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quipamentos sustentáveis e 
alta eficiência energética são 
os pilares estratégicos dos 

mais recentes desenvolvimentos da 
indústria brasileira visando econo
mia de energia de máquinas e apa
relhos para consumo doméstico, 
industrial e comercial. Um exemplo 
é a nova geração de elevadores da 
americana Otis Elevator Company, 
15 dos quais serão instalados no 
Estádio do Maracanã, no Rio de Ja
neiro, em reforma para a Copa do 
Mundo de 2014. Em duas situações 
- quando o elevador desce com a 
cabine pesada ou quando sobe com 
a cabine leve -, a tecnologia criada 
pela Otis, o drive regenerativo Re-
Gen, permite reaproveitar a energia 
desperdiçada e realimentar a rede 
elétrica interna do edifício. 

Energia que pode ser reutilizada 
por outros elevadores, para ilumi
nação elétrica, ar-condicionado, 
computadores ou qualquer outro 
tipo de equipamento que estiver co
nectado à rede do prédio, diz Alex 
Guedes, diretor de marketing e ven
das da Elevadores Otis. "O que antes 
era desperdício torna-se geração de 
energia", afirma. O pacote tecnoló
gico - o elevador da marca Gen2 e 
o drive regenerativo ReGen - tem 
condições de reduzir o consumo de 
energia em até 75%, se comparado a 

equipamentos convencionais. 
Um dos clientes da empresa é 

o Canopus Corporate, empreen
dimento comercial em Alphaville, 
em São Paulo, que está instalando 
24 elevadores Gen2. "São produtos 
classificados no padrão A, de maior 
eficiência energética, que permi
tem uma economia substancial de 
energia", diz Guedes. A Otis está 
investindo mais de US$ 30 milhões 
para aumentar em 50% a capacida
de de produção de sua fábrica em 
São Bernardo do Campo (SP). 

São inúmeros os produtos que 
buscam mais eficiência energética 
e respeito ao meio ambiente lança
dos, nos últimos anos, no país. "É 
preciso que a preocupação em criar 
produtos mais eficientes do pon
to de vista de consumo de energia 
esteja ligada diretamente à busca 
de maior performance dos pro
dutos no mercado", diz Vanderlei 
Niehues, gerente-geral de susten
tabilidade da Whirlpool, que atua 
no Brasil com as marcas Brastemp, 
Consul e KitchenAid. 

Recentemente, a empresa lançou 
um novo refrigerador, Brastemp In-
verse Viva!, que, além de funcionar 
com um consumo de energia 25% 
menor do que as mais econômicas 
geladeiras do mercado, de acordo 
com a Whirlpool, tem maior capa
cidade de conservação de alimentos 
e opera com menos ruído. Opera 
com um "compressor inteligente" 
de capacidade variável (VCC), pro
duzido pela Embraco - empresa 
especializada em soluções para re
frigeração que pertence ao grupo. 
O dispositivo aumenta ou diminui 
a potência do refrigerador de acor
do com a quantidade de alimentos 
armazenados. O compressor reduz 
o consumo de energia do refrigera
dor nos períodos em que o produto 
é menos utilizado, por exemplo, à 
noite. "Com esse recurso, consegui
mos uma diminuição de 25% do 
consumo de energia do produto em 
comparação aos modelos que pos
suem selo Classe A do Programa Na
cional de Energia Elétrica (Procel)." 

A utilização de outras fontes re
nováveis de energia, como a eólica e 

a solar, faz parte dos planos dos for
necedores. Uma delas, em uso em 
diversos lugares no país, é o sistema 
de iluminação para grandes espa
ços, desenvolvida pela GreenLuce, 
empresa do Grupo Alusa Engenha
ria. É um poste de iluminação, de 11 
metros, com luminárias de 60 wat
ts, que funcionam com painéis que 
captam energia do sol e dos ventos 
para gerar eletricidade. A energia 
é produzida por um aerogerador e 
dois painéis fotovoltaicos (solares), 
e armazenada em duas baterias 
acionadas por fotossensores, que 
alimentam a luminária. Trabalham 
com autonomia de 36 horas. 

Uma das vantagens da solução, 
diz Flávio Van Deursen, sócio-di
retor da GreenLuce, é reunir num 
mesmo sistema as energias eólica 
e solar. O produto não depende da 
existência da rede elétrica externa 
para o fornecimento de energia -
portanto, não precisa de cabos. O 
que significa redução de custo e 
tempo na implantação. "Sem falar 
que os usuários não pagam conta 
de luz", destaca. Segundo ele, há 
"incentivos da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) para quem 
utilizar fontes renováveis como eó
lica e solar, o usuário que fizer essa 
opção terá direito a descontos na 
conta da luz, proporcionais à pro
dução própria". 

A Lorenzetti, fabricante de du-
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chas, chuveiros elétricos e aquece
dores de água a gás, trabalha para 
desfazer a ideia de que o chuveiro 
elétrico é o vilão da energia elétri
ca. Toma por base estudos do Cen
tro Internacional de Referência em 
Reúso de Água (Cirra), para quem 
os banhos com duchas e chuveiros 
elétricos, por terem aquecimento 
instantâneo, registram menor con
sumo e desperdício de água. E se 
apoia na sua mais recente produ
ção fabril - uma ducha (Advanced 
Flex) que pode ser utilizada com 
aquecedores solares, a gás e boiler 
elétrico. Usa sistemas inteligentes 
para aquecer a água instantanea
mente, assim que o registro é aber
to, controlando automaticamente 
a temperatura do banho, garan
tindo água aquecida sem interrup
ções. E evita o desperdício de água 
fria parada na tubulação, que é de 
cinco litros por banho, em média, 
segundo o Cirra. 

É uma estratégia para ganhar 
mercado, diz Alexandre Tambasco, 
gerente de marketing da empresa. 
"Inovação e economia são as pre
missas para o desenvolvimento de 
novas duchas e chuveiros elétricos. 
A palavra de ordem é sustentabi
lidade. E nossa tarefa é apresentar 
produtos inovadores que aliem 
economia de água e de energia 
elétrica, sem perder o conforto na 
hora do banho", diz ele. 

A empresa aposta na sinergia de 
seus produtos tradicionais, como 
os chuveiros elétricos, e decidiu 
investir no segmento de ilumina
ção. Está apresentando modelos de 
lâmpadas fluorescentes compacta
das que funcionam com eficiência 
e economia de até 80% de energia. 

A preocupação com equipamen
tos eletrônicos cada vez mais econô
micos no que se refere ao consumo 
de energia faz parte do cotidiano 
dos usuários de computadores. O 
número de casas com pelo menos 
um computador deverá chegar a 
pouco mais de 30 milhões, aponta a 
consultoria IDC Brasil. 

Para a Intel, a ideia é aliar a per
formance dos equipamentos que 
produz, com um baixo consumo 

energético. "A redução do consu
mo não pode inibir a performan
ce", diz Reinaldo Affonso, diretor 
de TI da subsidiária brasileira, 
acrescentando que a nova linha de 
desktops da Intel, com tecnologia 
vPro, segue nessa linha. Os apa
relhos podem ser programados 
para ser ligados automaticamente 
durante a madrugada e desligados 
após a conclusão do update. 

Com isso, reduzem o consumo 
de energia e o tráfego de dados na 
rede corporativa durante o dia. A 
Atento, empresa de call center, é um 
dos clientes. Resolveu substituir má
quinas antigas por 25 mil desktops 
vPro da Intel, com objetivo de al
cançar um patamar de economia de 
30% no consumo de energia. "É uma 

revolução na experiência dos usuá
rios, que passarão a ter um produto 
disponível o tempo inteiro e econô
mico", diz Affsonso. 

A EcoPC Solutions, fabricante 
brasileira de computadores, con
centra seus esforços nessa direção. 
Investiu R$ 4 milhões no desenvol
vimento de uma nova linha de dis
positivos thin client, um terminal 
baseado em processadores AMD 
que consome menos de 5 watts, 
enquanto um PC tradicional con
some 120 watts. "O consumo de 
energia é mínimo. As informações 
são processadas no servidor central 
da empresa e o thin client traz ape
nas a tela do aplicativo para o usu
ário", diz Everton Ramalho, diretor 
comercial da EcoPC. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 24-26, jun. 2012.




