
18 Brasil Econômico Quinta-feira, 3 de março, 2011

Martha San Juan França
mfranca@brasileconomico.com.br

Está para ser publicada no se-
gundo semestre deste ano a
primeira norma padrão inter-
nacional para gestão de ener-
gia, a ISO 50001. O objetivo é
disseminar a preocupação com
a eficiência energética visando
questões ambientais e de segu-
rança do abastecimento. Trata-
se, como as outras normas do
sistema ISO, de um conjunto de
diretrizes para ajudar qualquer
tipo de organização do mundo –
empresas, mas também asso-
ciações, organizações governa-
mentais e não governamentais -
a incorporar como meta a redu-
ção do consumo de energia.

“A diferença da ISO 50001
das outras normas é que ela não
obriga as empresas a declarar
formalmente melhorias numé-
ricas”, afirma o engenheiro Al-
berto Fossa, coordenador da ISO
no Brasil e consultor do ICA-
Procobre, que no ano passado
lançou no México o Fórum Per-
manente de Eficiência Energéti-
ca na América Latina. Ele expli-
ca que a ISO dá indicadores,
formas de monitoramento de
processos e impactos ambien-
tais e de controle de poluição.

Sem desperdício
“A proposta é aberta”, explica
Fossa, “porque tem como prin-
cípio incutir em todas as orga-
nizações a necessidade de eco-
nomia ou de eficiência energéti-
ca, evitando o desperdício. Não
importa, nesse primeiro mo-
mento, se é muito ou pouco ou
qual a velocidade. O importante
é começar. A partir daí, a socie-
dade vai validar esses parâme-
tros e os governos locais vão es-
tabelecer critérios, programas
de etiquetagem e metas para
controle do consumo”.

A expectativa é que, ao optar
pela certificação obtida com o
cumprimento da norma, as em-
presas avaliem sua situação em
termos de gasto de energia,

identifiquem os pontos com
maiores possibilidades de me-
lhoria e definam um plano de
ação. O foco pode ser desde a
troca de combustíveis da frota
ou o aumento da eficiência
energética da linha de produção
até a simples troca de lâmpadas
das instalações.

Segundo George Soares, as-
sessor da diretoria de transmis-
são da Eletrobrás e membro da
comissão da ISO, “cada organi-
zação deve ter uma linha de
base e, a partir daí, um desem-
penho crescente de eficiência
energética.” Ele acredita que a
norma será uma ferramenta po-
derosa para estimular o desem-
penho em qualquer um dos 33
países participantes.

Como as outras ISO, a 50001
não pretende entrar em conflito
com os documentos, tratados e
convenções ou reduzir a autori-
dade governamental. Para fun-
cionar, ela tem que ser aplicável
em qualquer país do mundo,
deve ter caráter voluntário e não
se caracterizar como legislação.
“O princípio é que as próprias
organizações tomem medidas,
independentemente das ações
governamentais”, diz Soares.
Ele afirma que, além de estimu-
lar a economia de consumo, a
ISO vai abrir um mercado novo
de consultoria para ajudar no
desenvolvimento da documen-
tação de boas práticas ao longo
da cadeira produtiva.

No caso do Brasil, as diretri-
zes da ISO serão incorporadas
ao Plano Nacional de Eficiência
Energética (PNEf) que está
para ser publicado, como um
dos mecanismos utilizado na
economia do consumo. O PNEf
deverá ser incorporado ao Pla-
no Nacional de Energia 2030,
que estabelece, entre suas me-
tas, que 10% da demanda de
eletricidade até 2030 será aten-
dida por ações na área de efi-
ciência energética, aí incluídas
as ações voluntárias e um pro-
grama estratégico de medidas
governamentais. ■

Eficiência energética terá norma
Comitê de trabalho de 33 países deve aprovar no segundo semestre deste ano texto
da ISO 50001 que visa estabelecer diretrizes para diminuir o consumo das empresas

A expectativa é que,
ao optar pela
certificação com o
cumprimento da
norma, as empresas
avaliem sua situação
em termos de gasto
de energia e definam
um plano de ação
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Padrão mundial

Como organização independente,
não vinculada a governos ou
empresas, a ISO (sigla em inglês
para Organização Internacional
para Padronização) visa definir
padrões e criar parâmetros
técnicos e organizacionais
destinados a uniformizar
processos em todo o mundo.
Dela fazem parte 157 entidades
internacionais de normalização,
sendo o Brasil representado pela
Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). As normas ISO
mais conhecidas são as da série
9000, destinadas a estabelecer
um modelo de gestão de
qualidade; e a 14000, de gestão
ambiental nas empresas, já
adotadas por mais de 1 milhão de
organizações internacionais. No
caso da ISO 50001, o Brasil tem
tomado uma posição central nas
discussões, mas Japão, Estados
Unidos e Comunidade Européia
já têm uma série de normas
internas que estão contribuindo
para a sua elaboração. Já foram
realizados vários workshops
visando sugestões das
organizações ao documento.

ISO identifica modelo a ser
seguido pelas empresas

O presidente dos EUA, Barack
Obama, comprometeu-se
pessoalmente com programas
de eficiência. O objetivo é
diminuir a intensidade energética
da indústria em 30% em 2020,
em comparação com 2002
e implementar tecnologias
por meio de parcerias público-
privadas em projetos de pesquisa.

GESTÃO DE ENERGIA EM VÁRIOS PAÍSES

EUA
Meta é diminuir em 30%
intensidade energética

O país optou por criar uma
companhia denominada Fundo
do Carbono para combater as
mudanças climáticas. Sua missão
é acelerar o desenvolvimento
comercial de tecnologias que
promovam a redução das
emissões de carbono mediante
um trabalho de parceria com
os setores público e privado.

Inglaterra
Fundo promove tecnologias
para redução de emissões

O governo criou uma comissão
responsável pela formulação
de desenvolvimento econômico e
social que engloba um programa
de eficiência energética.
A comissão criou em Pequim o
Centro de Eficiência Energética
para realizar pesquisas e
desenvolver metodologias
de prestação de serviços.

China
Governo tem programa
e centro de pesquisas

Alberto Fossa, coordenador
da ISO no Brasil: objetivo é
criar uma cultura de eficiência
energética nas organizações

“O princípio da ISO é que as
próprias organizações tomem
medidas, independentemente
das ações governamentais”

George Soares
Assessor de
diretoria da
Eletrobras

Divulgação
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Reduzir a conta de luz
também é sustentável
O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) di-
vulgou no mês passado o estudo Sustentabilidade: a
vantagem competitiva de quem a incorpora, no qual
pesquisadores classificam dois tipos de empresa:
aquelas que assimilaram práticas sustentáveis à sua
agenda e aquelas que, embora apoiem as causas da
sustentabilidade, ainda estão mais focadas em redução
de custo, eficiência material e mitigação de riscos.

O estudo identifica práticas das empresas que incor-
poraram e praticam conceitos e já começam a definir o
que é uma gestão sustentável: agilidade, mesmo quando
não se dispõe das informações necessárias; autenticida-
de e transparência com os colaboradores e fornecedores.
Além disso, entre as preocupações das companhias está a
necessidade de combater o desperdício de energia a par-
tir do aumento da eficiência dos processos produtivos.

Essa preocupação das corporações globais tem sido
pouco percebida entre as empresas brasileiras quando
tratam da sustentabilidade. Apesar do alto custo do in-
sumo, não há uma preocupação tão grande com o tema.
Uma hipótese para isso é o fato de a matriz elétrica bra-
sileira ser uma das mais limpas do mundo, com mais de
80% da eletricidade produzida em hidrelétricas. Isso fa-

ria com que as empre-
sas nacionais já consi-
derassem suas opções
sustentáveis quando se
fala de energia.

Vale lembrar tam-
bém que essa postura
pode ser associada a um
elemento cultural. Para
muitas empresas brasi-
leiras, sustentabilidade
ainda é um conceito li-
gado muito mais à ques-
tão ambiental, sem con-
siderar as demais ver-
tentes que compõem o
conceito, a questão so-
cial e a econômica.

Além de ignorar o impacto econômico do custo da
energia nas operações das empresas, esse raciocínio des-
considera o fato de que todas as formas de geração de
energia causam impactos ambientais. Evidentemente
que uma térmica a carvão, que produz diversos poluen-
tes devido à queima do combustível, terá impactos mais
significativos no ambiente do que uma hidrelétrica,
principalmente tendo em vista as emissões de gás carbô-
nico das térmicas nesses tempos de aquecimento global.
Contudo, mesmo as hidrelétricas têm impactos signifi-
cativos, devido ao alagamento de áreas e outras modifi-
cações no ambiente em que estão localizadas.

Além disso, é preciso entender que o desperdício que
resulta em um consumo excessivo e desnecessário con-
tribui para a necessidade de expansão contínua do par-
que gerador. O aproveitamento inclui longas linhas de
transmissão para que a energia chegue até os centros de
carga, que também impacta o ambiente. Por fim, o par-
que gerador brasileiro também exige a complementari-
dade com térmicas, que, mesmo não sendo a carvão,
contribuem para o famigerado efeito estufa.

Isso mostra que, embora as empresas brasileiras te-
nham um diferencial em relação às dos outros países,
ações em favor da redução do desperdício merecem es-
paço. Podem não significar tanto em termos de redução
de emissões de gases de efeito estufa, mas contribuem
para a redução do impacto ambiental de suas opera-
ções. Além disso, auxiliam a diminuir a conta de luz, ao
mesmo tempo que buscam a sustentabilidade no que se
refere à questão econômica. ■

ÂNGELA CARDOSO
Gestora da Unidade de
Segurança, Meio Ambiente
e Saúde Ocupacional da
Keyassociados

Embora as
empresas
brasileiras tenham
um diferencial
significativo em
relação às de outros
países, ações em
favor da redução
de desperdício
merecem espaço
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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