa eficiência, que podem fazer sua conta de luz 
disparar. 

1. William Edwards Deming ( 1900 a 1993) foi um 
estatístico, professor universitário, autor, palestrante e 

consultor estadunidense. 

2. Fonte: Revista Energia, por  Lívia Cunha, 
edição 53 - Junho de 2010



A Revista HVACR em Foco é uma 

publicação da Di Rienzo Comunicação 

& Eventos, disponibilizada em 

formato impresso e, também, digital 

exclusivo para o Portal Mundo do Ar 

Condicionado e da Refrigeração. 

Todos os direitos reservados. 

Jornalista Responsável
Cristiane Di Rienzo

Diagramação
Di Rienzo Comunicação

Portal  Mundo do Ar 
Condicionado e 
da  Refrigeração

Todos os direitos reservados

2019


