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Esco busca soluções ambientais
na “prateleira do mundo”
Empresa oferece proposta inovadora em que o pagamento do cliente é baseado na redução de custos
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luções conseguiram fazer com
que 4 litros de água, que antes
geravam apenas um litro de refrigerante, alcançassem a produção 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 importante para que seja mantida a eficácia da operação”.

Entre a vontade de trabalhar
com ações que reduzam o uso de
água e energia e meios para operacionalizar esse objetivo podem
existir alguns gargalos, como altos custos e falta de equipamentos 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
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Controle de consumo de água e energia é monitorado durante dez anos para garantir eficácia do processo

PISCINAS AQUECIDAS COM MENOR CONSUMO DE ENERGIA

O presidente do
Minas Tênis Clube,
Sérgio Bruno Zech
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.
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TI Verde faz o computador economizar energia
a
ion
Solução permite reduzir o
consumo de energia elétrica
de equipamentos de TI

Sustentabilidade e redução de
custos. São com essas premissas
que a Aiqon inicia sua operação
no Brasil para lançar em território 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 elétrica 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 gerenciamento de energia é, inicialmente,
instalada em um servidor pró-
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prio ou hospedado pela Aiqon.
Em seguida, o próprio software
distribui pequenos agentes em
cada computador da empresa,
permitindo rapidamente avaliar o nível de consumo das máquinas”, explica o executivo.
De acordo com Felipe, um relatório de monitoramento permite 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, segundo ele, a redução de custo
de energia elétrica pode variar
entre 40% e 60% já no primeiro 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
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aproximadamente R$ 120 mil
por ano”, comenta o presidente da empresa.
Fundada no Vale do Silício
em 1996 e operando sob políticas de TI Verde desde 2009, a
proposta da Verismic Software
é desenvolver o mercado brasileiro e latino-americano, no
apoio ao uso consciente da energia elétrica, de acordo com Felipe. ■ C.R.C.
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