
Sustentabilidade e redução de
custos. São com essas premissas
que a Aiqon inicia sua operação
no Brasil para lançar em territó-
rio nacional a solução Verismic
Power Manager, conta Thiago
Felipe, presidente da empresa.

De acordo com ele, essa tec-

nologia é global e baseada no
conceito de TI Verde que visa
apoiar as empresas na redução
do consumo de energia elétri-
ca e, ao mesmo tempo, reduzir
a emissão de gás carbônico dos
equipamentos de TI que mais
impactam o meio ambiente: os
computadores.

“A solução de gerenciamen-
to de energia é, inicialmente,
instalada em um servidor pró-

prio ou hospedado pela Aiqon.
Em seguida, o próprio software
distribui pequenos agentes em
cada computador da empresa,
permitindo rapidamente ava-
liar o nível de consumo das má-
quinas”, explica o executivo.

De acordo com Felipe, um re-
latório de monitoramento per-
mite que a solução crie diversas
regras, como a desativação de
monitores e, até mesmo, dos

computadores, tudo de acordo
com o perfil de cada usuário.

Após a implementação, se-
gundo ele, a redução de custo
de energia elétrica pode variar
entre 40% e 60% já no primei-
ro mês de uso, o que significa
retorno do investimento entre
cinco e nove meses.

“Em um parque com mil
computadores, por exemplo, é
possível reduzir gastos em

aproximadamente R$ 120 mil
por ano”, comenta o presiden-
te da empresa.

Fundada no Vale do Silício
em 1996 e operando sob políti-
cas de TI Verde desde 2009, a
proposta da Verismic Software
é desenvolver o mercado brasi-
leiro e latino-americano, no
apoio ao uso consciente da ener-
gia elétrica, de acordo com Feli-
pe. ■ C.R.C.

Entre a vontade de trabalhar
com ações que reduzam o uso de
água e energia e meios para ope-
racionalizar esse objetivo podem
existir alguns gargalos, como al-
tos custos e falta de equipamen-
tos com a tecnologia apropriada.
Adalberto Carvalho de Rezende,
diretor da Esco Água e Energia,
conta que a empresa chega ao
mercado para tentar sanar esse
problema, fazendo com aquelas
duas vertentes se unam benefi-
ciando o meio ambiente.

“Oferecemos às indústrias um
centro de gestão de tecnologia e
equipamentos de diversas proce-
dências para implantar melhorias
na infraestrutura, objetivando a
redução de consumo e custo de
água e energia, em modelo de con-
trato de perfor-
mance”, explica.

Segundo Rezen-
de, nesse modelo
de contrato, o
cliente não preci-
sa desembolsar ne-
nhum capital, seja
para fazer um rela-
tório das condi-
ções da empresa, apontando on-
de devem ser aplicadas as melho-
rias, como para implementar as
ações com o maquinário.

“O pagamento que a empresa
terá de fazer à Esco virá de um
percentual sobre o lucro que será
conquistado com a redução des-
ses insumos no processo produti-
vo”, diz Rezende.

Ele lembra que grandes com-
panhias como Teksid, em Betim
(MG); Coca Cola, em Jundiaí
(SP) e Belo Horizonte (MG) e até
mesmo uma grande clube de Mi-
nas Gerais, como o Minas Tênis
Clube, são exemplos de sucesso
por utilizarem os serviços da Es-
co. “Para a fabricante de refrige-
rantes, por exemplo, nossas so-

luções conseguiram fazer com
que 4 litros de água, que antes
geravam apenas um litro de re-
frigerante, alcançassem a pro-
dução de 2,3 litros”, diz.

Contudo, o executivo destaca
ainda que após a implementação
da ação, a Esco fica monitorando
as atividades com o cliente pelo
período de 10 anos. “Isso é impor-
tante para que seja mantida a efi-
cácia da operação”.

Parceria
Para continuar trazendo inova-
ções mais precisas nesse sentido,
Rezende revela que a Esco estabe-
leceu recentemente parceria
com a Signésia Management Con-
sulting, que representa no Brasil
o mais moderno sistema euro-
peu de gestão de energia elétri-
ca, o GCE-Econectric. “Com alta
tecnologia digital, ela gerencia

os consumos de
energia elétrica
das instalações,
otimizando a utili-
zação da energia,
e reduzindo o con-
sumo”.

O empresário
inovador conta
ainda que as deze-

nas de instalações já gerenciadas
pelo sistema, em países de todo o
mundo, em empresas tais como
a Heineken, Siemens, entre ou-
tras, se beneficiaram com redu-
ções de consumo de energia elé-
trica variando de 8% a 30%.

De acordo com Rezende, o
grande diferencial do CGE-Eco-
nectric sobre todos os demais
analisadores existentes no mun-
do todo é seu simples e potente
sistema de lógica gráfica para lo-
calizar e reduzir os consumos de
energia elétrica não desejados.
“A nossa especialidade é buscar
tecnologia na prateleira do mun-
do para otimizar os processos
produtivos da indústria nacio-
nal”, finaliza. ■
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Escobusca soluções ambientais
na “prateleira domundo”

TI Verde faz o computador economizar energia
Solução permite reduzir o
consumo de energia elétrica
de equipamentos de TI
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PISCINAS AQUECIDAS COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA

O presidente do
Minas Tênis Clube,
SérgioBrunoZech
Coelho, conta que
utilizou os serviços
da Esco e conseguiu
reduzir em grande escala
o uso de energia para
aquecimento das piscinas.
“Isso aconteceu há mais
de 10 anos e até hoje
sentimos os efeitos
positivos”, conta.
Além disso, Coelho
detalha que não teve
de fazer nenhum tipo
de investimento, tudo
foi por conta da Esco.

Empresa oferece proposta inovadora em que o pagamento do cliente é baseado na redução de custos

As empresas não
desembolsam

nenhum
capital para

implementação
do sistema
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