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A biodiversidade como ativo
atraente para as empresas
Entidade procura mostrar que práticas sustentáveis podem ser uma garantia de sobrevivência do negócio
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Fernanda: ainda há resistência na diretoria das corporações

st

e

ar

tig

o

é

ex
clu
siv

a

pa

ra

fin
s

mico, social e ambiental.
Para ampliar os esforços nesse sentido, o CBEDS iniciou em
maio um programa de treinamento para capacitação de empresas na utilização da Ecosystem Services Review (ESR).
“É uma ferramenta inovadora que mede o impacto e a dependência da atividade produtiva sobre os recursos naturais
(água doce, madeira, clima, alimento, medicamentos e outros)”, explica Fernanda, lembrando que são oito grandes empresas envolvidas no projeto:
Anglo American, PepsiCo, Vale,
Votorantim, Walmart, Danone,
Grupo André Maggi e Natura.
Viabilizado pela Parceria Empresarial pelos Serviços Ecossistêmicos (PESE), o programa promoverá oficinas de capacitação
até meados de 2013 e em junho
sairá o resultado do trabalho.
“Os participantes conheceram a ferramenta e sua metodologia, e avaliaram em qual área
de atuação as empresas poderão aplicá-la como projeto piloto. Nos períodos entre as oficinas, as empresas participantes
receberam assistência técnica
de especialistas para desenvolver estratégias de negócios sustentáveis”, finaliza. ■
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O setor de iluminação não para
de evoluir no Brasil, com avanços que passam pela adoção de
novas tecnologias, diversificação do mix de produtos e lâmpadas que, mais que iluminar, oferecem recursos para aumentar
o nível de conforto e baixar o
consumo de eletricidade. E, no
quesito eficiência energética, as
lâmpadas fluorescentes compactas ocupam lugar de destaque,
uma vez que têm sido cada vez
mais usadas em substituição às

ut

tradicionais incandescentes,
que estão saindo do mercado.
Nesse contexto, a Avant,
uma das principais fornecedoras nacionais de soluções para
iluminação, alerta que o Inmetro publicou em agosto a Portaria 489, que trouxe algumas mudanças no perfil das lâmpadas
compactas comercializadas no
país. Segundo o documento, todas as compactas eletrônicas deverão ter, no mínimo, seis mil
horas de vida útil.
Além disso, determina que
as lâmpadas com 26 W ou mais,
fabricadas no país ou importadas, agora são obrigadas a ter al-
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Inmetro exige que as compactas
eletrônicas deverão ter, no
mínimo, 6 mil horas de vida
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Alterados os perfis das lâmpadas
compactas no mercado brasileiro
to fator de potência. Motivo: reduzir os problemas com as harmônicas e, consequentemente,
melhorar a qualidade da energia. “As lâmpadas com baixo fator de potência criam muita harmônica, o que gera perda de
energia e interferência nos equi-

As lâmpadas
fluorescentes
compactas têm sido
usadas em
substituição às
incandescentes

pamentos eletrônicos. As harmônicas ‘sujam’ a energia, podendo levar, por exemplo, ao
surgimento de chuviscos na
imagem da televisão, ou chiados no som do rádio”, explica
Gilberto Grosso, diretor comercial 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 harmônica. Ou seja, estes filtros colaboram para que a energia se

mantenha limpa e adequada às
necessidades dos usuários”, destaca Gilberto, que completa: “A
linha de fluorescentes compactas da Avant já contava com lâmpadas de 45, 60 e 75 W com alto
fator de potência. Agora também fazem parte deste grupo os
modelos de 30, 35 e 48 W”.
Além de interferir na qualidade da energia, o fator de potência também está diretamente associado à eficiência energética.
Nesse caso, quanto mais próximo de 1,00 (que equivale a
100%) estiver o fator de potência, melhor a energia estará sendo utilizada. ■ C.R.C.
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