
undamental para o funcionamento

da totalidade dos processos, inde-

pendente do ramo de atuação da

empresa, a energia é um dos fatores

primordiais que contribuíram para a evolu-

ção do planeta. De fato, sem energia, regre-

dimos no tempo e ficamos limitados às mais

básicas atividades para garantir apenas a

sobrevivência. Pare por um minuto e olhe à

sua volta: praticamente tudo que lhe cerca

é resultado de uma produção que utilizou

algum tipo de energia. Para processar o pa-

pel desta revista que você está lendo, para

desenvolver essa matéria, para imprimir o

texto: para tudo a energia foi utilizada.

As formas de energia também evoluí-

ram e hoje há diversas opções, tais como:

hídrica, térmica, nuclear, geotérmica, eó-

lica, fotovoltaica e solar. Atualmente, com

a sustentabilidade em pauta no business

mundial, muitas organizações estão se ade-

quando a inovações que representem uma

menor agressão ao meio ambiente. Cada

companhia identifica qual é a melhor al-

ternativa para as suas atividades, determi-

nando assim programas que otimizem seus

processos e representem melhor eficiência

e eficácia. Contudo, ainda não são bem di-
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vulgados os programas concretos para a reutilização e aproveita-

mento de energia.

No Brasil, a energia mais empregada é a hidrelétrica, sendo o

seu principal combustível a água acumulada nos reservatórios das

usinas geradoras, que são utilizadas de acordo com a necessidade.

Segundo informações fornecidas pelo Programa Nacional de Con-

servação de Energia Elétrica (Procel), caso a população brasileira

siga o mesmo índice de aumento do consumo de energia, a neces-

sidade de suprimento para 2015 será em torno de 780TWh/ano, ao

passo que se diminuir os desperdícios, pode-se atingir uma redu-

ção anual de ate 130 TWh, o que representa aproximadamente a

produção de duas usinas de Itaipu. Outra medida criada em prol do

combate ao desperdício por parte dos cidadãos c a adoção do selo

de eficiência energética do Procel para os eletrodomésticos - es-

pera-se um aumento médio de 10% no desempenho dos aparelhos

que participam no programa. A economia total de energia é cha-

mada de usina virtual, ou seja, é a usina que deveria ser construída

para fornecer a mesma quantidade de energia que foi economiza-

da, e que, graças à economia, pôde ser adiada, reduzindo os gastos

e o impacto ambiental.

Dentro dessa temática, diversas empresas tem desenvolvido pro-

gramas que visam a redução de energia. Combinados com norma-

lizações, tais como a ISO 14001, os projetos são desenvolvidos

para atender às particularidades de cada organização, buscando me-

lhores resultados de suas atividades com um menor desperdício.

Nesse sentido, empresas de grande porte estabelecem uma quanti-

dade de energia necessária e controlam a produção diariamente

para que a utilização da mesma não ultrapasse » valor estabelecido

no contrato.

Algumas práticas fazem parte do cotidiano dos funcionários das

companhias, fazendo com que as ações constantes contra o uso des-

necessário de energia sejam habituais. E o caso da fabricante de

automóveis Ford, que tem implantada em seu sistema de gestão ati-

vidades diárias que visam à redução do consumo de utilidades (água,

energia elétrica e gás natural). De acordo com dados divulgados pela

assessoria de imprensa da montadora, a empresa conseguiu reduzir

por volta de 10% o uso de energia elétrica por veículo produzido no

período de 2004 a 2006. Além disso, em São Bernardo do Campo

(São Paulo), há na Ford a redução de 70% da iluminação na área de

armazenamento de cabíne de caminhões.

Para outra empresa do setor automotivo, o investimento em

práticas para a redução do uso de energia está alcançando impor-

tantes resultados. ''Antes do apagão de 2001 já havia uma preo-

cupação quanto ao consumo adequado da energia elétrica em

nossa planta. Mas este fato destacou esta necessidade, e a insta-

lação de equipamento para controle da demanda foi uma das ações

que surtiram maior efeito, de maneira a eliminar os picos indese-

jáveis e trazer mais rigor no trato da utilização dos equipamentos.

Certos processos passaram a ter horário para serem executados,

como por exemplo a recarga de baterias das empilhadeiras elétri-

cas, que só ocorre fora do horário de ponta e preferencialmente à

noite, quando o consumo sempre c menor, pois a maioria dos

funcionários da administração não está trabalhando", narra Car-

los Manfrim, gerente de manutenção e infra-estrutura da empre-

sa, KS Pislões.

Manfrim conta que, assim como o consumidor se depara algu-

mas vezes com certos aparelhos desnecessários ou evitáveis em

suas casas, há também na indústria equipamentos que foram pro-

jetados cm um tempo em que as especificações ou o conhecimento

disponível tinham outro foco. Portanto, a modernização c a substi-

tuição destes por outros mais eficientes foram e continuam sendo

uma das molas propulsoras dos planos de redução de consumo de

energia. "Direcionarnos o uso da energia elétrica para fins mais

nobres no processo, deixando formas alternativas como o aqueci-

mento solar em aplicações que não interfiram na garantia de mar-

cha da produção, como por exemplo, para aquecer água para os

chuveiros dos vestiários. Também reusamos a água de processo

industrial que antes do tratamento final para descarte é utilizada

nas descargas dos banheiros".

Para incentivar os colaboradores a participarem mais ativamen-

te dos planos de conservação de energia e eliminação de desperdí-

cio, a organização tem um "Plano de Sugestões", atividade que é

aberta e premia a todos os que queiram contribuir com idéias de

melhorias capazes de diminuir/eliminar o desperdício ou tragam

benefícios em prol da sustentabilidadc da empresa.

Na opinião de outra companhia, o apagão também entra em de-

bate, pois alterou hábitos e tendências na população. Para a Sprin-

ger Carrier, empresa que atua no ramo de climatização de instala-

ções de pequeno a grande porte e hoje conta com os certificados

ISO 14001 e OHSA18000, as crises energéticas pelas quais o país

passou modificaram a relação do consumidor com os produtos ele-

troeletrónicos. Eles se tornaram mais conscientes sobre a influência

de tais equipamentos no orçamento.

"O impacto que a energia causa nos custos tanto do consumi-

dor em sua casa quanto em seus empreendimentos comerciais e

industriais levam a empresa a oferecer alternativas diferenciadas

para atender a essa demanda e fortalecer o próprio cliente, que

investe em tecnologia de ponta e deixa de ter grandes despesas

com energia elétrica, gerando confiança nas nossas marcas e pro-

dutos. Assim, é gerado um ciclo virtuoso baseado numa relação

ganha-ganha. O foco da empresa na utilização de produtos com

compressores mais modernos, sistemas de refrigeração maximiza-

dos e nos últimos tempos, inclusive, a utilização de gás refrigeran-

te ecológico vem de um esforço nesse sentido", explica o analista

de marketing da Springer Carrier, Rodrigo Teixeira.

Na temática da sustentabilidade, o diretor da Epson Brasil, Jua-
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rez Magalhães, elenca diversos programas dentro da companhia. São

eles: redução do consumo de energia elétrica; diminuição do consu-

mo de água; reciclagem e reutilização de resíduos; green purcha-

sing, que significa compra de materiais de baixo impacto ambiental

e para o ser humano; exclusão dos metais pesados e compostos bro-

mados dos produtos.

No caso da gestão energética, o projeto foi iniciado em 2000,

com a implantação da ISO14000. O item 4.3.3.- Objetivos, Me-

tas e Programas da ISO juntamente com a Política Ambiental,

foram as principais diretrizes do programa de redução de consu-

mo de energia da organização. "O projeto foi iniciado a partir da

coleta de dados que permitiu o estabelecimento de planos de ação

e posterior acompanhamento dos resultados. Dentre as principais

medidas estavam a redução do desperdício, eficiência dos equi-

pamentos e melhorias de processos", conta Magalhães. Para a

Epson, as maiores dif iculdades na implantação das inovações

foram: trabalhar com a questão comportamental, viabilizar orça-

mentos em prol da implantação dos projetos e encontrar o equilí-

brio entre custo/benefício.

Desde o início do projeto, diversas atividades foram implan-

tadas no ambiente interno da companhia para alcançar as metas.

Entre elas, estão a substituição de lâmpadas antigas por mais efi-

cientes, otimização da iluminação em razão da área de uso, iso-

lamento de fontes de calor em áreas climatizadas, instalação de

telhas transparentes na área do almoxarifado, modificação de cir-

cuitos elétricos para possibilitar desligamentos parciais da ilu-

minação, além de campanhas educativas, tendo todos os funcio-

nários como co-participantes do projeto. "No início de 1999, tí-

nhamos como base um consumo de 7,85k Wh/impressora produ-

zida desde 2007, fechamos com 3,47kWh/impressora produzida.

Considerando a nossa base, que foi 1999, e o resultado obtido

em 2007, a redução do consumo em KW/impressora foi na or-

dem de 56%, sendo que a economia financeira atingiu proporção

semelhante", diz Magalhães.

A multinacional Tetra Pak, empenhada no desenvolvimento sus-

tentável, com metas globais para a redução energética, consumo

de água e de emissão de CO2, iniciou seus projetos no Brasil em

1997. A primeira empresa em seu segmento de atuação a receber a

certificação ISO 14001 no Brasil, ela se baseou na norma para

elaborar seus programas sustentáveis como, por exemplo, o moni-

toramento dos aspectos ambientais da organização, a melhoria con-

tínua e a redução do impacto. No caso específico dp'"projeto de

diminuição de energia, a iniciativa faz parte do World Class Ma-

nufacturing (WCM), programa de melhoria contínua de produção

de fábricas, que promove a constante evolução dos processos pro-

dutivos com foco na qualidade e performance. Utilizando a tecno-

logia, a empresa instalou dezenas de monitores em suas unidades

produtivas para acompanhar e identificar oportunidades de me-

lhoria no desempenho da planta industrial.

Outra medida da Tetra Pak foi o investimento realizado na lim-

peza de equipamentos resfriadores. "Isso gerou uma economia de

1,7% no biênio e aumentou a eficiência energética no processo

produtivo. A refrigeração representa 35% do consumo total de ener-

gia das fábricas. Quando um trocador de calor está muito incrusta-

do, como há uma menor troca térmica, sua capacidade de resfriar a

água é reduzida, ocasionando um maior consumo de energia", apon-

ta Fernando von Zuben, diretor de meio ambiente da companhia.

Os números do retorno com os projetos são bastante significati-

vos: "As ações de redução de energia demonstram ótimos resulta-

dos. Apesar do aumento da produção em 3% no biênio 2006/2007,

houve queda de l % no consumo de energia em 2007 por milhão de

embalagens produzidas. Com os investimentos nessa área, a ten-

dência é que os resultados sejam cada vez mais animadores", com-

pleta Zuben.

Com a política ambiental emitida há mais de três décadas, a 3M

tem diversos programas nesse sentido. Entre eles, estão a redução

de emissões para a atmosfera; a proibição do uso do amianto nas

fábricas e produtos; a proibição do uso de tanques subterrâneos para

evitar a contaminação dos solos; a proibição do uso de PCBs, entre

outros. Segundo Paulo Deuber, gerente de engenharia de fábrica e

meio ambiente da 3M do Brasil, tais medidas chegam até a exceder

as legislações de muitos países onde a 3M possui fábricas.

"A 3M tem praticado os programas de redução de energia e,

em 1990 tivemos o Challenge 95 (Desafio 95), uma iniciativa com

objetivos de redução de resíduos visando o meio ambiente e a re-

dução de energia, por tonelada de produto produzido. Tivemos tam-

bém aqui no Brasil parcerias com empresas fornecedoras de ener-

gia com troca de motores de baixa performance, e iniciativas lo-

cais, com troca de lâmpadas e motores de baixa eficiência, além

da reavaliação e troca de equipamentos de processos com baixa

eficiência energética", conta Deuber. Assim como na Epson, o pro-

grama de economia de energia se baseou no item 4.3.3. "Objetivos

e Metas" da ISO 14001, mas passou a ser colocado em prática com

o programa Challenge 95. Durante a estruturação do programa,

cada fábrica, de acordo com suas características estabelece as me-

tas a serem atingidas no qüinqüênio.

Assim, os objetivos para 2010 foram estabelecidos com base

nos resultados de 2005. "Trocamos equipamento de baixa por

maior eficiência, reduzimos as perdas de energias térmicas, rea-

lizamos treinamentos e consultorias especializadas e fizemos ben-

chmarking externo e interno. Dessa forma, nós pudemos atingir

melhores índices de economia de energia e, conseqüentemente,

diminuir o uso de insumos energéticos, especialmente de deriva-

dos de petróleo", explica Deuber. Ele também conta que os obje-

tivos da gestão energética estabelecidos para as fábricas da 3M

no Brasil estão sendo atingidos até a presente data. Na 3M de

Sumaré, a redução foi de 10%; na 3M de Ribeirão Preto, de 20%

e em Itapetininga, 5%. Deuber pondera: "Sim, economizamos di-

nheiro, todavia a matriz energética mais barata não é necessaria-

mente a de menor consumo".

Agosto • 2008 • www.banasqualidade.com.br • 77

Text Box
GUITERRES, Nathalie; LEE, Mariana, Os caminhos para a economia de energia, Banas Qualidade, São Paulo, agost. 2008. p. 74-77.




