
O setor de iluminação não para
de evoluir no Brasil, com avan-
ços que passam pela adoção de
novas tecnologias, diversifica-
ção do mix de produtos e lâmpa-
das que, mais que iluminar, ofe-
recem recursos para aumentar
o nível de conforto e baixar o
consumo de eletricidade. E, no
quesito eficiência energética, as
lâmpadas fluorescentes compac-
tas ocupam lugar de destaque,
uma vez que têm sido cada vez
mais usadas em substituição às

tradicionais incandescentes,
que estão saindo do mercado.

Nesse contexto, a Avant,
uma das principais fornecedo-
ras nacionais de soluções para
iluminação, alerta que o Inme-
tro publicou em agosto a Porta-
ria 489, que trouxe algumas mu-
danças no perfil das lâmpadas
compactas comercializadas no
país. Segundo o documento, to-
das as compactas eletrônicas de-
verão ter, no mínimo, seis mil
horas de vida útil.

Além disso, determina que
as lâmpadas com 26 W ou mais,
fabricadas no país ou importa-
das, agora são obrigadas a ter al-

to fator de potência. Motivo: re-
duzir os problemas com as har-
mônicas e, consequentemente,
melhorar a qualidade da ener-
gia. “As lâmpadas com baixo fa-
tor de potência criam muita har-
mônica, o que gera perda de
energia e interferência nos equi-

pamentos eletrônicos. As har-
mônicas ‘sujam’ a energia, po-
dendo levar, por exemplo, ao
surgimento de chuviscos na
imagem da televisão, ou chia-
dos no som do rádio”, explica
Gilberto Grosso, diretor comer-
cial da Avant.

O executivo observa que as
determinações da Portaria do
Inmetro foram elaboradas no
sentido de evitar o problema.

“Isso porque as lâmpadas
com alto fator de potência são
equipadas com filtros que
atuam na eliminação dessa har-
mônica. Ou seja, estes filtros co-
laboram para que a energia se

mantenha limpa e adequada às
necessidades dos usuários”, des-
taca Gilberto, que completa: “A
linha de fluorescentes compac-
tas da Avant já contava com lâm-
padas de 45, 60 e 75 W com alto
fator de potência. Agora tam-
bém fazem parte deste grupo os
modelos de 30, 35 e 48 W”.

Além de interferir na qualida-
de da energia, o fator de potên-
cia também está diretamente as-
sociado à eficiência energética.
Nesse caso, quanto mais próxi-
mo de 1,00 (que equivale a
100%) estiver o fator de potên-
cia, melhor a energia estará sen-
do utilizada. ■ C.R.C.

Incorporar a biodiversidade e
os serviços ecossistêmicos às es-
tratégias de negócios não é ain-
da uma missão fácil a ser cum-
prida pela maior parte das em-
presas nacionais. A falta de co-
nhecimento sobre o tema pode
fazer com que a inserção de me-
lhorias em seu processo produti-
vo seja retardada.

Esse hiato fez com que o Con-
selho Empresarial
para o Desenvolvi-
mento Sustentável
(CEBDS), criado em
1997, trabalhasse es-
sa temática no âmbi-
to global, mostran-
do e dando suges-
tões de como ali-
nhar as duas coisas
de forma a evitar os impactos ao
meio-ambiente ao mesmo tem-
po em que amplia a competitivi-
dade das indústriais.

Segundo Fernanda Gimenes,
coordenadora da Câmara Temá-
tica de Biodiversidade do CBE-
DS, o Conselho é uma entidade
civil que lidera esforços do se-
tor empresarial para a imple-
mentação do desenvolvimento
sustentável no Brasil, com efeti-

va articulação junto aos gover-
nos, empresas e sociedade civil.

“Somos os porta-vozes entre
esse dois agentes no sentido de
alinhar as práticas do processo
produtivo das empresas às ne-
cessidades do meio ambiente”,
diz, lembrando que o CEBDS
reúne 77 grandes grupos empre-
sariais do país, como Petrobras
e Monsanto, por exemplo.

Apesar desse trabalho incisi-
vo feito pelo Conselho, Fernan-
da revela ainda que encontra

muito resistência
quando o tema che-
ga a alta diretoria
das incorporações.

“Quem trata da
biodiversidade den-
tro da empresa ge-
ralmente é o depar-
tamento de susten-
tabilidade. Mas com

a nossa atuação, muitas compa-
nhias já começaram a entender
que é preciso manter os ativos
que usam, não por uma questão
de imagem, mas pela sobrevi-
vência de seu negócio”.

O CBEDS é a primeira insti-
tuição no Brasil a falar em sus-
tentabilidade a partir do concei-
to Triple Botton Line – que pro-
põe a atuação das empresas sus-
tentada em três pilares: econô-

mico, social e ambiental.
Para ampliar os esforços nes-

se sentido, o CBEDS iniciou em
maio um programa de treina-
mento para capacitação de em-
presas na utilização da Ecosys-
tem Services Review (ESR).

“É uma ferramenta inovado-
ra que mede o impacto e a de-
pendência da atividade produti-
va sobre os recursos naturais
(água doce, madeira, clima, ali-
mento, medicamentos e ou-
tros)”, explica Fernanda, lem-
brando que são oito grandes em-
presas envolvidas no projeto:
Anglo American, PepsiCo, Vale,
Votorantim, Walmart, Danone,
Grupo André Maggi e Natura.

Viabilizado pela Parceria Em-
presarial pelos Serviços Ecossis-
têmicos (PESE), o programa pro-
moverá oficinas de capacitação
até meados de 2013 e em junho
sairá o resultado do trabalho.

“Os participantes conhece-
ram a ferramenta e sua metodo-
logia, e avaliaram em qual área
de atuação as empresas pode-
rão aplicá-la como projeto pilo-
to. Nos períodos entre as ofici-
nas, as empresas participantes
receberam assistência técnica
de especialistas para desenvol-
ver estratégias de negócios sus-
tentáveis”, finaliza. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 jan. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 12.
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