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Isenção de responsabilidade

Direitos autorais

Todas as informações descritas neste guia são provenientes de pesquisas de mercado, principalmente, 

sobre a Famatel. Embora nós tenhamos nos esforçado para guiar nossa audiência às melhores opções de 

redução de consumo de energia elétrica, suas respectivas taxas e benefícios, nós não nos responsabilizamos 

por erros ou omissões de terceiros os quais tenhamos citado neste guia. Sua situação e/ou condição 

particular pode não se adequar perfeitamente aos métodos e técnicas ensinados neste e-book. Assim, você 

deverá utilizar e ajustar as informações deste livro digital de acordo com sua situação e necessidades.

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste guia são propriedades de seus 

respectivos donos e são usados somente como referência.
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Site da Famatel Brasil

Famatel Brasil no LinkedIn

Famatel Brasil no Facebook

Famatel Brasil no Instagram

Um pouco mais sobre 
nosso trabalho
Vamos nos conhecer mehor?

Segue abaixo nossos principais contatos, esperamos você!
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Introdução

Diante de uma crise energética, altas na inflação e 

manutenção de bandeiras tarifárias, como podemos desenvolver 

ações no nosso cotidiano para diminuir o consumo de energia?


Certamente, não é tarefa fácil! Por isso, separamos algumas 

boas práticas para otimizar o consumo de energia elétrica, como 

opções de ventilação do ambiente até sistemas de energia 

renováveis que podem ser aplicáveis ao seu cotidiano.


Se você quer economizar energia elétrica na sua empresa, 

seja a curto, médio ou longo prazo, confira o nosso e-book e 

descubra todas as dicas!
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A importância da eficiência 
energética na indústria

Segundo a pesquisa da Confederação Nacional da 

Indústria - CNI - a indústria consome cerca de 41% da 

energia elétrica do país. 


Da mesma forma, um estudo do Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica - Procel - verificou que o 

desperdício de energia elétrica em indústrias está na faixa 

de 9,02 milhões de kW, cerca de US$ 1,54 bilhões por ano.


Tais dados apenas reafirmam a importância de tratar a 

eficiência energética industrial com seriedade.

Mas, não é somente o lado financeiro que importa 

tratando de eficiência energética. Caso você queira alterar 

seu negócio para empresa verde, tais atitudes ajudarão a 

chegar a esse objetivo.


Atualmente, já existem negócios e/ou países que 

preferem fechar contratos com empresas mais sustentáveis, 

justamente por sua mudança de posicionamento no mercado. 

Utilizar energia de maneira racional e apresentar isso a 

fornecedores, clientes e parceiros irá melhorar a imagem da 

organização.
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A indústria automobilística é o setor industrial que mais 

consome energia elétrica no Brasil, responsável pelo 

consumo de 36% da energia consumida no país.


Logo após, os hospitais, já que o setor opera com 

máquinas sofisticadas e ligadas 24 horas.


Em seguida, temos shopping centers, construção civil, 

metalúrgicas, indústria de plástico, hotéis, supermercados, 

agricultura e setor de alimentos (bares e restaurantes).


Como dito anteriormente, a indústria consome cerca de 

41% da energia elétrica do país. Mas, porque o setor 

industrial consome mais energia que os outros?

A maioria das fábricas trabalha com sistema trifásico. 

Além disso, há diversas perdas elétricas que ocorrem na 

indústria, nas instalações elétricas, transformadores, motores 

elétricos e iluminação. 


Sem falar no uso de máquinas antigas, que gastam muito 

mais energia do que precisaria caso o equipamento tivesse 

maior eficiência energética.
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ACR x ACL: o que são e quais as 
diferenças na compra de energia?

O ambiente de contratação regulada - ACR é aquele 

composto somente por consumidores cativos, ou seja, quem só 

pode comprar energia elétrica da concessionária responsável 

pela distribuição na região.


Na contratação regulada, todas as tarifas pelo governo, 

assim como o valor dos leilões é determinado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.


Além disso, o preço da energia elétrica sofre interferência 

das bandeiras tarifárias.


Já o ambiente de contratação livre - ACL, também 

conhecido como mercado livre de energia, os consumidores, 

geralmente empresas, negociam diretamente com as geradoras.

No ACL, o consumidor mantém dois contratos: um com a 

geradora, responsável por comercializar a energia, e outro com a 

distribuidora, encarregada pelo uso do fio de transmissão.


Na contratação livre, o cliente ainda pode negociar volume 

de energia, preço e prazo de pagamento. 


Além disso, o mercado livre de energia conta com dois 

modelos de consumidor: livres e especiais. 


Os consumidores livres devem ter demanda mínima de 

1.500 kW, além de possibilidade de escolha entre fornecedores 

da região. Já os consumidores especiais têm demanda entre 

500 kW e 1.500 kW, com o privilégio de adquirir fontes 

incentivadas especiais (solar, eólica ou biomassa) ou energia 

de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).
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Fatores que influenciam o preço 
da energia elétrica industrial

Segundo a Lei da Oferta e Demanda, criada por Adam 

Smith em 1776, o que determina os preços dos produtos/

serviços é a sua disponibilidade.


Assim sendo, os fatores que mais influenciam o preço da 

energia elétrica são a demanda e o consumo.


Em resumo, demanda é a potência, em kW (quilowatt) ou 

MW (megawatt), para abastecer toda a fábrica durante certo 

período. 


Já o consumo, também medido em kW ou MW, refere-se 

a energia efetivamente utilizada pela empresa em 

determinado período.


E para saber o valor cobrado pela potência consumida, 

consideramos os postos tarifários fora ponta e ponta.


Na demanda e consumo ponta, entre 18:30h às 21:30h, 

excluindo sábados, domingos e feriados, a demanda de 

energia triplica, assim como a tarifa cobrada.


Por outro lado, a demanda e consumo fora ponta varia 

conforme a concessionária, mas, em geral, ocorre entre 22:30 

às 17:30h. Ainda existe o nível intermediário entre 17:30h às 

18:30h e 21:30 às 22:30h.


Essas diferenças de horário interferem no valor cobrado 

através das tarifas azul e verde. Veja abaixo:
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Ao contratar a demanda de energia junto a 

concessionária, as empresas consumidoras de alta 

tensão (grupo A) poderão escolher entre duas tarifas: 

azul ou verde.


A tarifa azul cobra valores diferentes de demanda 

de potência conforme o horário do dia, ou seja, nos 

horários ponta ou fora ponta.


Já a tarifa verde cobra um valor fixo na cobrança 

pela demanda de potência. Porém, há um preço mais 

elevado no transporte de ponta.


Vale destacar que tarifas verde e azul não têm 

nenhuma relação com bandeiras tarifárias, que, por sua 

vez, servem para informar/cobrar o consumidor segundo 

as três classificações: verde, amarela e vermelha.

Tarifa azul e verde
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Tarifa branca

Tarifa convencional

Ponta R$ 1,115/kWh 18:30 até 21:30
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Fora Ponta R$ 0,499/kWh

R$ 0,594/kWh

22:30 até 17:30

Valor fixo, qualquer horário, representado no gráfico com a linha verde. 
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O horário de verão realmente 
economiza energia?

No Brasil, o fim do horário de verão fica mais na opinião 

do que em pesquisas baseadas em dados técnicos.


O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS - realizou 

uma pesquisa em 2019 garantindo não haver mais horário de 

verão por ele não garantir mais economia de energia no 

Brasil.


Segundo a entidade, o pico de consumo elétrico mudou 

para o início da tarde, devido ao uso extremo de aparelhos de 

ar-condicionados. 


Tal informação entra em conflito com as informações 

sobre horário ponta e fora ponta, inclusive com base no site 

da Enel, onde o pico elétrico se mantém entre 18 e 21h.

Ou seja, há a uma empresa privada cobrando maiores 

taxas ao fim da tarde, ao mesmo tempo em que há uma 

pesquisa solicitada pelo mesmo governo dizendo haver 

alteração no pico de energia.


O que concluímos é que o fim do horário de verão é mais 

uma questão retórica do que técnica.


Para o contribuinte e empresas, o que fica como 

resultado são as tarifas extremamente altas, além de 

aumento no valor nas bandeiras tarifárias.
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Aumento da conta de luz 
encarece custo das indústrias

Segundo a Aneel, haverá um aumento de 21% na energia 

elétrica em 2022 devido à crise hídrica.


Mas, por que a conta de luz aumentou na pandemia?


Atualmente, vivemos com a crise hídrica, causada pela 

pior seca que tivemos nos últimos 91 anos e que reduziu 

drasticamente os níveis dos reservatórios Sul e Centro-

Oeste, responsáveis por 70% da energia hidráulica do país.


Por consequência, utilizamos usinas termoelétricas para 

suprir a falta de geração elétrica, que além de poluentes, tem 

um custo bem mais alto do que nas hidroelétricas.
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Como resultado, a ANEEL utiliza as bandeiras tarifárias 

nas contas para suprir o valor gasto antecipadamente e evitar 

rombo financeiro, mesmo que alguns contribuintes atrasem 

suas contas.


Porém, nem com as bandeiras tarifárias as 

concessionárias estão conseguindo liquidar suas dívidas. 


Em suma, haverá esse aumento em 2022 que, 

provavelmente, causará aumento no valor do IPCA (inflação), 

trazendo um efeito em cascata para as fábricas, aumentando 

seus custos de produção.


Portanto, caso você queira reduzir os custos de luz em 

2022 por diversificação energética e gerenciamento 

inteligente, confira as dicas abaixo!
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Reduzir o consumo de energia elétrica em indústrias pode ser 

simples, desde que sejam desenvolvidas as técnicas corretas.


Nesse sentido, descubra a seguir quais são as melhores 

alternativas para reduzir o consumo de energia elétrica nas fábricas.

10 boas práticas para reduzir o consumo 
de energia elétrica na indústria
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Energia fotovoltaica 
e de biomassa1

Antes de tudo, devemos lembrar que a energia hídrica, 

eólica, geotérmica e oceânica também são exemplos de 

fontes energéticas renováveis.


Porém, também devemos advertir que as únicas que são 

efetivamente possíveis de implementar em indústrias de 

médio a grande porte são a solar e de biomassa.


A energia solar para empresas é algo bastante discutido 

devido ao seu potencial de geração autônoma de energia, 

ficando a cargo do aparelho já instalado e do próprio sol 

“produzir a energia elétrica”.


Já a energia de biomassa demanda mais espaço físico, 

maior investimento inicial e um controle diário sobre a usina, 

Mas, não serão todas as fábricas que se adequarão a 

energia de biomassa. Além de ter um custo inicial muito maior, 

ela precisa de maior controle constante.


Ainda assim, locais interioranos e que com relação 

direta a empreendimentos agrícolas podem se favorecer da 

geração de energia de biomassa. Inclusive, algumas empresas 

já contam com usinas particulares, produzindo energia 100% 

privada.


Geralmente, a instalação fotovoltaica industrial 

compensa mais, por não precisar de manutenções 

frequentes e ter um custo inicial bem mais barato.

obrigando a empresa contratar profissionais responsáveis por 

esse monitoramento.
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Para obtê-la, sua empresa deverá realizar um estudo de campo para 

descobrir a potência média que o local pode gerar através dos raios UV do 

local. Também há a possibilidade de contratar uma empresa terceirizada 

para realizar tais serviços, desde pesquisa até instalação do gerador 

fotovoltaico.


Em resumo, a usina de energia solar se sobrepõe as demais opções 

de energia renovável, principalmente pelo payback ser mais rápido e não 

haver necessidade de controle e abastecimento frequente do gerador.

Faça agora um orçamento das caixas de sobrepor ACQUA+
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5 dicas para montar sua instalação fotovoltaica

O que você precisa saber sobre 
instalação fotovoltaica:



Recuperação de ICMS2
Mais ligado à contabilidade do que a eficiência 

energética, o crédito do ICMS sobre energia elétrica pode 

aliviar os custos da sua fábrica.


A legislação vigente considera a energia elétrica como 

mercadoria. Pelo fato do ICMS ser um imposto não-

cumulativo, ele funciona no sistema contábil de débitos e 

créditos.


Ao comprar energia elétrica, a empresa tem direito a um 

crédito de ICMS. Mas, como calcular o crédito do ICMS sobre 

a energia elétrica?


A Lei Kandir prevê que o cálculo deve ser realizado 

através de um laudo técnico de energia elétrica para 

aproveitamento do ICMS. Nesse laudo, deve constar qual 

porcentagem da energia elétrica da fábrica foi usada no 

processo de industrialização das mercadorias.

Além disso, o laudo deve ser feito por uma empresa de 

engenharia autorizada para executar tal serviço.


Por exemplo, suponhamos que o seu estado tenha uma 

alíquota de 18% e, sob os dados do laudo técnico, descubra 

que a fábrica gaste cerca de 80% de kWh para produção.


Se a empresa pagar R$ 5.000,00 / mês na conta de luz, o 

cálculo de crédito do ICMS sobre energia elétrica será o 

seguinte:

Resumindo, sua empresa poderá abater R$ 8.640,00 de 

crédito de ICMS no ano, com base no laudo técnico de 

energia elétrica para aproveitamento do ICMS.

Valor mensal x 12 x taxa de kWh para produção x alíquota de 

ICMS = crédito do ICMS 

5.000 x 12 x 0,8 x 0,18 = R$ 8.640,00.
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Manutenção preventiva elétrica3
Primeiramente, devemos lembrar haver duas categorias de manutenção: preventiva e corretiva. 


A preventiva acontece antes do problema aparecer, enquanto a corretiva ocorre após a falha elétrica.


Apesar de as duas serem possíveis, manter um plano de manutenção preventiva elétrica sai mais barato para a fábrica, pois evita 

paradas não planejadas na produção.


Dentre os principais serviços de manutenção elétrica preventiva, podemos citar:

Dimensionamento da rede Inspeção de instalações Medidas de segurança

A maior parte dos incêndios na indústria são 

causados por instalações elétricas mal 

feitas. Por isso, devem existir todas as 

informações sobre quadros de distribuição e 

cálculo da carga. Caso tais informações não 

estejam disponíveis no projeto original, é 

fundamental serem levantadas durante a 

manutenção elétrica; 

O estado de fiações, isolação, 

equipamentos, motores, óleo isolante de 

transformadores, subestações 

industriais e outros componentes 

devem ser supervisionados durante a 

manutenção elétrica industrial;

Caso haja uma queda de energia geral, 

geradores e bancos de baterias devem 

estar em pleno funcionamento. Por isso, 

o plano de manutenção preventiva 

elétrica precisa verificar como tais 

equipamentos estão funcionando.
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Até aqui, pode parecer que estamos falando somente de custos. Provavelmente, 

você está se perguntando: “Como gastar com um plano de manutenção preventiva 

elétrica irá me fazer economizar?”.


Podemos comparar a manutenção elétrica preventiva a um plano de saúde, e a 

empresa a um profissional autônomo. Se você ficar doente sem plano de saúde, terá 

um gasto gigantesco com instalações médicas, remédios e recuperação. 

Simultaneamente, não poderá faturar, haja vista que está doente.


Ou seja, além de gastar, ainda não terá nenhum dinheiro entrando no caixa.


Essa é a mesma lógica da manutenção preventiva. Se houver algum problema 

elétrico na fábrica, toda a produção deverá parar, você será obrigado a gastar um 

valor absurdo para consertar algo de última hora e, além disso, terá um prejuízo 

absurdo pela falta de faturamento.


Portanto, a manutenção elétrica industrial preventiva serve para evitar que o 

pior ocorra. Se sua empresa não tem uma parcela do caixa disponível para isso, 

separe-a quanto antes!
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Leia o artigo “Painéis elétricos industriais - Modelos, características e 

aplicações” para saber identificar quais painéis você tem em sua fábrica e 

como fazer a manutenção adequada deles.



Manutenção Produtiva Total - TPM4
A Manutenção Produtiva Total - TPM - é uma filosofia 

gerencial criada por Seiichi Nakajima na década de 1970, cujo 

objetivo é reduzir erros através da manutenção produtiva 

total.


Dentre os benefícios da Manutenção Produtiva Total, a 

manutenção autônoma, planejada e de qualidade são as 

principais, sem falar na melhoria contínua e no treinamento 

constante da equipe.


Em resumo, a manutenção produtiva total busca dar mais 

liberdade ao colaborador para solucionar pequenos 

problemas, sem a necessidade de passar por todos aqueles 

processos super burocráticos que ocorrem em empresas de 

grande porte e/ou multinacionais.


Diferente dos outros modelos, será necessário mudar a 

visão da empresa para a estratégia funcionar.

Além disso, os funcionários deverão passar por 

capacitação constante, haja vista que identificar defeitos em 

máquinas modernas pode não ser tão simples.


Como exemplo de manutenção produtiva total, podemos 

citar a redução de dissipação de energia em motores ou 

evitar sobrecarga em equipamentos elétricos.


Na verdade, somente o colaborador responsável pelo 

equipamento não conseguirá impedir que tais problemas 

ocorram, nem consertá-los.


Contudo, caso aplique as técnicas da TPM, identificará 

esses problemas logo no início, tornando a manutenção 

elétrica preventiva muito mais simples, menos demorada e, 

principalmente, mais barata.
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Trocar equipamentos ultrapassados5

O que a substituição de equipamentos tem a ver com 

redução de consumo de energia elétrica na indústria?


Equipamentos velhos têm a característica de gastar 

muita energia para executar tarefas pouco eficientes. Claro 

que, caso a fábrica tenha um plano de manutenção preventiva, 

mesmo que os equipamentos sejam antigos, eles funcionarão 

corretamente.


Mas, imagine uma fábrica que opera em dois turnos e 

precisa de máxima produtividade. Na prática, ter uma máquina 

que dissipa muita energia é jogar dinheiro fora.

Dessa maneira, os responsáveis pela manutenção devem 

verificar a vida útil de máquinas e equipamentos. Eles 

averiguarão se tais equipamentos têm condições de continuar 

operando perante a demanda energética da empresa e, ainda, 

se vale a pena trocá-los por dispositivos mais eficientes.


Também é extremamente importante atentar-se ao 

estado de utilização dos componentes elétricos, como as 

tomadas industriais, itens indispensáveis para o 

funcionamento das máquinas e equipamentos. 
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Revisar o projeto de iluminação6
Na maior parte das fábricas de pequeno e médio porte acontece algo sui 

generis: os galpões são escuros e, simultaneamente, há um gasto exagerado 

de energia na iluminação.


Isso ocorre devido à falta de um projeto luminotécnico de qualidade e, 

mais importante, pelo uso de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes ao 

invés de LED. 


O LED consegue economizar até 80% de energia elétrica em comparação 

com outras lâmpadas. Além disso, as lâmpadas LED contam com uma potência 

25% maior que as fluorescentes.


Com o LED, você usará menos lâmpadas, terá uma melhor luminosidade no 

ambiente e gastará menos com a conta de luz no final do mês.

Leia o artigo “O que fazer antes de montar uma instalação elétrica 

industrial” para saber como se preparar para montar uma instalação 

elétrica otimizada e segura para o setor industrial.
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Migrar para o mercado livre de energia7

O ambiente de contratação livre - ACL, também conhecido como mercado 

livre de energia, já fora esclarecido ao longo do e-Book. 


Por isso, explicaremos agora quem pode migrar para o ML de energia e 

como você deve proceder.


Primeiramente, a empresa deve se enquadrar nos seguintes requisitos:

25

Consumidor especial Consumidor livre

k Demanda entre 500 kW e 1.500 kW;b

k Possibilidade de adquirir fontes 

incentivadas especiais (solar, eólica 

ou biomassa) ou energia de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs).

k Demanda mínima de 1.500 kW;b

k Possibilidade de escolher 

fornecedores de energia elétrica 

através de livre negociação e de 

qualquer fonte de geração.
Consumidor Livre 

e Especial

Geração

Transmissão



Se sua empresa corresponder aos critérios citados acima, deverá seguir os passos:�

(& Avaliar condições de tensão e demanda;�

$& Efetuar pesquisas de viabilidade econômica;�

�& Aferir os contratos vigentes com a distribuidora;�

�& Selecionar uma gestora de energia;�

!& Acordar e assinar o contrato de fornecimento com um gerador / comercializador vinculada à CCEE;�

�& Encerrar o contrato de fornecimento à atual distribuidora;�

�& Assinar o Contrato de Uso de Sistema de Distribuição (CUSD) com a distribuidora escolhida;�

�& Adaptar o sistema de medição de consumo da empresa com a distribuidora segundo a legislação vigente;�

�& Afiliar-se à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE);�

(�& Abrir conta bancária e aguardar aprovação pelo CAD (disponível na agência Trianon do Banco Bradesco).





Apesar de toda a burocracia e o tempo de mudança, que pode durar cerca de 6 meses, verá que, no final, o preço do mercado livre de 

energia compensará muito mais do que pagar pelo atual sistema de distribuição elétrica. E como qualquer investimento, deve pensar em lucrar a 

médio e longo prazo.
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Apostar em ventilação natural8
O sistema de ventilação natural para galpão pode 

reduzir drasticamente o consumo de energia elétrica.


Além da energia elétrica destinada às máquinas, grande 

parte do custo de galpões industriais vêm de climatizadores 

de parede, ar-condicionados e ventiladores de teto utilizados 

para resfriar o interior das fábricas, principalmente em áreas 

que necessitam do controle de temperatura interna.


Algumas empresas já utilizam exaustores eólicos para 

renovar o ar dentro dos galpões. Mas, pela temperatura média 

do Brasil aliado às ondas de calor, esses exautores fazem 

pouco ou nenhum efeito durante o verão.
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Como resultado, há um uso absurdo de climatizadores de 

parede, ar-condicionados e ventiladores de teto, efeito esse 

que quase dobra a conta de luz em períodos de calor 

intenso.


Dentre os tipos de ventilação natural, as indústrias 

podem trabalhar com três principais: o exaustor para 

edificações de médio e grande porte, exaustor para galpões 

de qualquer porte e a instalação de venezianas industriais nos 

fechamentos laterais da construção.


Vale destacar que todos esses projetos não utilizam 

energia elétrica, não necessitam de manutenção, funcionam 

24 horas e sem ruído.
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Investir na automação da iluminação9
Se você é da área industrial, sabe que a palavra 

"automação" tem relação com "funcionamento autônomo". Em 

outras palavras, algo que funciona sozinho com o auxílio de 

um software.


A automação de iluminação ou iluminação inteligente é 

uma forma eficiente de gerenciar a luminosidade da sua 

fábrica. Com ela, é possível controlar as lâmpadas do 

ambiente somente quando houver pessoas para usufrui-las ou 

abrir as venezianas para receber a luz do sol.


Parece lógico manter a mesma iluminação para a casa de 

máquinas e almoxarifado? Não seria mais útil manter uma 

iluminação maior em ambientes com pouca ou nenhuma 

iluminação solar? 


São todos esses detalhes que o gerente de manutenção 

deve verificar no cotidiano da empresa. 
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Através desse sistema, cria-se uma vida útil maior nas 

lâmpadas, além de reduzir drasticamente a fatura da conta de 

luz, haja vista que as lâmpadas só serão ligadas quando 

realmente necessárias.


Esse é uma das técnicas mais simples de implementar na 

empresa, já que demanda baixo investimento, pouco suporte e 

fácil treinamento da equipe.


Projetada para montagem de quadros de comando, as 

caixas IP65 da linha MAGNA são ideais para montagem de 

sistema de controle de luzes autotomizados, através da 

instalação de disjuntores e botões em seu interior. 


As caixas MAGNA contam com anel de borracha interno 

para vedação e garantia de grau de proteção IP65 ideal para 

aplicação em ambientes externos e com alto nível de sujidade.

30

Faça agora um orçamento das caixas para quadro de comando MAGNA 



Pintar o ambiente 
com cores claras10

Você sabia que tons claros refletem mais a luz e auxiliam 

a economizar energia elétrica?


Provavelmente, você já ouviu aquela história que roupa 

preta absorve mais calor. Além de ser verdadeiro, não são 

somente as roupas que têm esse efeito, já que paredes 

escuras também absorvem mais calor.


Nesse sentido, entramos em um ciclo sem fim: paredes 

escuras deixam o ambiente mais quente ➔  ambientes mais 

quentes necessitam de aparelhos para resfriar o local ➔  

aparelhos elétricos de alta potência geram aumento na conta 

de luz.


Geralmente, as fábricas pintam suas paredes de brancas, 

justamente pelo fato utilizar cal como matéria-prima, bem

Porém, muitas indústrias utilizam aqueles tijolos coloniais 

vermelhos para construir as fábricas, seja por gosto pessoal 

dos sócios ou por a fábrica ser antiga. 


E esse pode ser um verdadeiro tiro no pé, trazendo um 

aumento da temperatura no interior da fábrica e, como 

consequência, obrigado a utilizar climatizadores de parede, ar-

condicionados e ventiladores de teto.


Portanto, nossa dica é sempre optar por cores de 

parede que iluminam o ambiente. Caso o imóvel seja feito 

com tijolos coloniais, pinte-os de cores claras para 

economizar na conta de luz.

mais barata que tintas modernas.

31



Contratar estrategistas energéticos

Bônus

Após verificar todas essas dicas, como podemos 

desenvolver ações no nosso cotidiano para diminuir o 

consumo de energia elétricas nas fábricas?


Através do estrategista energético, também conhecido 

como personal organizer energético. 


Em suma, esse profissional realiza consultorias, sensores 

e aplicativos para elevar a eficiência da energia elétrica das 

empresas e reduzir a fatura gerada pela concessionária.

Segundo algumas pesquisas do mercado financeiro, é 

possível economizar até 40% na conta de luz com o auxílio 

de estrategistas energéticos, que, inclusive, trabalham por 

projeto. 


Ou seja, você não precisará os contratar como 

funcionários CLT, reduzindo ainda mais os custos.
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Conheça o Blog Famatel com artigos dedicados a 

otimizar o seu consumo de energia, aumentar a 

segurança da sua instalação elétrica e trazer novos 

conhecimentos relacionados a elétrica.



Vale a pena investir em alternativas 
tecnológicas para reduzir o consumo 
elétrico na sua indústria?

Para verificar se o investimento terá retorno e o tempo desse retorno, você deve utilizar 

duas métricas: ROI e Payback.


ROI, return on investment ou retorno sobre o investimento é uma métrica utilizada 

para verificar se houve ganho ou perda nos investimentos realizados. 


Já o Payback é o tempo necessário para que o custo de instalação se pague.


Há fórmulas simples tanto para calcular o ROI quanto para o Payback. Veja os 

exemplos ao lado.


A título de exemplo, vamos supor que, com o auxílio do estrategista energético, sejam 

inseridos geradores solares na fábrica e, como resultado, a empresa passe a economizar 

cerca de R$ 6.000,00 mensais.


Além disso, que a empresa gastou cerca de R$ 30.000,00 para investir nos geradores.
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Fórmula de Payback

Fórmula de ROI

� Payback = Valor do investimento / energia 

gerada x meses do ano x valor da tarifa�

� Valor do investimento: R$ 33.120,00�

� Energia gerada: 500 kWh�

� Meses do ano: 12�

� Valor da tarifa: R$ 0,92�

� Payback = 33.120 / 500 x 12 x 0,92�

� Payback = 6 anos

� ROI = Receita - Custo / Custo�

� ROI = 6.000 x (6 anos x 12 meses) 

- 33.120 / 33.120�

� ROI = 6.000 x 72 - 33.120 / 33.120�

� ROI = 432.000 - 33.120 / 33.120�

� ROI = 398.880 / 33.120�

� ROI = 12,04



Neste exemplo, o ROI foi de 12 vezes o investimento inicial. Você também pode multiplicar o 

resultado por 100 para obtê-lo em porcentagem – no caso, 1.200% de retorno. 


Já o Payback foi de 6 anos, ou seja, sua empresa irá recuperar o investimento em 6 anos.


Lembre sempre que, apesar de os números acima serem baseados em fatos reais, eles 

ainda são fictícios. 


Portanto, sempre faça orçamento com várias empresas para saber se o projeto vale a pena 

e, depois, verifique a viabilidade da proposta conforme a configuração estrutural da sua fábrica.


Inscreva-se no nosso blog para receber os novos artigos em primeira mão!
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