
Philips do Brasil lança Blog para falar de eficiência energética 
 

 
 
Discutir as diferentes formas de economizar energia, contribuir para combater o aquecimento 
global e promover a sustentabilidade são os principais objetivos do novo Blog Energia 
Sustentável, lançado no dia 23 de janeiro pela Philips, Parceiro Mantenedor do Akatu.  
“Sustentabilidade e aquecimento global são preocupações estratégicas para a Philips, já que 
todos os nossos produtos são ligados na tomada”, explica Marcus Nakagawa, assessor de 
Sustentabilidade para a América Latina da empresa. Segundo Nakagawa, o espaço foi criado 
para sensibilizar consumidores e stakeholders sobre a importância do uso eficiente da energia, 
por meio de pequenos atos de consumo e da reflexão sobre as diferentes formas de geração 
da energia. 
 
Produzir energia para abastecer as lâmpadas, eletrodomésticos, além de máquinas industriais 
que deixam o nosso país “ligado” e permitem que a economia se desenvolva, causa diversos 
impactos e tem custo ambiental e financeiro alto para todos.  
 
Alguns dos principais impactos do processo de geração da eletricidade no Brasil, onde a matriz 
energética é basicamente hidráulica, estão na alteração do curso de rios para a utilização da 
água, que modifica a paisagem em torno das usinas hidrelétrica e a disponibilidade de água 
para as comunidades locais, a necessidade de deslocamento de famílias para outros locais 
quando da formação dos lagos que abastecem as hidroelétricas, além da liberação de metano, 
um dos mais poderosos gases do efeito estufa gerado pela decomposição da matéria orgânica 
acumulada no fundo dos reservatórios.  
 
Por isso, ao utilizar energia de modo eficiente e evitar gastá-la de forma desnecessária, 
contribui-se efetivamente para combater o aquecimento global. Além de diminuir a 
necessidade de construção de novas fontes geradoras de energia, que trariam fortes impactos 
sobre a natureza e exigiriam grandes investimentos públicos, gastando verbas que poderiam 
ser utilizadas, por exemplo, na saúde e na educação.  
 
Apesar da complexidade do tema, adotar atitudes conscientes no uso da energia não é tarefa 
complicada.  
 
Um exemplo de como é possível aumentar a eficiência energética na sua casa, por meio de um 
ato simples de consumo, é a troca das tradicionais lâmpadas incandescentes pelas 
fluorescentes compactas. Nos Estados Unidos foi lançada uma campanha para substituição das 
lâmpadas tradicionais pelas fluorescentes de modelo econômico, em janeiro de 2007.  
 



Em seis meses, foram trocadas 55 milhões de lâmpadas, o que evitou a emissão de 11,25 
milhões de toneladas de CO2 naquele país.   
 
Para dar uma idéia da importância dessa troca, durante um vôo de São Paulo a Nova York, um 
avião a jato emite cerca de 3 toneladas de CO2, por passageiro. Isto significa que a troca das 
lâmpadas nos EUA provocou uma economia equivalente ao que seria emitido em 7.500 viagens 
ida e volta de São Paulo a Nova York feitas por aviões levando 250 pessoas. Não dá nem para 
imaginar! 
     
“O Blog [Energia Sustentável, da Philips] é um caminho novo para efetivamente escutar os 
diferentes públicos e, além de informar, manter um canal aberto para a discussão sobre o 
tema”, explica o assessor da Philips. O site traz mais do que reflexões sobre o tema central. O 
internauta encontra, na página, notícias sobre diferentes assuntos relacionados à questão 
ambiental, como pesca predatória de baleias e a importância de manter a qualidade da água.  
 
O blog é chamado de corporativo, dado que tem relação com todos os negócios da Philips. Por 
meio do blog, é possível enviar  sugestões de pauta e comentários dos internautas, e com 
base nessas intervenções, a Philips pesquisa e produz conteúdo de interesse do visitante. Por 
isso, existe grande variedade de assuntos, sempre ligados à sustentabilidade.  
 
Na seção games, um link direciona para o jogo “Energyville”, em que o jogador precisa 
encontrar maneiras de prover energia suficiente para uma cidade de 3,9 milhões de 
habitantes, mantendo limpo o meio ambiente. Depois de fazer suas escolhas, o jogo mostra os 
resultados econômicos e ambientais, além de informar a porcentagem de risco de falta de 
energia para a cidade no futuro.  
 
O blog Energia Eficiente será atualizado diariamente, de acordo com a Philips, e pode ser 
acessado no link www.energiaeficiente.com.br. 
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