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RESUMO

BOESING, Patrícia. Avaliação do sistema de gestão de energia em empresas brasileiras com
geração fotovoltaica: uma proposta de ferramenta de análise de gap, 2019. 114 f. Dissertação –
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Pato Branco, 2019.
A utilização de fontes de energias renováveis na indústria nacional está em sua fase embrionária
e a difusão da tecnologia de painéis fotovoltaicos parece não ter sido apropriada pelo setor
industrial, o qual é responsável por 41% do consumo de energia elétrica no país. Para confrontar
o paradoxo da eficiência energética e da utilização de fontes renováveis de energia, foram
utilizados resultados de pesquisas que demonstram a viabilidade da utilização de energia
renovável no setor industrial. Para muitos gestores brasileiros, a eficiência energética e o
sistema de gestão de energia são iguais e, devido a esse pensamento, ainda há pouca difusão
dos princípios da gestão de energia e da sua aplicação. Com o intuito de ampliar a utilização
das práticas de gestão de energia, este estudo identificou quais os gaps da gestão de energia
presentes nas indústrias brasileiras participantes da pesquisa que tem geração fotovoltaica
interligada à rede de energia da concessionária. Para tal, foi elaborado um questionário, para
mensurar o nível de maturidade de gestão de energia das empresas, validado como uma
ferramenta, com base em uma análise estatística não paramétrica. Com a confirmação da
validação do questionário, foi possível determinar o nível de maturidade de gestão de energia
nas empresas participantes da pesquisa, assim como determinar quais são os fatores que as
empresas precisam desenvolver e aprimorar para elevar seu nível de gestão de energia.
Determinou-se também qual o melhor método para mensurar as respostas dos gestores para a
ferramenta. Com isso a ferramenta pode ser utilizada por agentes públicos com o intuito de
estabelecerem políticas de incentivo no país e por empresas que desejam otimizar a energia
gerada e consumida por elas próprias. Portanto, a ferramenta pode ser utilizada para ampliar as
possibilidades de investimentos e para reduzir os custos energéticos nas indústrias por meio da
aplicação da gestão de energia.
Palavras-chave: Painéis fotovoltaicos. Eficiência energética. Gestão de Energia. Indústria.

ABSTRACT
BOESING, Patrícia. Assessment of the electric power management system in Brazilian
companies with photovoltaic generation: a proposal of gap analysis tool, 2019. 114 f.
Dissertaion – Graduaete Program in Electrical Engineering, Federal Technological University
of Paraná. Pato Branco, 2019.
The use of renewable energy sources in the domestic industry is in its phase of industrial power
generation and energy control seems to account for 41% of the country's electricity
consumption. In order to confront the paradox of energy efficiency and the use of renewable
energy sources, results have been found that demonstrate a feasibility of using renewable energy
in the industrial sector. For many Brazilian managers, energy efficiency and the energy
management system are the same and, due to this thinking, there is still little diffusion of the
principles of energy management and its application. In order to increase the use of energy
management practices, this study identified the shortcomings of the electric energy
management system present in Brazilian companies that photovoltaic generation interconnected
to the utility's grid. To do this, a questionnaire was prepared to measure the level of maturity of
energy companies. Validated as a tool, based on a non-parametric statistical analysis. With the
help of the validation of the questionnaire, it was possible to determine the level of maturity of
a company in the companies participating in the research, as well as determine which are its
partners to develop and improve their level of energy management. The best method to measure
manager responses to a tool was also determined. For this purpose, it can be useful to increase
the energy generated and consumed by them. Therefore, in order to be able to apply the
investment and para-purposes applications, they must be applied by the company.
Keywords: Photovoltaic panels. Energy efficiency. Power management. Industry.
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1 INTRODUÇÃO
As alterações no cenário econômico brasileiro têm induzido à adaptação das indústrias
nacionais em busca de maneiras mais econômicas de gerenciamento energético. Dentre as
adaptações, são perceptíveis as ações de economia de energia e consequentemente de economia
financeira, aspectos essenciais que guiam as tomadas de decisões das organizações. No Brasil,
há um crescente número de empresas que instalaram sistemas fotovoltaico conectados à rede
de energia da concessionária – até o dia 03/09/2018 há o registro de 923 indústrias que aderiram
a essa forma de geração de energia (ANEEL, 2018). Nesse contexto, a eficiência energética
torna-se um tópico central para empresas que buscam investimentos em novas tecnologias de
uso de energia e, ao mesmo tempo, almejam a redução de custos. Na indústria brasileira, o uso
eficiente da energia está atrelado a uma estratégia para redução das perdas, da economia de
energia e de dinheiro. Com isso, a gestão de energia começa a ser inserida na alta administração
das empresas.
Não há ainda no Brasil um órgão incumbido de registrar a quantidade de empresas
certificadas na ISO 50001, contudo há o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) que
induz as empresas a desenvolverem e aplicarem as práticas de gestão de energia. O objetivo do
PNEf é o de promover ações estruturadas para atingir as metas de eficiência energética no longo
prazo, adotada principalmente para o segmento da eletricidade (CEPAL, 2015). Porém é mais
difundido os objetivos do programa PROCEL, o qual, estimula o uso eficiente de energia por
meio da conservação de energia e dos selos de economia de energia, sem fazer menção à gestão
de energia. Há pesquisas desenvolvidas no âmbito de como aplicar a certificação ISO 50001
por meio de um guia de aplicação da norma (FOSSA; SGARBI, 2017). No entanto, não existem
pesquisas relacionadas com a elaboração e formulação de uma ferramenta para mensuração do
nível de maturidade de gestão de energia ou análise de gap, voltada à indústria brasileira.
Uma ferramenta existente para medir os níveis de maturidade de gestão de energia foi
desenvolvida Jovanović & Filipović (2015) com base nos níveis de maturidade estimados por
Ngai et al. (2013), nos requisitos da ISO 50001 e no Plan-Do-Check-Act (PDCA). Essa
ferramenta faz uma relação entre os processos da ISO 50001 e estabelece possíveis respostas,
com conceitos e soluções trabalhados por especialistas no assunto, e sua aplicação deve ser feita
por profissional especialista em gestão de energia.
A ferramenta proposta neste trabalho visa oportunizar e difundir a aplicação da
verificação da maturidade de gestão de energia – por não especialistas – a um maior número de
empresas possíveis, assim, entende-se que a ferramenta deve ser simples. Portanto, propõe-se
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a definição do nível de maturidade de gestão de energia em uma amostra de empresas nacionais
com geração fotovoltaica interligada à rede de energia da concessionária.

1.1 JUSTIFICATIVA
Não há ainda no Brasil um órgão que registre quantas empresas possuem a certificação
ISO 50001. Contudo, há o PNEf que induz as empresas a aplicarem as práticas de gestão de
energia, porém é pouco difundindo e conhecido pelos gestores.
Com o intuito de ampliar a utilização da gestão de energia nas empresas brasileiras,
pesquisou-se sobre a existência de um questionário ou formulário que possa ser utilizado no
suporte para a implementação de seus princípios nas indústrias nacionais.
Nos artigos utilizados como base deste trabalho referenciou-se a utilização de
questionários para a avaliação dos níveis de maturidade de gestão de energia, porém, os mesmos
não estão mencionados ou evidenciados de maneira acessível no corpo dos artigos.
Ngai et al., (2013) aborda uma estrutura de avaliação para analisar o nível de
gerenciamento de recursos de energia e serviços públicos nas organizações e apresenta uma
matriz de diferentes níveis de maturidade, características do modelo de maturidade em
gerenciamento de energia e utilitários (EUMMM – em inglês Energy and Utility Management
Maturity Model), porém não demonstra como seria a ferramenta de aplicação.
Antunes (2014) relata que foi divulgado um questionário em grupos do LinkedIn,
relacionados ao gerenciamento de energia ou ISO 50001, com o intuito de avaliar parâmetros
como a utilidade e dificuldade de implementação de um sistema de gerenciamento de energia.
No entanto, não apresenta o questionário utilizado e a fundamentação utilizada na elaboração
das perguntas.
Jovanović & Filipović (2015) elaboram um Modelo de Maturidade em Gerenciamento
de Energia baseado na ISO 50001 (EMMM50001), que vincula os níveis de maturidade da
EUMMM a todos os processos da ISO 50001 e às fases do PDCA (Plan-Do-Check-Act). Os
pesquisadores relataram a utilização de um questionário na pesquisa, com orientações para
autoavaliação. Contudo, não apresentam o questionário utilizado, mas uma tabela com os
requisitos da ISO 50001, relacionados às fases PDCA e como cada requisitos deveria estar
desenvolvido em cada nível no modelo EMM50001.
Desta maneira visa-se desenvolver neste trabalho uma ferramenta embasada em uma
ampla revisão de literatura, na avaliação de especialistas da área de gestão, na apresentação de
um método para mensuração do nível de gestão de energia nas empresas participantes da
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pesquisa e identificar o grau de atendimento de requisitos da ISO 50001 nas empresas
brasileiras. No Brasil há pesquisas desenvolvidas no âmbito de como aplicar a certificação ISO
50001 por meio de um guia de aplicação da norma, porém, não há pesquisas relacionadas até o
momento com a elaboração e formulação de uma ferramenta para mensuração do nível de
gestão de energia e identificação de gap, voltada para a indústria brasileira.
Verificou-se se existia no Brasil algum órgão que relacionasse quantas empresas estão
certificadas com a ISO 50001, se há um registro de empresas que consolidaram ações de
eficiência energética ou se tem algum registro de ações de gestão de energia consolidado para
as empresas brasileiras. Contudo, encontrou-se um relatório nacional de monitorização da
eficiência energética do Brasil, que aborda as tendências de eficiência energia nos diversos
setores econômicos brasileiros. Menções do Programa Brasil mais Produtivo (B+P), que visa a
oferecer consultoria a empresas com foco em eficiência energética, buscando reduzir custos e
desperdícios de energia no processo produtivo, porém não lista quais empresas são participantes
deste programa. Em virtude destes apontamentos pesquisou se há um registro de empresas que
utilizam fontes renováveis de energia e encontrou-se no site da ANEEL tais informações
disponíveis para consulta de dados.
Com base nos dados disponíveis no site da ANEEL, partiu-se do pressuposto de que
as empresas com geração fotovoltaica interligada a rede de energia elétrica têm um elevado
nível de maturidade de gestão de energia, devido a esta hipótese as empresas que receberam o
questionário a ser validado como uma ferramenta foram a empresas que se encaixaram nessa
realidade. Delimitou-se como amostra estas empresas porque elas iniciaram a utilização de
fontes de energia renováveis, utilizam painéis fotovoltaicos interligada à rede de energia da
concessionária, por estarem presentes nas cinco regiões brasileiras, por buscar-se abranger todo
território nacional e estabelecer que estas empresas estão mais propicias a aderirem aos
requisitos da ISO 50001.
A elaboração desta ferramenta é útil para auxiliar os agentes públicos a estabelecerem
políticas de incentivo no país. Para as empresas esta ferramenta é útil, pois o gestor consegue
estabelecer seus indicadores de desempenho, definir o planejamento energético conforme suas
realidades e analisar de maneira crítica quais fatores precisam ser desenvolvidos para otimizar
o consumo de energia.
A comprovação da funcionalidade do questionário como uma ferramenta, fornece
subsídios para que empresas que trabalham com a análise de gestão possam investir e avaliar o
nível de maturidade de empresas com potencial para melhorar sua gestão de energia,
possibilitando a aplicação dos requisitos da ISO 50001.
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1.2 OBJETIVO GERAL
Desenvolver uma ferramenta capaz de estabelecer o gap de gestão de energia nas
empresas brasileiras.
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar empresas sediadas no país que utilizem energias renováveis, baseadas na
energia fotovoltaica.
• Elaborar uma ampla revisão de literatura para subsidiar a construção de um
questionário.
• Validar o questionário como uma ferramenta por meio da análise não-paramétrica.
• Determinar o nível de maturidade de gestão de energia nas empresas participantes
da pesquisa.
• Identificar os gaps de gestão com base na análise dos dados obtidos para as empresas
participantes da pesquisa.
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
O presente trabalho é estruturado da seguinte maneira:
O capítulo 1 apresenta uma visão geral sobre o que será abordado no decorrer do
trabalho, a motivação para a pesquisa, a explanação do objetivo geral e dos específicos do
trabalho.
O capítulo 2 trata da fundamentação teórica, da apresentação dos conceitos, princípios
e pontos necessários para a realização da pesquisa e para a estruturação do questionário a ser
aplicado aos gestores, bem como a definição das dimensões das práticas de gestão de energia.
O capítulo 3 descreve o método utilizado para a realização da pesquisa, como foi a
escolha das empresas que irão fazer parte da pesquisa, a definição dos aspectos utilizados para
a elaboração do questionário, a validação dos dados obtidos pelo questionário e como serão
estabelecidos os padrões de gestão de energia.
O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos nos estudos realizados para a elaboração
de uma ferramenta que estabelece o nível de maturidade de gestão de energia, aplicado em
empresas sediadas no Brasil que apresentam geração fotovoltaica interligada à rede de energia
elétrica participantes da pesquisa, a relação da fundamentação teórica na elaboração do
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questionário, como será a validação do questionário e como serão apresentados os padrões
obtidos pelas entrevistas.
O capítulo 5 apresenta as principais conclusões obtidas durante a execução do trabalho.
1.5 CONTRIBUIÇÕES
As principais contribuições esperadas nesse trabalho são:
• Analisar como é a gestão de energia nas empresas com sistema fotovoltaico de
geração interligado à rede elétrica.
• Propor a estrutura de um questionário que atue como uma ferramenta para análise da
maturidade de gestão de energia em empresas brasileiras e que possa ser utilizada pelas políticas
públicas.
• Estabelecer uma ferramenta que poderá ser utilizada de maneira eficiente na
aplicação do diagnóstico da gestão de energia em empresas brasileiras.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

No intuito de caracterizar a estrutura organizacional das empresas que utilizam a
gestão de energia, efetuou-se formalmente uma pesquisa com base em artigos científicos nos
periódicos da Elsevier, utilizando principalmente as palavras chaves management, renewable
energy e photovoltaic. Utilizou-se os periódicos da Elsevier por ter em seu banco de dados
artigos referente ao sistema de gestão de energia, foco do trabalho. Com bases nos artigos
dispostos nos periódicos da Elsevier relacionou-se as características do sistema de gestão de
energia. Com os dados divulgados pelo CNI foram identificadas as dimensões da estrutura
organizacional das empresas que apresentam sistemas de gestão de energia estruturados.
2.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA INDÚSTRIA BRASILEIRA
O uso de fontes alternativas no Brasil tem sido apoiado primeiramente sobre a
implantação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA).
Porém, com a constante busca pela conservação de energia elétrica, desenvolveu-se o Plano
Nacional de Eficiência Energética (PNEf), que apresenta uma visão sobre legislação
relacionada a temática de eficiência energética no Brasil, em conjunto com a definição de
premissas e diretrizes básicas. Abrangendo o desenvolvimento, a pesquisa, a legalização, o
financiamento e a instrução das empresas para a utilização consciente da eficiência energética
em todos os setores brasileiros (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA; SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO; DEPARTAMENTO DE
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO, 2011).
Com a intensão de acelerar a inserção de fontes alternativas de energia, incentivos às
indústrias devem ser desenvolvidos por meio da eficiência energética. Sendo que a eficiência
energética é definida como a adoção de práticas e tecnologias melhores que tenham como
objetivo produzir a mesma quantidade de energia ou serviço necessário com um menor
consumo energético. (SARKAR; SINGH, 2010). A qual também pode ser definida como a
adoção de uma tecnologia específica que reduz o consumo de energia, sem mudança de
comportamento (OIKONOMOU et al., 2009), ou ainda pode ser considerada, como um
conceito socioeconômico que se apoia em duas ferramentas: na mudança de hábito e na sua
utilização como instrumento de conservação de energia (SANTOS et al., 2006). A melhoria da
eficiência energética pode se dar por meio de mudança tecnológica, gestão organizacional ou
mudança comportamental (WORLD ENERGY COUNCIL, 2010).
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O Brasil está entre os dez maiores países do mundo com capacidade instalada de fontes
alternativas para a geração elétrica, contribuindo em um total de 2,6%, enquanto que os Estados
Unidos participa com 17,2% de fontes alternativas instaladas, a Alemanha com 15,9% e a China
com 15,8% (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE) / MINISTÉRIO DAS MINAS
E ENERGIA (MME), 2015).
Contudo a eficiência energética brasileira pode ser melhorada de três maneiras. A
primeira maneira seria pela utilização de tecnologia mais eficiente, a segunda seria por meio de
mudanças comportamentais e a terceira seria pela conversão de combustíveis alternativos
(BLOOM; REENEN, 2006) (DE MELLO SANTANA; BAJAY, 2016). Para alcançar esses
objetivos de melhorias o governo deve lidar com as políticas de energia e estabelecer incentivos
para que as empresas apoiem, implantem e melhorem sua eficiência energética.
No Brasil o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) foi
desenvolvido com o objetivo de incentivar e promover o uso consciente e eficiente da energia
elétrica. Os principais objetivos do programa PROCEL são apoiar os diversos ramos da
indústria por meio da melhoria de seu desempenho energético, a seleção e a divulgação de
projetos eficientes com resultados positivos para que a disseminação dessa ideia ocorra com
mais frequência em maiores escalas.
Os incentivos à utilização da eficiência energética ocorrem de maneiras diversas em
países como (CNI, 2010) (BAJAY, 2010):
• na Inglaterra as ações relacionadas a eficiência energética ocorrem por meio da
otimização da gestão energética, capacitação e divulgação de dados;
• no Japão há o Centro de Conservação de Energia do Japão que tem como objetivo a
divulgação do uso eficiente de energia;
• no Canadá há a Agência de eficiência energética que promove o desenvolvimento de
novas tecnologias e financia inovações tecnológicas relacionadas à eficiência energética;
• na França há a Agência do Meio Ambiente e de Gestão da Energia que atua no apoio
à pesquisa;
• na Dinamarca a Autoridade em Energia da Dinamarca (DEA) criou um Acordo de
Voluntários sobre Eficiência Energética para que as empresas que aderissem obtivessem
reduções de impostos.
Na Suécia há um programa que incentiva a eficiência energética nas indústrias do país,
o programa é voluntário, de maneira que as empresas que participam obtêm benefícios de
reduções de impostos e incentivo à otimização da gestão energética das empresas envolvidas.
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As empresas que participam desse programa se comprometem a implementar um sistema de
gestão de energia e analisar com profundidade seu consumo de energia (BAJAY, 2010).
Nos Estados Unidos há o Escritório de Tecnologias Industriais do Departamento de
Eficiência Energética e Energias Renováveis, vinculado ao Departamento de Energia (DOE)
do governo americano, que é responsável pelo Programa Tecnológico Industrial (ITP), que visa
melhorar a eficiência energética industrial e minimizar os impactos das atividades industriais
no meio ambiente. Há a exigência de padrões mínimos de eficiência impostos pelos governos
federal e estaduais. Contudo, o maior destaque é a utilização, das normas de gestão otimizada
de energia na indústria, compatíveis com a ISO 9000 e a ISO 14000. Para incentivar as empresas
a aderirem ao programa de “repasse”, as melhores práticas encontradas na indústria poderiam
auxiliar as empresas a economizar energia e a melhorar a sua produtividade (BAJAY, 2010).
Com base nos incentivos que existem em diversos países, pode-se estabelecer que o
incentivo as empresas brasileiras ocorrem por meio (BAJAY, 2010), (DE MELLO SANTANA;
BAJAY, 2016) (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011) (SOLA; MOTA, 2015):
• da divulgação de informação técnica, econômica e financeira sobre equipamentos e
práticas eficientes para o pessoal da indústria;
• do fornecimento de cursos sobre gestão de energia e medidas de conservação de
energia para a indústria;
• de programas de financiamento total ou parcial por meio de fundos públicos ou
descontos tarifários;
• da promoção e participação de Empresas de Serviços Energéticos (ESCO) e seus
contratos de desempenho em energia industrial em programas de eficiência;
• de incentivos fiscais para equipamentos industriais eficientes;
• da divulgação de informação técnica, econômica e financeira sobre os processos
industriais eficientes para alguns produtos, benchmarking;
• da adoção de códigos de gestão de energia na indústria, compatíveis com o código
de qualidade ISO 9000 e o código ambiental ISO 14000;
• e por legislação e regulamentação sobre os programas obrigatórios de eficiência
energética na indústria.
Contudo nas indústrias brasileiras, as ações para substituição de tecnologias visando à
melhoria da eficiência energética não ocorrem de forma sistêmica em todos os usos finais. O
PROCEL analisou 217 projetos de eficiência energética, em 13 setores industriais, com base
no levantamento de dados realizado observou-se que 82% das oportunidades de economia de
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energia na indústria estão relacionados aos processos térmicos. Porém, o foco das iniciativas
governamentais de eficiência energética está no consumo de eletricidade. O que poderia elevar
esses resultados e melhorá-los seria um ajuste no foco dos principais programas e fundos de
investimento em eficiência energética do governo (PROCEL, 2009).
Por meio de uma análise desses 217 projetos pode-se identificar algumas tendências
setoriais nos focos dos projetos de eficiência energética desenvolvidos. A análise das soluções
técnicas escolhidas para os projetos analisados aponta predominância de projetos para
economia de eletricidade. De maneira que os resultados mostram que 19% das ações
desenvolvidas para a economia foram trocas de motores, 20% foram decorrentes de melhorias
nos sistemas de iluminação, 8%, melhorias nos sistemas de ar comprimido e 6% foram
relacionados à otimização de processos térmicos. Esse fato demonstra que no Brasil há uma
tendência em trabalhar a economia dos energéticos “combustíveis e eletricidade” de forma
separada. O que demonstra que oportunidades de economia de energia poderiam ser mais bem
aproveitadas com um ajuste no foco de atuação dos programas e fundos de investimentos
governamentais (PROCEL, 2009).
A utilização de fontes de energias renováveis na redução de custos e na otimização da
energia produzida ainda é considerado um item pouco difundido e apreciado no setor industrial.
A pouca adesão do setor na utilização deste meio de redução de gastos ainda está ligada ao
valor da instalação da nova fonte de energia. O que torna mais acessível e popular aos
proprietários o investimento em equipamentos com conotação mais eficientes.
2.2 BARREIRAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA
INDÚSTRIA BRASILEIRA
A implementação de um sistema que contemple o tema eficiência energética pode vir
acompanhado de barreiras que podem resultar em assimetria de informações, quando um ou
outro setor tem informação relevante para outros setores, mas não compartilha tais informações;
quando há preferências por outros objetivos; ou quando há falta de compromisso com as
questões energéticas (WEBER, 1997).
Para que a implementação seja absorvida sem que barreiras sejam impostas, deve
ocorrer na empresa o processo de conscientização sobre uso eficiente de energia nos níveis
hierárquicos da organização. Pois para a conscientização ser eficiente em uma organização, o
comportamento humano assume características relevantes, visto que a estrutura da empresa é
hierarquizada, comandada e coercitiva (DEJOURS, 2006).
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Uma tomada de decisão coerente e correta depende dos níveis e da qualidade das
informações que o gestor possui. Desta forma a falta de informação como, o consumo medido
de energia nos processos devido à falta de medidores, dados de desempenho e potencial de
eficiência energética é uma das maiores barreiras para melhoria da eficiência energética nas
empresas (ROHDIN; THOLLANDER, 2006).
Contudo pode-se listar algumas outras barreiras como:
• a falta de informação dos custos operacionais durante o ciclo de vida das tecnologias
(MCKANE; PRICE; BERKELEY, 2007);
• o gestor com um perfil de aversão ao risco, o que explica a não execução de projetos
que visam melhoria da eficiência energética (SANDBERG; SÖDERSTRÖM, 2003)
(CROUCHER, 2011);
• a falta de conhecimento dos profissionais para pesquisar e avaliar processos,
tecnologias e oportunidades de investimento em eficiência energética da empresa (MCKANE;
PRICE; BERKELEY, 2007);
• e a falta de pessoal especializado para fazer o levantamento de melhoria da eficiência
energética e fornecer as informações necessárias aos gestores (WANG; WANG; ZHAO, 2008).
De modo que uma análise em projetos para substituição de tecnologias
energeticamente eficientes em indústrias demonstrou que a maioria dos projetos rejeitados
foram por razões financeiras, como falta de capital e alto valor do investimento inicial, ou por
motivos econômicos, como retorno de investimento inadequado (ANDERSON; NEWELL,
2004) (SARDIANOU, 2008) (SOLA; MOTA, 2015).
No sistema de gestão as principais barreiras encontradas estão relacionadas ao foco da
empresa no sistema de produção. Os sistemas industriais otimizados perdem sua eficiência ao
longo do tempo e caso os procedimentos de operação e manutenção não sejam integrados com
o sistema de gestão da qualidade, gestão de energia e gestão da produção, isso pode implicar
em perda de eficiência energética ao longo do tempo (MCKANE; PRICE; BERKELEY, 2007)
(SOLA; MOTA, 2015).
Um percentual relativamente pequeno de empresas adota práticas de gestão de energia,
as mais comuns são grandes empresas, especialmente as do tipo energo-intensivas (DEJOURS,
2006). O estudo de Thollander & Ottosson (2010) também revela que o fator preponderante
para a prática de gestão de energia é a redução de custo com enfoque em instalações elétricas e
as informações que mais ajudam na decisão estão relacionadas à economia de energia do
processo produtivo (SOLA; MOTA, 2015).
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2.3 GESTÃO DE ENERGIA
Em maio de 2014, 7.346 empresas em todo o mundo já haviam sido certificadas de
acordo com a ISO 50001, a qual qualifica as empresas com parâmetros para atuação eficaz de
seus Sistemas de Gestão de Energia (SCHULZE et al., 2015). Um programa de gestão de
energia requer a definição de uma política energética apropriada pela organização, a
identificação das prioridades a serem observadas e os objetivos de desempenho energético a
serem alcançados e sua implantação necessita de um comprometimento da alta direção da
organização e de seus diversos níveis hierárquicos (SENA; PINTO, 2010).
As diferentes definições de gerenciamento de energia utilizadas serão esplanadas a
seguir (SCHULZE et al., 2015):
•“Gestão de energia se aplica a recursos, bem como o fornecimento, conversão e
utilização de energia. Essencialmente, envolve o monitoramento, medição, gravação, análise,
controle e redirecionamento da energia e fluxos de materiais através de sistemas de modo que
menos energia seja gasta para alcançar objetivos válidos”.
•“A gestão de energia é a utilização judiciosa e eficaz de energia para maximizar os
lucros e para melhorar posições competitivas através de medidas organizacionais e otimização
da eficiência energética no processo”.
•“A gestão de energia é a coordenação proativa, organizada e sistemática de aquisição,
conversão, distribuição e utilização de energia para satisfazer as necessidades, tendo em conta
os objetivos econômicos e ambientais”.
•“A gestão da energia é: o uso eficiente e eficaz de energia para maximizar os lucros
(minimizar os custos) e melhorar posições competitivas”.
•“A gestão de energia é considerada como a coordenação proativa e sistemática de
aquisição, conversão, distribuição e uso da energia dentro de uma empresa, com o objetivo de
reduzir continuamente o consumo de energia e os custos de energia relacionados”.
•“A gestão de energia é a estratégia de atender a demanda de energia quando e onde
for necessário. Isto pode ser conseguido por meio da otimização da energia através de sistemas
e procedimentos de modo a reduzir os requisitos de energia por unidade de produção, mantendo
constante ou reduzindo os custos totais de produção da saída a partir destes sistemas”.
•“Define-se a gestão da energia na produção como incluindo o controle,
monitoramento e atividades de melhoria da eficiência energética”.
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•“Gestão de energia inclui o total de ações planejadas e executadas, a fim de garantir
um mínimo de entrada de energia para um desempenho pré-definido”.
•“Gestão de energia é considerada uma combinação de atividades de eficiência
energética, técnicas e gestão de processos relacionados que resultam em baixas emissões de
CO2 e dos custos da energia”.
Há um movimento para a capacitação de profissionais por meio do Certified
Measurement & Verification Professional (CMVP). Até dezembro de 2018, 4.070 profissionais
haviam sido certificados no mundo com o CMVP – desses, 173 são brasileiros (AEE, 2018).
Essa certificação é ofertada a responsáveis por instalações comerciais, industriais ou
governamentais que queiram medir a economia de energia gerada por seus projetos; a
responsáveis por instalações comerciais, industriais ou governamentais que queiram
implementar projetos de eficiência energética em parceria com as Empresas de Serviço de
Energia (ESCOs); a profissionais responsáveis pela operação e avaliação de programas de
eficiência energética; a empresas de engenharia especializadas em eficiência energética e a
profissionais de ESCOs encarregados de conduzir auditorias energéticas, preparar planos de
Measurement & Verification (M&V) ou monitorar economias de energia de projetos
(ABESCO, 2018). Essa certificação tem como objetivo ampliar os conceitos apresentados na
ISO 50001, por meio da medição e verificação melhorando, assim, os índices da eficiência
energética e gestão de energia nas indústrias. O sistema de gestão de energia e seus princípios
são oficializados na norma ISO 50001.
2.3.1 ISO 50001
A ISO 50001:2018 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2018), apresenta um
modelo conceitual do planejamento energético de uma organização e especifica seus requisitos
com orientações para uso de sistemas de gestão de energia incluindo a implementação e
operação, o monitoramento, a medição e a análise. De acordo com a norma, a organização deve
assegurar às pessoas competência, treinamento e conscientização sobre o uso de energia, bem
como desenvolver e manter um perfil de energia, que deve ser documentado (ABNT, 2018). Os
procedimentos documentados na área de energia constituem uma força propulsora para a
melhoria da eficiência energética em indústrias (SOLA; XAVIER, 2007) (SOLA; MOTA,
2015). Para implementar um sistema de gestão de energia em uma empresa de maneira eficaz
pode-se definir cinco dimensões a serem trabalhadas.
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2.3.2 Dimensões do sistema de gestão de energia
Um sistema de gestão de energia pode ser dividido em cinco dimensões, as quais serão
explicadas nas subseções seguintes e utilizadas na elaboração das perguntas do questionário
proposto neste trabalho. As cinco dimensões trabalhadas são: política e planejamento;
implementação de sistema e operação; controle; organização; e, cultura.
2.3.2.1 Política e Planejamento
Os três temas principais na gestão de energia são a necessidade de uma política
energética, planejamento de estratégia energética, e a necessidade de uma abordagem
sistemática da gestão. Para isso esses temas são predominantes nos estudos que analisam a
gestão da energia a partir de uma perspectiva estratégica e de planejamento (SCHULZE et al.,
2015).
Diversos trabalhos têm analisado o estado atual da gestão de energia sobre a existência
de uma política energética. Lambert e Stock em 1979 foram os primeiros autores a enfatizar a
importância de uma política energética escrita como resultado do processo de planejamento
estratégico de uma empresa (SCHULZE et al., 2015). Em seus estudos eles exploraram as
atitudes de 224 executivos de empresas norte-americanas sobre o papel de uma política
energética, abrangendo uma ampla gama de diferentes setores da indústria e constataram que
apenas um terço das empresas pesquisadas indicaram que tinham uma política formal de energia
escrita (LAMBERT; STOCK, 1979) (SCHULZE et al., 2015).
No ano de 2010 uma segunda pesquisa analisou a existência e a duração de uma
estratégia energética a longo prazo dentro das indústrias de celulose e papel e de fundição
suecas. Com base na pesquisa de 2010 obteve-se como resultado que um quinto das empresas
estudadas, não aplicavam a estratégia energética a longo prazo. Os resultados revelaram que a
maioria das empresas pesquisadas necessitavam de uma estratégia de energia. Estes resultados
indicam claramente que a energia não era uma questão estratégica de alta prioridade
(THOLLANDER; OTTOSSON, 2010).
Estudos realizados em 2012 sobre as práticas de gestão de energia nas indústrias turcas,
destacaram a importância de uma política estratégica de energia. Contudo, apenas 40% das
empresas turcas pesquisadas haviam formalizado a implementação de uma política energética.
Outras empresas apenas afirmaram verbalmente seus objetivos e princípios relacionados à
energia. (ATES; DURAKBASA, 2012).
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Em estudos realizados em 2013 sobre uma empresa sueca, vários obstáculos que
impedem a energia de ser tratada estrategicamente foram identificados. Dentre os obstáculos
há a falta geral de integração organizacional em relação às questões energéticas em geral; a
falta de integração e responsabilidade podem ter determinado que a gestão de energia não esteja
na agenda estratégica, o que, por sua vez, pode ter levado a que muitas boas ideias para
melhorias de energia caíssem no esquecimento; os investimentos em melhores soluções
energéticas nem sempre estão em foco, a menos que a utilização da fábrica também mude para
melhor; além de existir uma competição por fundos para projetos, independentemente de se
tratar de soluções de eficiência energética ou de produtividade. Contudo durante as observações
realizadas os gestores argumentavam que os principais pré-requisitos para o estabelecimento
de uma perspectiva estratégica no sistema de energia de uma empresa são continuidade política
em relação às questões de energia e o estabelecimento de um gestor de energia que tem a
principal responsabilidade pela gestão de energia na empresa, bem como a possibilidade de
integrar o planejamento energético (RUDBERG; WALDEMARSSON; LIDESTAM, 2013).
Em relação ao planejamento de energia e processo de definição de metas relacionadas,
uma taxonomia de metas é fornecida para uso de energia industrial e defendem a utilização de
objetivos inteligentes dentro do planejamento energético que preencham os requisitos para ser
específico, mensurável, adequados, realistas e calendarizados (RIETBERGEN; BLOK, 2010)
(SCHULZE et al., 2015).
Como um componente estratégico da gestão de energia defende-se uma gestão de risco
como uma abordagem sistemática para analisar a exposição das empresas aos vários
componentes de risco relacionados com o consumo de energia e gerenciá-lo no contexto
(VASUDEVAN; HIGGINS, 2004)(SCHULZE et al., 2015). A definição de uma política
energética e de um planejamento energético auxiliam na implementação e na operação de um
sistema de gestão de energia.
2.3.2.2 Implementação de sistema e operação
Nos estudos que analisam a gestão de energia os temas predominantes têm como base
uma perspectiva de implementação e operações. Estes são aspectos relativos à implementação
de medidas de eficiência energética, a decisão de investimento em medidas de eficiência
energética e de auditoria energética (SCHULZE et al., 2015).
Os aspectos da eficiência energética nas empresas decorrem de melhorias
provenientes:
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• da implementação de tecnologias que auxiliam na economia de energia e medidas
técnicas (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011);
• da utilização de medidas técnicas de economia de energia, tais como a instalação de
um novo forno elétrico, novos equipamentos de iluminação, uso de água quente otimizado,
isolamento de tubos e recalibração de termostatos (KANNAN; BOIE, 2003);
• da adoção e do aprimoramento da economia de energia (ZHANG; WANG, 2008);
• da possibilidade de redução de custos com a energia em indústrias (MILLS et al.,
2008);
• do uso de tecnologias para reduzir o consumo de eletricidade têm a maior taxa de
adoção, seguido de tecnologias para garantir iluminação energeticamente eficiente
(APEANING; THOLLANDER, 2013);
• da realização de um cálculo sistemático econômico para determinar o retorno sobre
o investimento. (GRUBER; BRAND, 1991);
• da necessidade de uma perspectiva de gestão para melhorar o suporte de decisão para
investimentos em eficiência energética, como as melhorias dos métodos de trabalho e
ferramentas correspondentes, diminuindo as incertezas e riscos dos associados (SANDBERG;
SÖDERSTRÖM, 2003);
• de auditorias energéticas como uma medida no funcionamento de uma gestão de
energia de uma empresa e identificar o potencial de economia energética (SCHULZE et al.,
2015).
As auditorias podem ser descritas de três diferentes tipos: auditorias preliminares,
auditorias gerais e auditorias detalhadas. A auditoria preliminar (auditoria simples ou auditoria
walk-through) é o tipo mais simples e rápido de auditoria. A qual envolve entrevistas com o
pessoal do local de funcionamento, uma breve revisão de contas de serviços públicos e outros
dados operacionais. A auditoria geral expande a auditoria preliminar através do recolhimento
de informações mais detalhadas sobre funcionamento da instalação. A auditoria detalhada
expande a auditoria geral, fornecendo um modelo dinâmico de características de uso de energia
da instalação existente (ABDELAZIZ; SAIDUR; MEKHILEF, 2011).
Há dois exemplos práticos de uma auditoria energética e os seus resultados detalhados
como no estudo de caso de uma padaria alemã, resultando em uma redução de 6,5% do consumo
total de energia (KANNAN; BOIE, 2003) e em um estudo de caso de um fabricante de
automóveis sérvio que alcançou uma redução de aproximadamente 25% do consumo total de
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energia (GORDIĆ et al., 2010). As auditorias auxiliam no controle do sistema de gestão de
energia.
2.3.2.3 Controle
Os aspectos relacionados com contabilidade energética, medição de desempenho e
benchmarking são predominantes nos estudos que analisam a gestão da energia a partir de uma
perspectiva de gestão de desempenho (SCHULZE et al., 2015).
Diversos trabalhos abordam os aspectos da contabilização de energia dentro das
empresas. O monitoramento da eficiência energética e análise constante do consumo de energia
dos processos de fabricação e do apoio é uma base importante para a gestão da energia, por
permitir tomadas de decisão para identificar oportunidades de melhoria e para acompanhar os
efeitos das suas decisões na utilização de energia (BUNSE et al., 2011).
O monitoramento do consumo de energia da empresa apoia a decisão de saber se a
economia de energia prevista será ou não alcançada (KANNAN; BOIE, 2003). As tecnologias
de informação e comunicação são usadas como facilitadores para uso da gestão da eficiência
de energia, apoiando o controle eficaz dos processos de produção, bem como a avaliação dos
potenciais investimentos de economia de energia (BUNSE et al., 2011).
Em muitas organizações e, em particular aquelas com vários departamentos e divisões,
a distribuição inadequada dos custos de energia podem desacelerar os esforços de gestão de
energia (ROHDIN; THOLLANDER, 2006) (THOLLANDER; OTTOSSON, 2010).
Em um Sistema de Gestão de Energia (SGE), benchmarking faz parte da dimensão de
controle e é parte do contexto referente à medição de desempenho através de indicadores de
desempenho. Com o objetivo de análise por meio de benchmarking o consumo específico de
energia é normalmente utilizado como um indicador da eficiência energética (GIACONE;
MANCÒ, 2012) (SCHULZE et al., 2015).
Indicadores

de eficiência energética são

constantemente utilizados

como

aproximações da eficiência energética. Dois indicadores de eficiência energética
frequentemente utilizados são a intensidade energética e o consumo específico de energia. O
aumento da eficiência energética resulta em uma diminuição da intensidade energética ou do
consumo específico de energia (PHYLIPSEN; BLOK; WORRELL, 1997).
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2.3.2.4 Organização
Para o correto funcionamento de uma empresa é necessário um fluxograma ou um
organograma no qual posiciona-se o gerente de energia estrategicamente atuando diretamente
sobre a integração e a padronização dos desafios organizacionais de uma gestão de energia.
Um forte vínculo empírico entre práticas de gestão e estrutura organizacional, deixam
as empresas mais propensas a adotarem práticas de melhorias se as questões são geridas por um
gestor de energia e se este gerente está perto do Diretor Executivo (CEO, do inglês Chief
Executive Officer). A adoção é menos provável quando o CEO é responsável pelas questões de
mudanças. De maneira que, a posição de um gestor energético é de vital importância para a
empresa (MARTIN et al., 2012) (SCHULZE et al., 2015).
Independentemente do tipo de estrutura organizacional de uma empresa e de uma
organização de gerenciamento de energia, o ponto crucial é a posição de um gerente de energia,
e uma forte base de informação multifuncional (GORDIĆ et al., 2010). As empresas que
trabalham com eficiência energética devem prever em seu planejamento a criação de um Grupo
de Gestão Energética (GGE) ou de Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) que
promovam o envolvimento

e

comprometimento da gestão com a eficiência energética

(COPEL, 2017).
Contudo as práticas de gestão energética fornecem uma lista de tarefas relevantes para
a posição de um gestor de energia: como o desenvolvimento de um plano de ação de gestão de
energia, o desenvolvimento de uma estrutura organizacional funcional, o estabelecimento e a
implementação de medidas de eficiência energética, a preparação da comunicação interna e a
avaliação da eficácia do programa de gestão da energia (ATES; DURAKBASA, 2012).
As empresas industriais devem integrar a gestão da energia nos processos de gestão da
produção e enfatizar a importância das ferramentas e da padronização das ferramentas de
tecnologia e informação como facilitadoras da produção eficiente de energia. As quais podem
vir a controlar os processos de produção, avaliar e analisar possíveis investimentos de economia
de energia, aumentando a transparência dos processos das empresas (BUNSE et al., 2011).
O gerenciamento de energia inclui muitas atividades diferentes, ou seja, existem
requisitos mínimos necessários para determinar se uma empresa efetivamente administra a
energia. Os requisitos mínimos que as empresas devem estabelecer são: apresentar uma política
energética; estabelecer metas quantitativas para a economia de energia ou ter objetivos em
relação à implementação de projetos específicos de economia de energia, e; implementar
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projetos específicos de economia de energia provenientes do gerenciamento de energia
(CHRISTOFFERSEN; LARSEN; TOGEBY, 2006).
A integração da gestão de energia e a gestão ambiental permite maiores economias e
melhorias no desempenho ambiental (AMUNDSEN, 2000). Contudo há três tipos diferentes de
gestão de energia. O primeiro tipo apresenta fortes aspectos organizacionais, porém não tem
tão bom aspecto gerencial específico de energia ligados a ações de projetos concretos de
eficiência energética. O segundo tipo de gestão precisa reforçar as partes organizacionais de
sua gestão para torná-los um processo contínuo dentro da empresa. O terceiro tipo de empresa
precisa de uma motivação geral para se engajar na gestão de energia. (CHRISTOFFERSEN;
LARSEN; TOGEBY, 2006). A organização estrutural de um sistema de gestão de energia
proporciona o envolvimento da cultura energética na empresa.
2.3.2.5 Cultura
Os gerentes de energia, independentemente de estarem empregados em nível
corporativo ou em nível de planta, precisam, atender a requisitos específicos de mão-de-obra
em relação à educação básica que precisam ser levados em conta. Além disso, enfatizam uma
necessidade específica induzida para um programa de treinamento contínuo relacionado à
energia dentro das empresas (LESOURD; RUIZ, 1984).
O treinamento interno sobre economia de energia como um fator interno tem uma
influência significativa e positiva sobre o nível de envolvimento de uma empresa em relação às
que medem as atividades de economia de energia industrial (LIU et al., 2012).
A atividade de gerenciamento de energia precisa que os executivos de negócios
estejam convencidos do potencial da gestão de energia e apoiar sua implementação, enfatizando
a importância dos programas de treinamento e conscientização em gestão de energia
(SCHULZE et al., 2015).
Para o bom funcionamento da gestão energética medidas de encorajamento devem ser
adotadas pela organização para motivar o pessoal a participar ativamente no aumento da
eficiência energética. O reconhecimento das realizações, por meio de recompensas ao pessoal,
contribui para manter o impulso e aumentar o apoio global ao programa de gestão da energia
(STAWICKI; LOZO; LAJIĆ, 2010).
Outro fator motivacional no gerenciamento de energia é o envolvimento da alta
administração. O papel dos altos executivos na adoção de práticas de eficiência energética
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aumenta a adoção de iniciativas de eficiência energética, enquanto o envolvimento dos gestores
sem um papel operacional tem pouco ou nenhum efeito (BLASS et al., 2014).
2.3.3 Estrutura organizacional do sistema de gestão
A estrutura organizacional afeta a capacidade da empresa para melhorar a sua
eficiência energética. De maneira que em modelos teóricos a empresa é representada como uma
rede de agentes e o custo da comunicação entre agentes depende do número de nódulos entre
elas. Quando as informações sobre novas formas de melhorar a eficiência chegam a uma
extremidade da rede, isso não se traduz em melhor desempenho até que a informação seja
transmitida a todos os outros agentes na rede (DECANIO; WATKINS, 1998), (DECANIO;
DIBBLE; AM IR-ATEFI, 2000), (MARTIN et al., 2012).
A estrutura organizacional afeta o comportamento global das empresas, as situações
de indivíduos e as subunidades dentro das empresas. A qual afeta o comportamento das
empresas de duas maneiras. O efeito sobre as medidas de desempenho da empresa, como a
rentabilidade ou a velocidade na adoção de inovações que aumentam a produtividade ocorrem
de duas maneiras. A primeira em que a estrutura pode afetar a empresa e a segunda maneira em
que a estrutura afeta a empresa ocorre por meio de consequências para os indivíduos ou
unidades operacionais que integram a organização (DECANIO; DIBBLE; AM IR-ATEFI,
2000).
A estrutura organizacional compreende um conjunto de relações que sustentam a
empresa, resultado de um processo de distribuição de responsabilidades aos colaboradores da
empresa com a finalidade de atingir os objetivos organizacionais (SCHWAB et al., 2015).
Uma estrutura organizacional é composta por três componentes: órgão, cargo e
atividades (CARREIRA, 2009). O órgão é composto por um conjunto de cargos, reunidos em
caráter permanente, sob uma autoridade formalmente instituída. O cargo decorre de uma divisão
do trabalho imposta pelo modelo burocrático, por meio de um nível hierárquico (CARREIRA,
2009), (SCHWAB et al., 2015). As atividades são as tarefas ou as atribuições individuais que
o ocupante do cargo desenvolve na organização (GIL, 2011), (SCHWAB et al., 2015).
A estrutura organizacional é um elemento crucial na difusão de inovações
tecnológicas, pois proporciona a adaptação organizacional necessária para perceber os
benefícios de uma redução de custos (DECANIO; DIBBLE; AM IR-ATEFI, 2000). A qual
possibilita a implementação de um modelo de gestão de energia.
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2.4 PRÁTICAS DE GESTÃO EMPRESARIAL
A priori estabelece-se duas classes que diferenciam práticas de gestão caracterizandoas em um primeiro conjunto de modelos relacionados à “melhor escolha de práticas de gestão”
e um segundo conjunto de modelos relacionados a “ineficiência gerencial (BLOOM; REENEN,
2006).
O modelo de gestão, a forma de gestão, ou o método de gestão são sinônimos, pois o
conceito de gestão envolve o estilo de gestão a partir de suas políticas, procedimentos e do perfil
de liderança de seus gerentes (DIAS, 2005), (LARAVIÈRE, 1994). O modelo de gestão abrange
toda a extensão da complexidade que o conceito, pois é um conjunto de prática administrativas
colocadas em execução pela direção de uma empresa para atingir os objetivos fixados
(CHANLAT, 2002; DIAS, 2005).
A eficiência na gestão é tida como uma medida de desempenho relativo, o qual define
a eficiência energética como sendo a escolha de um ponto de referência para o uso de energia.
A diferença entre o nível observado e o nível do potencial de desempenho tem sido chamado
de "efficiency gap". A primeira falha de mercado, que leva a uma "efficiency gap" é a falta de
informação. É a falta de informação sobre o potencial econômico para o uso menor de energia
que se torna o foco. O interesse reside em medir o potencial econômico baseado na "observação
das melhores práticas", que é, por definição, economicamente viável (BOYD, 2014).
Promover a mudança de cultura necessária para que a eficiência energética industrial
seja realizada e sustentada ao longo do tempo, surge como opção política relacionada à estrutura
organizacional. Um exemplo dessa utilização é a proposta do Industrial Standards Framework
que propõe uma ligação entre o sistema de gestão de energia da Organização Internacional de
Normalização (ISO) e a eficiência energética industrial (MCKANE; PRICE; BERKELEY,
2007).
A eficiência energética industrial depende de práticas operacionais que mudam de
acordo com as variações dos volumes de produção e dos tipos de produtos. Devido a isso a
eficiência energética industrial não pode ser totalmente realizada por meio de políticas e
programas que tenham como principal objetivo a concentração em apenas um componente ou
tecnologia mas também por todos que atuam na empresa (MCKANE; PRICE; BERKELEY,
2007).
Uma visão alternativa da variação nas práticas de gestão pode ser refletida como
ineficiência gerencial. Na qual a representação do processo apresenta diferenças externas na
qualidade de gestão entre as empresas.
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Uma distinção possível entre uma boa prática de gestão e uma má gestão pode ser a
relação entre as próprias práticas de gestão e lucros. De modo que, as empresas mal geridas não
são necessariamente menos rentáveis do que as empresas bem geridas, pois os lucros contábeis
podem ser diferentes dos verdadeiros lucros econômicos, no entanto, por isso considera-se a
relação entre valores e gestão do mercado de ações. O modelo de “gestão de ineficiência” é um
efeito da concorrência em matéria de gestão pelo processo de seleção darwiniana, pois a gestão
e o mercado de produto baseiam-se no processo da oferta e da procura (BLOOM; REENEN,
2006).
Uma das características dos dados é a fração substancial de empresas que parecem ter
práticas de gestão consideradas ruins, pois estas empresas têm apenas gestão de chão de fábrica
básica, com acompanhamento muito limitado de processos ou pessoas, e pouco incentivo
(BLOOM; REENEN, 2006).
Dentre as práticas de gestão quando se fala de redução de custos encara-se tudo como
sendo um custo e na melhor das hipóteses é considerado como um mal necessário. De maneira
que, o erro mais comum cometido por um gerente é ser cauteloso demais quando se trata de
reduzir custos, pois para o gerente só se deve reduzir custos quando se tem certeza da decisão,
porém o certo seria manter o custo se o mesmo for realmente necessário (FIFER, 2012).
As correlações para a utilização da eficiência energética e da gestão de energia são
movidas por uma série de práticas específicas, como (MARTIN et al., 2012):
• a implementação de metas para o consumo de energia;
• o estabelecimento de critérios de retorno favoráveis para investimentos em eficiência
energética, e;
• a busca por parceiros e investidores que exijam e que prosperam as práticas
renováveis e que priorizam a eficiência energética, e sua utilização por meio de fontes
renováveis.
Quando se tem na empresa uma pessoa responsável pela gerencia ambiental ou de
energia, as sugestões sobre mudanças de consumo, produção e compra são aceitas sem que a
chefia geral ofereça tanta resistência às mudanças. De modo que, os fatores gerenciais facilitam
os investimentos realizados para a promoção da eficiência energética e da inovação (MARTIN
et al., 2012).
A estrutura organizacional afeta a capacidade da empresa de melhorar sua eficiência
energética, pois a empresa é representada como uma rede de agentes e a comunicação entre os
agentes nem sempre é eficaz. Para o aumento da eficiência as informações não podem demoram
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a chegar nas extremidades da rede, pois assim limitaria o desempenho da informação
(DECANIO; DIBBLE; AM IR-ATEFI, 2000; DECANIO; WATKINS, 1998).
As informações sobre a função do gestor de eficiência energética, ou seja, do gestor
responsável por mudanças deve fazer parte do organograma hierárquico da empresa. O gestor
de mudanças é susceptível as práticas de gestão e desempenho de diferentes gestores e têm
maneiras diferentes para lidar com as questões de regulação. De modo que, quanto menor é o
distanciamento hierárquico maiores são as possibilidades de resolução de problemas,
competências e incentivos mal definidos (MARTIN et al., 2012).
Há três padrões sistemáticos de correlação no aspecto qualitativo da estrutura
organizacional: as empresas cujo gestor de energia é mais susceptível aos problemas, apresenta
práticas ceteris paribus (termo em latim, que significa, a capacidade de distinguir entre o antes
e o depois (MATSUNO, 1993)); as empresas cujos gestores e o diretor geral estão mais
próximos na hierarquia empresarial, apresentam maior facilidade de adequação a mudanças, e;
a relação com a hierarquia não se apresenta de maneira monótona, mas por meio de várias
ramificações (MARTIN et al., 2012).
A distância entre o gestor energético e o diretor geral está positivamente associada
com o monitoramento de energia e com as barreiras para investimento em melhorias da
eficiência energética, pois quanto mais próximas as duas gerencias estão maiores inovações são
implementadas (MARTIN et al., 2012).
2.5 MATURIDADE DE GESTÃO DE ENERGIA
A busca por melhores índices de desempenho energético vem ao encontro dos modelos
de maturidade de gerenciamento de energia, pois eles são utilizados como uma ferramenta para
melhorias na eficiência energética (JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015)
O potencial de melhoria da eficiência energética, através da adoção de práticas de
gerenciamento de energia, depende principalmente do tamanho de uma empresa, tipo de
produção e intensidade energética (BACKLUND et al., 2012). A adoção de padrões, como o
ISO 50001, pode contribuir para um aumento da eficiência energética em mais de 20% em
diferentes indústrias de manufatura (PIÑERO, 2004).
Os modelos de maturidade facilitam a realização do melhor desempenho energético.
O desenvolvimento do Modelo de Maturidade da Capacidade (CMM) e do Modelo de
Maturidade da Capacidade de Integração (CMMI) aumentaram a popularidade dos modelos de
maturidade (PAULK et al., 1993). As diretrizes utilizadas para o CMMI no desenvolvimento e
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melhoria de processos, tornaram-se importantes para as melhorias de processos nos modelos de
maturidade do século XX (CHRISSIS; KONRAD; SHRUM, 2003). A maturidade de
gerenciamento de energia é dividida em cinco níveis de maturidade de gestão, os quais foram
propostos pelo criador do conceito Phillip Crosby em 1979 (JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015).
O CMM identifica vários níveis de maturidade, variando de baixo a alto, e cada nível
de maturidade especifica o comportamento exibido pelas organizações. A representação
contínua do CMMI usa seis níveis de capacidade para medir melhoria de processos: incompleto,
executado, gerenciado, definido, gerenciado quantitativamente e otimizado (NGAI et al., 2013).
O modelo CMMI foi inserido ao PDCA com o objetivo de formular o Modelo de Maturidade
de Gerenciamento de Energia e Utilidade (EUMMM), o qual fornece áreas de processo. O
EUMMM tem cinco níveis de maturidade bem definidos que estabelecem bases sucessivas para
monitoramento contínuo e melhoria no gerenciamento de recursos naturais (NGAI et al., 2013).
Antunes (2014) propôs um modelo de maturidade de gestão de energia baseado no ciclo PDCA,
em que as atividades de gerenciamento de energia foram organizadas em cinco níveis de
maturidade seguindo a estrutura do ciclo e os preceitos do CMMI.
Contudo, o modelo de maturidade de gestão de energia utilizado neste trabalho para
avaliar os níveis de maturidade é baseado no EUMMM50001 – determinado por Jovanović e
Filipović (2015). O EMMM50001 é particularmente importante porque conecta os critérios do
CMMI com todos os processos da norma internacional ISO 50001 e com o ciclo PDCA
(JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015). O modelo de maturidade utilizado para a mensuração da
ferramenta proposta neste trabalho enfatiza cinco níveis de maturidade:
• nível de maturidade 1: os processos de gerenciamento de energia são caóticos, não
há procedimentos e políticas implementadas, o desempenho energético depende apenas da
autodisciplina dos indivíduos (NGAI et al., 2013) (ANTUNES, 2014) (JOVANOVIĆ;
FILIPOVIĆ, 2015);
• nível de maturidade 2: há requisitos para gerenciamento de energia (usuários,
monitoramento e medição), os resultados alcançados só são visíveis para alguns pontos, a
organização definiu os requisitos de energia em alguns processos e estabeleceu planos, ações
corretivas são aplicadas quando os processos diferem significativamente dos planos (NGAI et
al., 2013)(ANTUNES, 2014) (JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015);
• nível de maturidade 3: as práticas de gerenciamento de energia são padronizadas e
aplicadas, os processos são documentados, o treinamento do pessoal é um requisito importante
(NGAI et al., 2013)(ANTUNES, 2014) (JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015);
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• nível de maturidade 4: a organização implementou os processos padronizados de
gerenciamento de energia, os dados de uso de energia são coletados, analisados e comparados,
as causas da variação do processo são identificadas, é realizado o benchmarking de energia
(NGAI et al., 2013)(ANTUNES, 2014) (JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015).;
• nível de maturidade 5: os objetivos da melhoria do desempenho energético são
estabelecidos, os processos são alterados, a melhoria é alcançada através da tecnologia e dos
métodos de trabalho, melhora continuamente os processos de gerenciamento de energia, pratica
a economia de energia e proteção ambiental e opera de acordo com o desenvolvimento
sustentável (NGAI et al., 2013)(ANTUNES, 2014) (JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015).
Segundo estimativas na CMMI, a organização atinge um nível de maturidade 3 através
da implementação dos requisitos das normas ISO para sistemas de gestão (ISO 9001). Para
atingir os níveis 4 ou 5, é necessário aplicar mais do que os requisitos da ISO 50001
(JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015). Com essa análise, pretende-se mensurar o nível de
maturidade de gestão de energia das empresas brasileiras que tem geração fotovoltaica
interligada à rede de energia da concessionária.
O questionário mencionado no trabalho de Jovanović e Filipović (2015) é apresentado
de maneira resumida no Quadro 1. O questionário trabalhado pelos pesquisadores apresenta o
EMMM50001 resumido, que mostra nas linhas os processos da ISO 50001 e cada nível de
maturidade CMMI nas colunas do quadro. Todos os processos EMMM50001 estão conectados
à fase PDCA, o qual faz a ligação entre o modelo de maturidade e o padrão ISO 50001. Este
modelo é uma ferramenta utilizada para monitorar o nível de maturidade de uma organização,
setor industrial ou um país (JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015).
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Quadro 1 - Modelo de maturidade de gerenciamento de energia baseado na ISO 50001
Modelo de maturidade de gerenciamento de energia baseado em ISO 50001
Processos ISO 50001

Fases PDCA
Nível 1: Inicial

Nível 2: Gestão
Parcialmente
implementado

Nível 3: Definição
Implementado
formalmente

Nível 4: Gestão
quantitativa
Impulsionada pelos
requisitos das partes
interessadas

Nível 5: Otimização

Estabelecimento do SGE

Plano

Não sistemático

Melhorado continuamente

Demonstração de
compromisso de gestão
superior para
gerenciamento de energia

Plano

Nenhum compromisso

Concentra-se em
problemas legais de
energia

Concentra-se no
planejamento de
energia a longo prazo

Energia como base para
o planejamento
estratégico

Melhor desempenho
gratificante

Nomeação do gerente de
energia

Plano

Nenhum gerente de
energia

Gerente de energia como
uma tarefa de trabalho

Gerente de energia
dedicado

Equipe de gerente de
energia e usuários

Carreira planejada do
gerente de energia

Definição da política
energética

Plano

Informal

Não comunicado

Formalizado;
comunicado
internamente

Planejamento de energia

Plano

Informal

Parcialmente
implementado

Totalmente
documentado

Identificação e avaliação
de requisitos energéticos e
outros requisitos de
energia

Plano/
Check

Não identificado

Identificado; não
implementado

Documentado; avaliado

Comunicado
internamente e
externamente
Parte integrante do
planejamento
estratégico
A organização é
assinante de
regulamentos e padrões
de energia.

Avaliação energética

Plano

Não realizado

Parcialmente realizado

Documentado;
conduzido regularmente

Anualmente comparado
e analisado

Mensalmente, para prever
o desempenho

Estabelecimento de linha
de base de energia*

Plano

Não estabelecido

Parcialmente estabelecido

Documentado; ajustado

Analisado; melhorado

Determinado pela
tecnologia líder

Definição de indicadores
de desempenho energético

Plano

Não definido

Parcialmente definido

Definido para usuários
de energia
significativos

Decisões conduzidas
por indicadores
complexos

Incluído no sistema de
monitoramento em tempo
real

Definição de objetivos e
metas de energia e planos
de ação

Plano

Não estabelecido

Definido, porém não
planejado

Documentado; revisado

Integrado; analisado

Focada na tecnologia líder

Implementação de planos
de energia

Fazer

Não definido

Aplicado parcialmente

Implementado;
alcançado

Totalmente alcançado;
validado

Alcançado de forma mais
eficiente

Continuamente atualizado
Base para desempenho
energético sustentável

Inovador no campo
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Envolvendo funcionários
na gestão de energia

Fazer

Iniciado individualmente

Consciência sem
envolvimento

Documentado;
treinamento fornecido

Rede interna de
conhecimento

Compartilhamento de
conhecimento e
aprendizado contínuo

Comunicação interna e
externa

Fazer

Não estabelecido

Comunicação informal

Comunicação
documentada

Feedback interno e
externo

Relatório anual de
sustentabilidade

Fazer

Não estabelecido

Parcialmente estabelecido

Formalizado

Integração com
documentação
ambiental

Documentação
personalizada

Fazer

Não estabelecido

Parcialmente
implementado

Documentado, com
critérios efetivos do
trabalho

Gerido estatisticamente

Monitoramento e previsão
em tempo real

Fazer

Não estabelecido

Aplicado parcialmente

Documentado

O planejamento do
projeto inclui revisão de
energia

Cálculos de desempenho
energético durante todo
um projeto

Fazer

Não estabelecido

Aplicado parcialmente

Documentado

Acompanhamento
adicional de grandes
consumidores

Priorização de
fornecedores verdes

Check

Informal

Parcialmente
implementado

Documentado

Analisado
estatisticamente

Modelos estatísticos de
previsão

Check

Informal

Parcialmente
implementado

Formalizado;
documentado

Auditorias integradas
de energia e meio
ambiente

Auditorias por auditoria
externa

Check

Não implementado

Parcialmente
implementado

Formalizado;
documentado

Analisado
estatisticamente

Ações proativas lideradas
pela previsão

Ação

Não implementado

Parcialmente
implementado

Formalizado;
documentado

Demonstrando bom
desempenho

Resultados compartilhados
com as partes interessadas

Documentação de energia
e gerenciamento de
registros
Controle da operação que
afeta o desempenho
energético
Design e renovação de
instalações, equipamentos,
sistemas e processos de
eficiência energética
Compras eficientes em
termos energéticos
Monitoramento, medição e
análise de indicadores de
energia
Auditoria interna do
sistema de gerenciamento
de energia
Implementação de ações
corretivas e preventivas
relacionadas à energia
Revisão da gestão de
energia

Fonte: Adaptado de (JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ, 2015).

* Para analisar o nível de maturidade de gestão de energia a organização deve estabelecer uma linha de base energética utilizando as
informações da revisão energética inicial, considerando os dados de um período de tempo apropriado ao uso e consumo de energia da organização.
A linha de base energética deve ser mantida e registrada (ABNT, 2018).
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O Quadro 1 é mencionado por Jovanović e Filipović (2015) como sendo seu
questionário resumido, porém de entendimento complexo. Com o intuito de deixar o
questionário mais claro e acessível aos gestores das empresas brasileiras é proposto neste
trabalho um questionário embasado nos requisitos de Jovanović e Filipović (2015)
trabalhados nesta seção e nos assuntos trabalhados nas Seções 2.1, Seção 2.2 e Seção 2.3.
Este questionário será validado como uma ferramenta para mensurar o nível de
maturidade de gestão de energia, com a colaboração de especialistas da área de gestão e
por meio da aplicação do questionário aos gestores participantes da pesquisa. A
ferramenta conta com seis níveis de maturidade de gestão de energia, sendo estes
estimados com base nos níveis de maturidade de gestão de energia definidos por Ngai et
al. (2013), Jovanović e Filipović (2015) e nas contribuições fornecidas pelos especialistas
de gestão avaliadores do questionário.
2.6 MODELOS DE ENTREVISTAS
A aplicação do questionário aos gestores ocorreu após avaliação do especialista
de questionário. A obtenção de dados da pesquisa pode acontecer de diversas formas. A
forma de obtenção mais usadas é a entrevista, por trabalhar fatores cognitivos que afetam
a maneira como as pessoas respondem perguntas. A natureza social do processo de
pesquisa desempenha um grande papel na formação de respostas, pois, a grande maioria
dos entrevistados querem evitar o desconforto de falar na frente do entrevistador
(BERTRAND; MULLAINATHAN, 2001).
O uso de entrevistas vagamente estruturadas ao invés da aplicação de
questionários, sugerem que os objetivos que devem ser alcançados pelos entrevistadores
e pelos entrevistados não são compreendidos ou as restrições podem ser distorcidas
(BEWLEY, 2002; MARTIN et al., 2012).
Para a realização do trabalho pesquisou-se por trabalhos desenvolvidos na área
de gestão e que utilizaram entrevistas para a obtenção de dados. No primeiro trabalho
tomado como base, a ferramenta utilizada para analisar, conceituar e codificar a gestão
como sendo “boa” e/ou “má” foi o telefone. Durante a realização da pesquisa não foi
aberto aos gestores que suas respostas estavam sendo pontuadas. O instrumento de
pesquisa foi dirigido a gerentes de fábrica, para se ter uma visão geral das práticas de
gestão. Coletou-se um conjunto de informações sobre o próprio processo de entrevista, o
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gerenciador e sobre o entrevistador. Com esta ferramenta de avaliação pode-se obter
alguma quantificação das práticas de gestão das empresas (BLOOM; REENEN, 2006) .
No segundo trabalho analisado as pesquisas foram realizadas por meio
telefônico. A entrevista foi realizada durante o ano de 2009, as entrevistas estruturadas
foram realizadas com 190 gerentes no Reino Unido. A entrevista teve duração
aproximada de 42 minutos. Os gestores foram questionados sobre as suas práticas de
gestão e suas respostas foram combinadas a dados de produção e de energia (MARTIN
et al., 2012).
No terceiro trabalho analisado as pesquisas foram realizadas por meio de correio
eletrônico (e-mail). A pesquisa foi realizada com especialistas da área de diversos países.
O questionário realizado contou com a estruturação de 33 questões enviadas a 36
especialistas, no qual houve a adesão de 14 especialistas. No trabalho, os gestores foram
questionados sobre à sustentabilidade dos Programas de Eletrificação Rural com Sistemas
Fotovoltaicos Individuais (MESQUITA, 2014).
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3 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a realização desse estudo se caracteriza como
descritiva, a qual busca estabelecer o nível de maturidade de gestão de energia nas
empresas que utilizam painéis fotovoltaicos interligados à rede de energia elétrica. Optouse por analisar a gestão de energia em empresas que tem produção de energia por meio
de painéis fotovoltaicos, por estimar que tais empresas tenham elevado nível de
maturidade de gestão de energia. A relação das empresas que tem painéis fotovoltaicos
interligados à rede de energia elétrica foi obtida conforme os dados cadastrados pela
ANEEL.
As empresas cadastradas no site da ANEEL foram divididas em grupos
considerando os seguintes critérios: potência instalada, localização por região e data de
implantação do sistema fotovoltaico.
Para analisar o nível de maturidade de gestão de energia e o posicionamento das
indústrias brasileiras perante o SGE, o questionário foi elaborado com base nos principais
pontos referentes as práticas e dimensões da gestão de energia abordados na revisão
bibliográfica.
O questionário passa a ser referenciado como uma ferramenta após validação
qualitativa não paramétrica. Essa ferramenta pode ser usada para determinar o nível de
maturidade de gestão de energia nas empresas brasileiras e delimitar quais os principais
pontos que as empresas participantes devem desenvolver para elevar seu nível de
maturidade de gestão de energia.
3.1 DETERMINAÇÃO DOS GRUPOS A SEREM ENTREVISTADOS
Com base nos dados levantados pelo cadastro da ANEEL, haviam no Brasil 923
indústrias que produzem energia por meio de painéis fotovoltaicos conectadas à rede até
o dia 03/09/2018.
Para analisar como ocorreu o surgimento e a característica das conexões
fotovoltaicas realizadas, as empresas foram classificadas de acordo com o ano em que o
sistema fotovoltaico foi ligado à rede da concessionária. Uma análise classificando as
indústrias por região e comparando se a região com maior potência fotovoltaica instalada
corresponde a região com maior número de empresas com geração fotovoltaica, os
resultados são apresentados na Seção 4.1.
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No cadastro da ANEEL tem-se 923 empresas que possuem geração fotovoltaica
interligada à rede de energia elétrica, destas, apenas 150 empresas receberam o
questionário. Esse número de empresas foi delimitado com base em informações obtidas
na internet, selecionou-se empresas que possuíam sites e seu e-mail de contato disponível
na internet. As empresas participantes da pesquisa estão listadas no Apêndice A.
3.2 ASPECTOS E OBJETIVOS UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO
QUESTIONÁRIO
O embasamento teórico apresentado no desenvolvimento do trabalho forneceu
subsídios para a determinação dos aspectos e objetivos listados no Quadro 2, os quais
auxiliaram na elaboração de um questionário utilizado para estabelecer o nível de
maturidade de gestão de energia das empresas entrevistadas.
Os aspectos e objetivos foram elaborados com base nas 5 dimensões do sistema
de gestão de energia, conforme trabalho do Schulze et al. (2015) e suas correlações são
apresentadas no fluxograma da Figura 1. O aspecto que aborda as práticas de gestão tem
como objetivo estabelecer como ocorreram as delimitações gerenciais e a implementação
do gestor no organograma da indústria, com base nas informações contidas nas seções
2.1, 2.3 e 2.4.
Figura 1 - Fluxograma que relaciona as cinco dimensões do SGE

Fonte: Autoria própria.
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O conjunto de aspectos necessários para uma avaliação de estruturação e análise
do sistema de gestão energética estão fundamentados nas experiências obtidas pelos
pesquisadores listados no Quadro 2.
Quadro 2 – Aspectos e objetivos utilizados como embasamento na formulação do questionário da pesquisa,
apontados pelos trabalhos e artigos analisados
Aspectos e Objetivos

Autor(es)/Ano

1. Implementação de
sistemas de gestão

SANDBERG;
SÖDERSTRÖM, 2003
KANNAN; BOIE, 2003
PIÑERO, 2004
BLOOM; REENEM, 2006
SOLA; XAVIER, 2007
GORDIĆ et al., 2010
BAJAY, 2010
RIETBERGEN; BLOK, 2010
SARKAR; SINGH, 2010
WORLD ENERGY
COUNCIL, 2010
ABDELAZIZ; SAIDUR;
MEKHILEF, 2011
ATES; DURAKBASA, 2012
SOLA; MOTA, 2015
SCHULZE et al., 2015
DE MELLO SANTANA;
BAJAY, 2016

3. Controle

PHYLIPSEN; BLOK;
WORRELL, 1997
KANNAN; BOIE, 2003
VASUDEVAN; HIGGINS,
2004
CHRISTOFFERSEN;
LARSEN; TOGEBY, 2006
ROHDIN; THOLLANDER,
2006
SENA; PINTO, 2010
BUNSE et al., 2011
GIACONE; MANCÒ, 2012
ATES; DURAKBASA, 2012
OH; HILDRETH, 2014
SCHULZE et al., 2015

5. Cultura

LESOURD; RUIZ, 1984
SOLA; XAVIER, 2007
LIU et al., 2012
MARTIN et al., 2012
RUDBERG;
WALDEMARSSON;
LIDESTAM, 2013
SOLA; MOTA, 2015
SCHULZE et al., 2015

Aspectos e
Objetivos

Autor(es)/Ano

2. Política e
planejamento

LAMBERT; STOCK, 1979
CHRISTOFFERSEN;
LARSEN; TOGEBY, 2006
SENA; PINTO, 2010
RIETBERGEN; BLOK, 2010
GORDIĆ et al., 2010
ATES; DURAKBASA, 2012
MARTIN et al., 2012
RUDBERG;
WALDEMARSSON;
LIDESTAM, 2013
SCHULZE et al., 2015

4. Organização

SANDBERG;
SÖDERSTRÖM, 2003
CHRISTOFFERSEN;
LARSEN; TOGEBY, 2006
SOLA; XAVIER, 2007
GORDIĆ et al., 2010
SENA; PINTO, 2010
BUNSE et al., 2011
MARTIN et al., 2012
ATES; DURAKBASA, 2012
ATES; DURAKBASA, 2012
RUDBERG;
WALDEMARSSON;
LIDESTAM, 2013
SCHULZE et al., 2015
SOLA; MOTA, 2015
JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ,
2015
COPEL, 2017

6. Práticas de
gestão energética

SOLA; XAVIER, 2007
SENA; PINTO, 2010
ATES; DURAKBASA, 2012
NGAI et al., 2013
JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ,
2015
SOLA; MOTA, 2015

Fonte: Autoria própria.

Com base nos aspectos apresentados no Quadro 2, nos dados do Quadro 1 e nos
autores trabalhados na fundamentação teórica, elaborou-se o questionário apresentado no
Apêndice B. O questionário foi enviado para especialistas do ramo de gestão de energia
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para mensurá-lo, reformulá-lo e posteriormente foi aplicado aos gestores participantes da
pesquisa para sua validação como uma ferramenta.
3.3 VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Para validar o questionário como uma ferramenta realizou-se 4 etapas. Na
primeira etapa o questionário foi enviado aos especialistas do ramo de gestão de energia,
gestão e serviço de energia, para avaliação do conteúdo abordado no questionário. Para a
segunda etapa o questionário foi enviado para um especialista em elaboração de
questionários com doutorado na área de administração e que atua no ramo de
questionários e pesquisas acadêmicas, para avaliação da estruturação e coerência do
questionário. Na terceira etapa, o questionário foi enviado para os gestores de energia das
empresas participantes da pesquisa. Para validar o questionário foi concretizada a quarta
etapa, na qual as respostas obtidas pelos gestores foram analisadas por meio da estatística
não-paramétrica e a confiabilidade do questionário foi mensurada pelo coeficiente Alfa
de Cronbach.
3.3.1 Aplicação do questionário para os especialistas
Para mensurar a importância das perguntas elaboradas no questionário, o mesmo
foi enviado para especialistas na área de gestão, gestão industrial, gestão de qualidade,
gestão de energia e serviços de energia por trabalharem diretamente com o assunto
estudado. Os especialistas selecionados para participar da pesquisa estão listados no
Apêndice C.
O questionário elaborado com base na fundamentação teórica contou com 26
perguntas, foi montado em plataforma online do Google (Google formulários) e o link
enviado via e-mail para os participantes. No corpo do e-mail explicou-se a pesquisa e
solicitou-se a avaliação e a contribuição do especialista para a melhoria da ferramenta.
As avaliações recebidas pelos especialistas que relacionam as importâncias das
perguntas são apresentadas por meio de análise gráfica de dispersão, para visualizar como
ocorreu a avaliação das perguntas pelos especialistas. As contribuições e as avaliações
individuais dos especialistas estão listadas no Apêndice D.
As contribuições e as avaliações dos especialistas foram utilizadas para a
reformulação das perguntas e para a elaboração de um novo questionário apresentado no
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Apêndice E, o qual conta com 8 perguntas iniciais sobre as características da empresa e
28 perguntas referentes aos requisitos da ISO 50001. O novo questionário foi enviado
para um especialista de questionário que analisou sua funcionalidade. Após esta avaliação
o questionário foi enviado aos gestores participantes da pesquisa.
3.3.2 Aplicação do questionário aos gestores
Com base nos trabalhos abordados na revisão bibliográfica e nos tipos de
entrevistas, optou-se por enviar o questionário aos gestores participantes via e-mail. O
questionário foi montado em plataforma online do Google (Google formulários) e o link
enviado via e-mail para os participantes. No corpo do e-mail foi explicada a pesquisa e
solicitada a participação do gestor, conforme sugestão do Comitê de ética enviou-se o
TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) juntamente com o questionário.
As respostas recebidas pelos gestores foram apresentadas por meio de análise
gráfica de dispersão, para visualizar como estão dispostas as respostas dos gestores de
maneira abrangente. Após aplicação do questionário, os dados coletados foram
transferidos para uma planilha eletrônica e analisados por meio do método de análise não
paramétrica, neste caso utilizou-se a análise não-paramétrica baseada na análise de
coeficiente de postos de Spearman.
3.3.3 Tratamento das informações
O tratamento das informações obtidas é fundamental na elaboração do método
de avaliação do nível de maturidade de gestão de energia. Para o tratamento das
informações obtidas durante a aplicação do questionário aos gestores se utilizou o
coeficiente de correlação de postos de Spearman, pois é um tipo de medida estatística
não-paramétrica que não apresenta restrições para o teste de significância (teste para
verificar a discrepância de uma hipótese estatística com relação aos dados observados) e
pode ser aplicado em várias condições de dados sem ser exigido um número mínimo de
amostras (ROQUE, 2015).
O coeficiente de correlação de Spearman é obtido pela equação (01), sua
expressão é equivalente à diferença de postos dos escores (LIRA, 2004). O coeficiente de
Spearman é utilizado para verificar se as variáveis estão associadas e qual o seu grau de
associação (GUIMARÃES, 2017).
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𝜌
̂𝑆 = 1 −

6 ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖2
𝑛(𝑛2 − 1)

(01)

Em (01) 𝜌
̂𝑆 é o coeficiente de correlação de Spearman, di é a diferença entre as
ordenações e, n é o número de pares de ordenação (LIRA, 2004).
Para análise dos dados dos coeficientes de postos de Spearman de maneira eficaz
e assertiva optou-se por utilizar um software estatístico, o qual possibilitou a identificação
das relações existentes entre as variáveis. Após confirmada a correlação existente entre
as variáveis da ferramenta, os dados obtidos durante as pesquisas foram analisados, com
o intuito de especificar o melhor método para determinar o nível de maturidade de gestão
de energia nas empresas brasileiras.
Como uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em
uma pesquisa Lee J. Cronbach propôs em 1951, o coeficiente Alfa de Cronbach. O qual
mede a correlação entre respostas em um questionário através da análise do perfil das
respostas dadas pelos respondentes. Dado que os itens de um questionário utilizam a
mesma escala de medição, o coeficiente α de Cronbach é calculado a partir da variância
dos itens individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador através da
equação (02) (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010):
∑𝑘𝑖=1 𝑑𝑆𝑖2
𝑘
𝛼=(
) 𝑥 (1 −
)
𝑘−1
𝑆𝑡2

(02)

Em (02) k corresponde ao número de itens do questionário, si² corresponde a
variância de cada item, st² corresponde a variância total do questionário, determinada
como a soma de todas as variâncias (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010).
O modelo para estimação alfa de Cronbach é válido para {α∈ℜ|−∞ < α ≤ 1 ∧ α
≠ 0}, contudo é interpretado para um intervalo entre 0 e 1, onde os valores negativos do
alfa devem ser considerados como escalas sem confiança (neste caso, igual a zero)
(HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). Contudo, não há um valor mínimo definido para
o coeficiente alfa de Cronbach ser aceito como bom, porém o valor de 0,70 é utilizado
como mínimo aceitável na literatura (URDAN, 2001)(OVIEDO, H. C., CAMPO-ARIAS,
2005)(MILAN; TREZ, 2005) (HORA; MONTEIRO; ARICA, 2010). Desta maneira, para
verificar a consistência interna dos dados do questionário foi aplicada a Análise de
Confiabilidade, alfa de Cronbach.
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS PELO QUESTIONÁRIO
Após validar o questionário por meio da correlação entre as variáveis, o mesmo
teve suas variáveis mensuradas para ser caracterizado como uma ferramenta. Com a
ferramenta mensurada, as respostas dos gestores participantes da pesquisa são agrupadas
e analisadas pela análise estatística de cluster. Para então correlacionar o comportamento
das respostas com base nos níveis de maturidade de gestão de energia com o agrupamento
promovido pela análise de cluster. Após relacionada as respostas dos gestores por nível
de maturidade de gestão de energia e por clusters, as similaridades das respostas e as
características de cada empresa foram avaliadas.
3.4.1 Valores para as variáveis da ferramenta
Para que o questionário reestruturado com 28 perguntas, seja utilizado como uma
ferramenta, supôs-se dois métodos para analisar as respostas dos gestores e estabelecer
seu nível de maturidade de gestão de energia. Ambos os métodos estão baseados em uma
escala psicométrica que contabiliza que cada variável (pergunta) tem seu valor entre 0 e
5 (escala psicométrica).
O primeiro método estabelece que para saber em qual nível de maturidade de
gestão de energia o participante se encaixa, foi realizado um somatório dos valores de
cada variável, conforme respostas dos gestores participantes. Para se determinar a qual
nível de gestão de energia o participante pertence foi estabelecida uma tabela com os
valores correspondentes para cada nível preenchido de maneira ideal.
O segundo método é baseado na média aritmética simples, de maneira que todas
as perguntas serão somadas e ao final divididas por um número referência. Para este
método o valor referência estabelecido é 84, pois para ter um sistema de gestão de energia
o gestor deve responder as perguntas do questionário com no mínimo 3 para as variáveis
(com base na revisão de literatura). O número gerado pela média é comparado com uma
tabela de valores correspondentes ideias para cada nível de maturidade de gestão de
energia.
Por meio dos modelos de respostas ideais estimou-se a relação do somatório dos
pontos compatíveis com cada nível de maturidade de gestão de energia. Os pontos foram
somados de madeira ideal para cada nível e são apresentados na Tabela 1. Para o método
de médias a relação dos níveis de maturidade segue o princípio observado na Tabela 2.
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Tabela 1 - Pontuação para a ferramenta com base no método de somatório
Nível de maturidade de gestão de energia

Pontos feitos com a ferramenta

1

Até 28 pontos

2

Até 56 pontos

3

Até 84 pontos

4

Até 112 pontos

5

Até 140 pontos

Fonte: Autoria Própria.
Tabela 2 - Pontuação para a ferramenta com base no método de médias
Nível de maturidade de gestão de energia

Médias para a ferramenta

0

De 0 até 0,99

1

De 1 até 1,99

2

De 2 até 2,99

3

De 3 até 3,99

4

De 4 até 4,99

5

5

Fonte: Autoria Própria.

Com o intuito de estabelecer qual o melhor método de mensurar a ferramenta as
respostas dos gestores foram agrupadas e analisadas com o auxílio de um software
estatístico, por intermédio do método de análise estatística cluster.
3.4.2 Análise de agrupamento de gestores com base em clusters
Após estabelecido como será mensurada a ferramenta, busca-se validar se tais
métodos se relacionam com o agrupamento das perguntas. Para realizar o agrupamento
foi utilizada a técnica de análise de clusters, ou análise de conglomerados, por meio de
um software estatístico.
A técnica de cluster utilizada no trabalho se baseia no agrupamento não
hierárquico designado por clusters K-médias (ou K-means, em inglês), o qual consiste na
transferência de um indivíduo para o cluster cujo centroide se encontra a menor distância,
pois

as

maiores

distâncias

entre

os

clusters

correspondem

a

maiores

dissimilaridades (AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES, 2010) (SPSS,
2011).
Para aplicar o método de clusters K-médias define-se a quantidade de grupos de
clusters (SPSS, 2011). Para uma análise, próxima aos níveis de maturidade de gestão de
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energia estabelecidos, simulou-se o agrupamento para 2, 3, 4, 5 e 6 cluster por meio de
um software estatístico.
Ao se determinar como ocorreu o agrupamento das perguntas por meio da
análise de cluster, é realizada a comparação entre as associações de cluster e os níveis de
maturidade de gestão de energia, para estabelecer qual se comporta e se relaciona de
maneira igual.
3.4.3 Características das empresas participantes da pesquisa
Com a correlação entre a análise de cluster e os níveis de maturidade de gestão
de energia estabelecidos, determinou-se a existência de padrões de gestão nas empresas
com relação às principais características das empresas participantes.
Para confirmar a qual nível de maturidade de gestão de energia os gestores
participantes pertencem, buscou-se identificar os gaps entre os níveis de gestão de energia
e assim fornecer os pontos que os gestores devem aperfeiçoar para elevar seu nível de
maturidade de gestão de energia.
Pois, o modelo de maturidade desempenha um papel importante na avaliação e
definição das melhores práticas e capacidades de uma estrutura implementada para
determinados critérios (DEMIR; KOCABAS, 2010) e desenvolver um caminho
sequencial para o desenvolvimento progressivo (JAVED; GONZÁLEZ, 2017).
De maneira que, para determinar os padrões na maturidade de gestão de energia
utilizou-se a análise de gap, que consiste em comparar a situação atual de algo com um
modelo pré-determinado. Por meio de uma análise que identifica o que já está em uso e o
que está faltando. O resultado da análise mostra o que é necessário para fortalecer a
qualidade dos dados mensurados. Executar uma análise de gap entre o nível de
maturidade encontrado e o desejado pela organização, é primordial para avaliar quais
requisitos estão faltando para se atingir o nível de maturidade desejado (ALVES; RANZI,
2006).
Com as respostas avaliadas de maneira individual os pontos que cada gestor deve
desenvolver são determinados. Ao final da pesquisa se especifica como será o
funcionamento da ferramenta em plataforma online.
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4 RESULTADOS
Para determinar se a amostra de empresas participantes da pesquisa valida a
funcionalidade da ferramenta e se reflete o atual cenário energético brasileiro,
primeiramente verificou-se se existe no Brasil algum órgão que relacionasse quantas
empresas estão certificadas com a ISO 50001, se há um registro de empresas que
consolidaram ações de eficiência energética ou se tem algum registro de ações de gestão
de energia consolidado para as empresas brasileiras. Em pesquisas sobre o assunto não se
obteve uma relação de empresas que desenvolvam sua eficiência energética ou que
participam de tais ações, em virtude destes apontamentos pesquisou se há um registro de
empresas que aplicaram ações de eficiência energética. Encontrou-se no site da ANEEL
empresas que utilizam fontes renováveis de energia e tais informações estão disponíveis
para consulta de dados.
Com base nos dados disponíveis no site da ANEEL, partiu-se do pressuposto de
que as empresas com geração fotovoltaica interligada a rede de energia elétrica
apresentariam um elevado nível de maturidade de gestão de energia. Para analisar o
sistema de gestão de energia elaborou-se um questionário com base na revisão
bibliográfica para ser aplicável em todas as empresas brasileiras. O questionário
elaborado contou com 26 perguntas, para validar se as perguntas têm importância para o
sistema de gestão de energia, o mesmo foi enviado à especialistas para avaliação. Após
passar pela avaliação dos especialistas e do comitê de ética da universidade o questionário
referente ao sistema de gestão de energia foi enviado para os gestores.
O questionário elaborado contou com 26 perguntas, para validar se as perguntas
têm importância para o sistema de gestão de energia, o mesmo foi enviado à especialistas
para avaliação. Após passar pela avaliação dos especialistas e do comitê de ética da
universidade o questionário referente ao sistema de gestão de energia foi enviado para os
gestores.
O questionário enviado aos gestores contou com 8 perguntas referentes as
principais características da empresa e com 28 perguntas referentes ao sistema de gestão
de energia. Para validar as respostas do questionário, analisou-se as correlações entre as
variáveis da ferramenta pelo coeficiente de Spearman e para mensurar sua confiabilidade
calculou-se o alfa Cronbach.
Ao validar o questionário como uma ferramenta, os níveis de maturidade de
gestão de energia foram mensurados para os dois modelos de maturidade desenvolvidos
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na metodologia. Analisou-se a correlação entre os clusters e os níveis de maturidade de
gestão de energia. Para identificar as características que influenciam o sistema de gestão
de energia, os gaps dos gestores e os níveis de maturidade de gestão de energia as
respostas dos participantes da pesquisa foram analisadas individualmente.
4.1 ESTABELECENDO A DIVISÃO DAS EMPRESAS COM GERAÇÃO
FOTOVOLTAICA
Até o dia 03/09/2018, 923 indústrias foram registradas no site da ANEEL como
unidades consumidoras com geração distribuída que produzem energia por meio de
painéis fotovoltaicos. As empresas registradas foram agrupadas e analisadas por ano em
que os painéis fotovoltaicos foram conectados à rede de energia.
Na Figura 2 é apresentada a relação das empresas (indústrias) conforme o ano
em que o sistema fotovoltaico foi ligado à rede da concessionária. Pelos dados
pesquisados no início de setembro de 2018 na ANEEL as instalações dos painéis
iniciaram em 2012 com a implantação do sistema fotovoltaico interligado à rede em uma
unidade consumidora com característica industrial. No ano de 2013 houve a inserção de
2 empresas ao cenário; em 2014 interligou-se 12 empresas; em 2015 ocorreu a ligação de
31 empresas; no ano de 2016 foram 132 empresas interligadas, no ano de 2017 foram
registradas 292 empresas com conexão fotovoltaica junto à rede e até início de setembro
de 2018 registraram-se 453 empresas (ANEEL, 2018).

Quantidade de empresas

Figura 2 - Relação das empresas por ano de instalação dos painéis fotovoltaicos
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Durante o ano de 2012 uma empresa instalou painéis fotovoltaicos com potência
registrada de 403kW na região Nordeste.
Em 2013 uma empresa na região Sudeste instalou painéis fotovoltaicos com
potência inferior a 10kW e uma empresa da região Nordeste instalou painéis com potência
instalada entre 10,01kW e 20kW.
As 12 empresas instaladas no ano de 2014 são relacionadas na Tabela 3,
conforme sua potência fotovoltaica instalada e a região em que a empresa está instalada.
Tabela 3 - Tabela relacionando a potência fotovoltaica instalada por região para o ano de 2014
Região

Potência fotovoltaica instalada
inferior a 10kW

Sul

Sudeste

Norte

Nordeste

1

4

1

1

10,01kW a 20kW

2

20,01kW a 30kW

2

1

Fonte: Autoria própria.

Das 31 empresas que tiveram geração fotovoltaica interligada com o sistema
durante o ano de 2015, quatorze foram registradas na região Sul, oito no Sudeste, três no
Centro-oeste e seis no Nordeste. A relação das empresas separadas por potência instalada
e por região são apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4 - Tabela relacionando a potência fotovoltaica instalada por região para o ano de 2015
Potência fotovoltaica instalada

Região
Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Nordeste

inferior a 10kW

10

4

3

3

10,01kW a 20kW

2

3

20,01kW a 30kW

1

40,01kW e 50kW

1

50,01kW e 100kW
acima de 100,01kW

2

1
1

Fonte: Autoria própria.

No ano de 2016 foram registradas 132 empresas sendo: uma no Norte; dezoito
no Nordeste, nove no Centro-Oeste; quarenta e seis no Sudeste, e; cinquenta e oito no
Sul. Na Tabela 5, as empresas registradas durante o ano de 2016 estão divididas por região
e potência fotovoltaica instalada.
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Durante o ano de 2016 foi registrada a maior potência de painéis fotovoltaicos
instalada na região Nordeste que contabilizou 2.983,50kW.
Tabela 5 - Tabela relacionando a potência fotovoltaica instalada por região para o ano de 2016
Potência fotovoltaica instalada

Região
Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Norte

Nordeste

inferior a 10kW

37

27

5

1

3

10,01kW a 20kW

13

10

1

20,01kW a 30kW

3

5

30,01kW e 40kW

2

2

40,01kW e 50kW
50,01kW e 100kW

2

acima de 100,01kW

3

6

1

2

1

1
2

2

1

2

Fonte: Autoria própria.

No ano de 2017 foram registradas 292 empresas na ANEEL, 126 no Sul, 113 no
Sudeste, 22 no Centro-Oeste e 31 no Nordeste. As relações entre as potências
fotovoltaicas instaladas por região são apresentadas na Tabela 6.
Tabela 6 - Tabela relacionando a potência fotovoltaica instalada por região para o ano de 2017
Potência fotovoltaica instalada

Região
Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Nordeste

inferior a 10kW

44

59

18

6

10,01kW a 20kW

24

17

3

9

20,01kW a 30kW

26

17

30,01kW e 40kW

7

5

40,01kW e 50kW

10

6

50,01kW e 100kW

14

7

2

acima de 100,01kW

1

2

5

6
1

3

Fonte: Autoria própria.

Até 03/09/2018 foram registradas 453 empresas com geração fotovoltaica
interligada a rede de energia na ANEEL, 170 no Sul, 197 no Sudeste, 32 no Centro-Oeste,
51 no Nordeste e 3 no Norte. As relações entre as potências fotovoltaicas instaladas por
região são apresentadas na Tabela 7. Durante o ano de 2018 foi registrada a segunda maior
potência de painéis fotovoltaicos instalada na região Nordeste que contabilizou 1.950kW.

54
Tabela 7 - Tabela relacionando a potência fotovoltaica instalada por região para o ano de 2018
Potência fotovoltaica instalada

Região
Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

inferior a 10kW

57

72

17

11

10,01kW a 20kW

39

37

5

11

20,01kW a 30kW

23

30

3

8

30,01kW e 40kW

15

13

1

5

1

40,01kW e 50kW

9

6

3

3

2

50,01kW e 100kW

20

27

3

7

acima de 100,01kW

7

12

6

Fonte: Autoria própria.

Ao se analisar quantas empresas foram instaladas no Brasil, as regiões Sul e
Sudeste se destacam por serem as regiões com a maior quantidade de indústrias com
painéis fotovoltaicos instalados e interligados à rede, conforme Figura 3.

Quantidade de Empresas

Figura 3 - Relação das empresas com painéis fotovoltaicos instalados por regiões do Brasil
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Fonte: Autoria própria.

As 923 empresas instaladas totalizam uma potência total de 32.123,53kW. Na
região Sul as 371 empresas instaladas contabilizam juntas potência igual a 9.594,54kW,
na região Sudeste as 370 indústrias somam 10.890,14kW, na região Norte os 142,14kW
são provenientes de 5 empresas, a potência de 1105,38kW instalada na região CentroOeste são referentes a 66 empresas e as 111 empresas instaladas na Região Nordeste
contabilizam juntas 10391,33kW. A relação das potências instaladas por região é
apresentada na Figura 4.
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Potência Instalada por região
em kW

Figura 4 - Relação de potência fotovoltaica instalada por região
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Fonte: Autoria própria.

As empresas com geração distribuída por meio de painéis fotovoltaicos
instalados interligadas à rede de energia da concessionária que receberam o questionário
estão listadas no Apêndice A. As unidades participantes da pesquisa são as que tem sites
e e-mails disponíveis na rede de internet, totalizando 150 empresas.
Com base nos dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), há no Brasil
573 mil unidades consumidoras industriais (CNI, 2014). Contudo, apenas 30 empresas
foram certificadas pela ISO 50001 até o ano de 2015 no Brasil (PROCOBRE, 2017). Ao
se analisar essa relação de 0,005% das empresas que aderiram à ISO 50001 e a
porcentagem de 0,16% de utilização energia fotovoltaica, as empresas estão iniciando aos
poucos o uso de energia por meio de fontes renováveis e a utilização de um sistema de
gestão de energia.
4.2 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO
Para mensurar as perguntas do questionário optou-se por trabalhar com a escala
Likert, que consiste em uma escala de pontos fixos estipulados na linha, em um sistema
de cinco categorias de resposta. Contudo, a variação no número de itens da escala
originalmente proposta tem fomentado inúmeras discussões sobre a escolha da escala a
ser utilizada (DALMORO; VIEIRA, 2013). Um exemplo de tabela com escala Likert com
escala positiva é apresentado na Tabela 8, caso a escala fosse negativa a escala seria
inversa.
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A confiabilidade da escala aumenta com o aumento do número de categorias de
respostas. O aumento do número de categorias utilizadas no questionário aumenta a
consistência da avaliação (DALMORO; VIEIRA, 2013).
Tabela 8 - Exemplo de escala Likert
Variável Linguística

Valor

Concorda fortemente

5

Concorda

4

Sem opinião

3

Discorda

2

Discorda fortemente

1

Fonte: (MCCLELLAND, 1976).

Há pesquisas que demostram que a utilização de uma escala Likert com três
opções de respostas se mostram suficientes e satisfatórias, pois a diminuição do número
de opções encolhe o teste, e com isso o uso de escalas com poucos itens tende a flutuar
de amostra para amostra (RODRIGUEZ, 2005). A escolha do número de itens na escala,
impacta diretamente nos testes realizados nas análises dos dados (VISWANATHAN;
SUDMAN; JOHNSON, 2004).
Por estes motivos, optou-se por utilizar a escala Likert no desenvolvimento do
trabalho e na mensuração do questionário. Com base nos aspectos e objetivos
apresentados na Seção 3.2, os dados do Quadro 1 e os autores trabalhados na
fundamentação elaborou-se o questionário, apresentado no Apêndice B. A escala
psicométrica utilizada para que os especialistas avaliassem o questionário é apresentada
na Tabela 9.
Tabela 9 – Escala utilizada para a avaliação da importância das questões
Variável Linguística

Número para escala

Não é importante para o SGE

1

Pouco importante para o SGE

2

Parcialmente importante para o SGE

3

Importante para o SGE

4

Muito importante para o SGE

5

Fonte: Autoria própria.
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O questionário apresentado no Apêndice B tem as perguntas elaboradas
apresentadas na primeira coluna, seu embasamento teórico para maturidade de gestão de
energia na segunda coluna. O embasamento por meio dos aspectos listados na terceira
coluna e na quarta coluna apresentam-se os autores que fundamentaram a ideia.
Por intermédio das perguntas elaboradas e das suas fundamentações
relacionadas, delimitou-se o nível de maturidade do SGE, com suporte nos conceitos
trabalhados por Ngai et al., (2013) e Jovanović e Filipović (2015). Para os gestores
responderem ao questionário delimitou-se a escala psicométrica apresentada na Tabela
10.
Tabela 10 – Escala utilizada para a entrevistas dos gestores
Variável Linguística

Número para escala

Desconheço

0

Não tem/Informal

1

Parcialmente implantado

2

Implantado

3

Regulamentado/Estabelecido
Melhoria continua

4
5

Fonte: Autoria própria.

Com base nesses conceitos e delimitações se idealizou primeiramente um
questionário interativo, no qual as perguntas de 1 a 9 definem se a empresa corresponde
ao nível de maturidade 0, ao nível de maturidade 1 ou ao nível de maturidade 2. Caso o
gestor responda desconheço (0) para as nove perguntas iniciais, o mesmo não tem
conhecimento sobre o SGE. Para ser considerado com nível de maturidade 1, o gestor
deverá obrigatoriamente responder as nove perguntas na opção de não tem ou informal
(1). Para que a empresa tenha um nível 2 de maturidade de gestão de energia o gestor
deverá responder nas sete primeiras perguntas a opção correspondente ao parcialmente
(2).
As perguntas de número 10 até as de número 15 correspondem a um conjunto
de seis perguntas que definem se a empresa está no nível 2 ou mais. Para ser considerada
com um nível de maturidade 3 o gestor deverá responder as seis perguntas com no mínimo
implantado (3).
Caso o gestor responda as perguntas de número 16 até a pergunta de número 24
com implantado (3) ou mais, o mesmo terá um nível 3 de maturidade de gestão de energia.
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Para a empresa ter um nível de maturidade de gestão 4 o gestor deve
obrigatoriamente responder as perguntas de número 25 e 26 com regulamentado ou
estabelecido (4). Para ter um nível de maturidade de gestão de energia igual a 5 o gestor
deverá responder essas perguntas com melhoria continua (5). As delimitações dos níveis
foram elaboradas com base nos níveis estabelecidos por Ngai et al (2013) e Jovanović e
Filipović (2015).
Este modelo de questionário foi enviado para especialistas da área de gestão,
gestão de qualidade, serviço de energia, com o intuito de avaliar sua funcionalidade e de
estabelecer níveis de importâncias para as perguntas. O questionário enviado aos
especialistas não estava na forma interativa, pois visava-se analisar as perguntas. Para
avaliar se o questionário seria eficaz utilizando a interatividade sua funcionalidade foi
avaliada por um especialista de questionário.
4.3 VALIDAÇÃO DA FERRAMENTA
Para ser caracterizada como uma ferramenta a ser utilizada pelas empresas o
questionário foi avaliado e mensurado por especialistas da área de gestão, gestão de
qualidade e serviço de energia. Após avaliações o mesmo foi reformulado incorporando
as contribuições dos especialistas da área, para então ser enviado aos gestores das
empresas. As respostas dos gestores participantes da pesquisa foram analisadas e
validadas por meio de um software estatístico.
4.3.1 Aplicação do questionário aos especialistas
No dia 16 de maio de 2018 o questionário foi enviado para os especialistas
listados no Apêndice C por meio eletrônico. Para que os especialistas avaliassem as
perguntas, solicitou-se que os mesmos assimilassem o nível de importância que a
pergunta tem para o SGE, com base na escala de resposta apresentada na Tabela 9.
Optaram por participar da pesquisa oito especialistas.
As respostas obtidas pelos especialistas para as perguntas estão dispostas em um
gráfico de dispersão, para melhor observar quais perguntas foram avaliadas de maneira
igual ou similar e quais foram as perguntas que apresentaram uma maior discrepância na
avaliação. As avaliações individuais dos especialistas para as perguntas são apresentadas
na Figura 5. As respostas dos especialistas estão ordenadas na legenda de E.1 à E.8, as
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perguntas estão apresentadas no eixo X e o nível de importância das perguntas está
referenciado no eixo Y.

Figura 5 - Avaliação dos especialistas para o nível de importâncias das perguntas
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Fonte: Autoria própria.

As respostas dos especialistas E5 e E8 tiveram suas linhas de respostas
conectadas para analisar os modelos de respostas dos gestores.
Por meio do gráfico de dispersão pode-se identificar que o especialista 5 avaliou
as perguntas de maneira diferente, pois das 26 perguntas avaliadas o mesmo avaliou 19
perguntas como sendo com pouca ou sem importância para o sistema de gestão de energia.
Após contabilizada a opinião do especialista 5 de maneira separada, devido as
suas respostas não estarem condizentes com as demais avaliações, analisou-se quais
foram as perguntas consideradas como tendo pouca ou sem importância para o sistema
de gestão de energia.
Das 26 perguntas que compunham o questionário inicial, 5 perguntas foram
avaliadas com escala de 1 e 2 para o nível de importância do sistema de gestão de energia,
conforme mostrado na Figura 6.
A pergunta 16 e a pergunta 25 receberam 4 avaliações cada; a pergunta 20 foi
avaliada com pouca importância para o SGE por dois especialistas. A pergunta 21 foi
avaliada como sem importância para o especialista E7 e a pergunta 26 foi avaliada como
pouca importância para o especialista E3.
O especialista 4 optou por deixar em branco a avaliação das perguntas 9, 13, 18,
19, 23 e 25.
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Figura 6 - Perguntas avaliadas com pouca ou sem importância para o SGE
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Fonte: Autoria própria.

As demais perguntas não relacionadas na Figura 6 e nas três situações acima
foram avaliadas pelos especialistas como sendo parcialmente importante (escala 3),
importante (escala 4) ou tendo grande importância (escala 5) para o sistema de gestão de
energia.
Ao se desconsiderar as respostas do especialista 5, foram calculadas as médias
das respostas obtidas, para se analisar de maneira mais global como foram os níveis de
importância estimados pelos especialistas para as perguntas. A média das avaliações
obtidas é apresentada na Figura 7, assim como a linha de tendência das avaliações.
Figura 7- Média das avaliações para o nível de importâncias das perguntas
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Fonte: Autoria própria.

Por meio das avaliações dos especialistas e das médias geradas a pergunta 16 e
a pergunta 25 ficaram com as médias menores que 3, o que determinou que para a maioria
dos especialistas entrevistados essas perguntas apresentaram pouca ou nenhuma
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importância para o sistema de gestão de energia e por esse motivo optou-se por retirá-las
dos questionários.
Uma linha de tendência (tracejado vermelho) foi gerada com base nas médias
das avaliações, a qual demostrou que as perguntas 16 e 25 estão distantes das demais
avaliações, com uma média entre 2 e 3. As perguntas 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e
26 ficaram com uma média entre 3 e 4. As demais perguntas avaliadas tiveram uma média
entre 4 e 5.
Pela análise pode-se visualizar que as perguntas correspondentes aos níveis de
maturidade de gestão de energia entre 4 e 5 não tiveram seu conceito totalmente absorvido
por alguns especialistas. Os especialistas que avaliaram essas faixas de perguntas como
sendo importante ou muito importante para o sistema de gestão de energia foram o
especialista 6 e o especialista 7. Estes níveis foram estimados para a relação inicial de 26
perguntas.
Junto com a avaliação de importância das perguntas os especialistas tinham a
opção de fazer comentários para a elaboração das perguntas avaliadas. Por intermédio
desta abertura, contribuições foram feitas pelos especialistas para as perguntas avaliadas,
as intervenções estão relacionadas no Apêndice D.
Por meio das contribuições dos especialistas algumas perguntas do questionário
foram reformuladas o que favoreceu a reestruturação do questionário e a divisão das
perguntas por nível de maturidade de gestão de energia. A divisão do questionário por
nível de maturidade de gestão de energia favorece a definições dos gaps que os gestores
devem transpassar para elevar seu nível de maturidade de gestão de energia.
O questionário reelaborado é apresentado no Apêndice E com uma estrutura de
28 perguntas divididas por níveis de maturidade de gestão de energia, os quais foram
delimitados com base nos requisitos de Jovanović e Filipović (2015), de Ngai et al. (2013)
e dos especialistas entrevistados. As perguntas que compõem o questionário foram
renumeradas e reescritas.
Na Figura 8 é estabelecido como seria o modelo ideal de resposta da ferramenta
para os níveis de maturidade de gestão de energia, de modo que: o traço em azul
representa a resposta para o Nível 0; o traço laranja representa a resposta para o Nível 1;
o traço roxo para o Nível 2; o traço em rosa para o Nível 3; o traço em vermelho para o
Nível 4, e; o traço em verde para o Nível 5. Caso o gestor responder como a escala 0, o
mesmo desconhece tal procedimento ou não tem instrução sobre o assunto.
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Figura 8 – Respostas ideais das perguntas por nível de maturidade de gestão de energia
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Fonte: Autoria própria.

Exemplificando: para o gestor ser Nível 1, o mesmo deverá responder as 9
perguntas iniciais com a pontuação 1. Caso o gestor responda uma pergunta com a
pontuação 0 o mesmo estará relacionado ao Nível 0, pois não desenvolveu aquele ponto
específico e para ultrapassar esse gap precisa desenvolvê-lo para elevar seu nível. Caso o
gestor responder uma pergunta com a pontuação 2, o mesmo será Nível 1, com um ponto
já desenvolvido em outro nível.
O questionário reestruturado foi enviado a um especialista de questionários para
averiguação. O modelo do questionário enviado ao especialista contou com uma estrutura
inicial de oito perguntas referentes as principais características da empresa e na sequência
as 28 perguntas referentes ao sistema de gestão de energia. As perguntas iniciais têm
como finalidade delimitar as variáveis com maior influência sobre o comportamento das
empresas perante o SGE. As perguntas iniciais que estão no questionário são apresentadas
no Quadro 3. A escala psicométrica utilizada para os gestores que responderam o
questionário foi apresentada na Tabela 10.
Com base na avaliação e nas sugestões do especialista em questionário foram
acrescentados exemplos nas perguntas iniciais que tratam das principais características
da empresa e inserida uma barra de transição, a qual indica o número da página em relação
ao total. Por sugestão deste especialista optou-se por deixar as perguntas na forma de
interrogação. Inicialmente foi pensado em trabalhar com o questionário de maneira
interativa, porém, por sugestão do especialista em questionário, trabalhou-se com as
perguntas setorizadas por nível de gestão de energia.
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Quadro 3 - Início do questionário aplicado para os gestores
Ferramenta utilizada para relacionar o nível de maturidade de gestão de energia nas empresas
brasileiras.
Principais características da empresa
Números de funcionários da empresa (Exemplo: 30 funcionários):
Ano de fundação da empresa (Exemplo: 2018):
Estado de localização da empresa (Exemplo: Paraná):
Ramo de trabalho da empresa (Setor ou subsetor industrial; Exemplo: Metalmecânica):
Potência total instalada na fábrica (kW) (Exemplo: 10kW):
Potência total instalada em painéis fotovoltaicos (kW) (Exemplo: 2kW):
Nome da empresa (Opcional)
Responsável (Opcional)
Fonte: Autoria própria.

Seguindo as recomendações sugeridas pelo comitê de ética inseriu-se junto ao
questionário online o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para enviálo aos gestores participantes da pesquisa via e-mail.
4.3.2 Aplicação do questionário aos gestores
No dia 15/09/2018 iniciou-se a aplicação do questionário para os gestores das
empresas com geração fotovoltaica interligada à rede de energia elétrica da
concessionária. O questionário foi enviado para 150 gestores, sendo que 23 responderam
à pesquisa. Os participantes são mostrados na Figura 9.
Figura 9 - Gestores participantes da pesquisa
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Fonte: Autoria própria.

Dos 23 participantes da pesquisa, dez empresas enviaram um e-mail afirmando
que não quiseram participar da pesquisa, não podiam participar ou não tinham um sistema
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de gestão de energia (laranja), um gestor preencheu no link do questionário que não
concordava com o TCLE e desta forma não participou da pesquisa (azul) e doze gestores
optaram por participar da pesquisa respondendo ao questionário (rosa).
Dos doze gestores participantes seis preencheram o campo do e-mail para
receber sua avaliação sobre qual é o seu nível de maturidade de gestão de energia. As
respostas obtidas pelos gestores que participaram da pesquisa são apresentadas na Figura
10, de maneira geral por meio de um gráfico de dispersão com o intuito de visualizar e
identificar alguns possíveis padrões de respostas.
Figura 10 - Respostas dos gestores para as perguntas do questionário
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Fonte: Autoria própria.

Para melhor visualizar as respostas obtidas por níveis, optou-se por representálas por meio de gráficos de barras, para dividir as respostas por gestores e perguntas. Na
Figura 11 é apresentada a relação das respostas dos gestores para as perguntas do nível 0.
Figura 11 - Respostas dos gestores para as perguntas referentes ao Nível 0
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Fonte: Autoria própria.
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Ao se analisar a relação de respostas pertencentes ao Nível 0 dos gestores e a
relação das respostas ideais, pode-se observar que: o gestor G9 está no Nível 0; o G12
não está completamente no Nível 1 devido a pergunta 3; os demais gestores estão pelo
menos no Nível 1, pois responderam com 1 ou mais as perguntas.
As respostas dos gestores para o nível 1 são apresentadas na Figura 12. Ao se
analisar isoladamente como seriam as respostas ideais e as respostas fornecidas pelos
gestores, pertencem ao nível de maturidade de gestão de energia 1 os gestores G1, G2,
G3, G6, G7, G8, G9 e G10.
Figura 12 - Respostas dos gestores para as perguntas referentes ao Nível 1
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Fonte: Autoria própria.

O nível de maturidade de gestão de energia 2, tem as respostas obtidas
apresentadas na Figura 13. De maneira isolada, analisando somente as perguntas
pertencem ao Nível 2 apenas os gestores G3 e G11 estão neste nível.
Figura 13 - Respostas dos gestores para as perguntas referentes ao Nível 2
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Fonte: Autoria própria.
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O gestor G8 precisa desenvolver o item apresentado na pergunta 12 para
pertencer ao Nível 2 e os gestores G5, G6 e G10 precisam desenvolver os pontos
apresentadas nas perguntas 12 e 14.
Na Figura 14 são observadas as respostas dos gestores para as perguntas de 15 a
20, referente ao nível de maturidade de gestão de energia 3. Ao se analisar as respostas
dos gestores para esse nível, verificou-se que os gestores que estão mais perto de
atenderem todos os requisitos deste nível de maneira isolada são os gestores G3, G6 e G8.
Figura 14 - Respostas dos gestores para as perguntas referentes ao Nível 3
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Fonte: Autoria própria.

O gestor G3 precisa desenvolver o item apresentado na pergunta 17, o item que
o gestor G6 necessita desenvolver é o da pergunta 19 e o gestor G8 precisa desenvolver
os pontos apresentadas nas perguntas 18 e 20 para estarem no Nível 3 de maturidade de
gestão de energia.
As respostas dos gestores para o nível 4 de maturidade de gestão de energia são
mostradas na Figura 15. Os gestores G6 e G8 estão mais desenvolvidos neste nível.
Figura 15 - Respostas dos gestores para as perguntas referentes ao Nível 4
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Fonte: Autoria própria.
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Para pertencer ao nível de maturidade de gestão de energia 4 o gestor G6
necessita aperfeiçoar o item da pergunta 25, enquanto que o gestor G8 precisa aperfeiçoar
os itens das perguntas 23 e 24.
As perguntas 26, 27 e 28 referentes ao nível de maturidade de gestão de energia
5 e as respostas dos gestores para esse nível são apresentadas na Figura 16. Ao se analisar
as respostas isoladas para este nível o gestor G6 está com os pontos bem desenvolvidos,
os demais estão iniciando.

Figura 16 - Respostas dos gestores para as perguntas referentes ao Nível 5
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Fonte: Autoria própria.

Ao se considerar as respostas dos gestores ao questionário de maneira geral em
relação as curvas ideais de respostas aos níveis de maturidade de gestão de energia, os
gestores que apresentam maiores coerências de respostas são os G1, G9 e G12. Pois ao
se traçar linhas de dispersão, as perguntas seguem um padrão de linearidade, conforme
mostrado na Figura 17.
Figura 17 – Curvas de coerências paras as respostas dos gestores G1, G9 e G12
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Fonte: Autoria própria.
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Para analisar o questionário, as correlações existentes entre as perguntas e as
respostas e para validar as informações, os dados obtidos nas entrevistas foram tratados
por um software estatístico.
4.3.3 Tratamento das informações por meio de um software estatístico
O questionário foi enviado para 150 gestores, 15,33% dos gestores que
receberam o questionário forneceram um tipo de informação, 7,33% dos gestores optaram
por não participar da pesquisa e enviaram um e-mail confirmando sua opção e 8%
optaram por participar da pesquisa.
Para avaliar a confiabilidade do questionário aplicou-se o alfa de Cronbach. O
cálculo para obtenção do valor ocorreu por meio de um software estatístico, pelo qual
determinou-se que coeficiente de alfa de Cronbach para o questionário aplicado aos
participantes foi de 0,96. Com base no modelo para estimação alfa de Cronbach o
questionário demostrou-se confiável.
O número de participantes efetivo da pesquisa foi de 12 e devido a este número
ser baixo o tratamento das informações foi feito por meio de uma análise não-paramétrica
via software estatístico para validar a ferramenta de forma qualitativa por meio do
coeficiente de postos de Spearman.
Com base na correlação de postos de Spearman significativa para o nível 0,01,
ou seja, que tem um intervalo de confiança 99% as perguntas 5, 6 e 16 não apresentaram
correlações para este nível, enquanto que as demais apresentam alguma correlação. Para
um intervalo de confiança 95%, no qual a correlação de postos de Spearman significativa
analisa um nível de 0,05, tem-se que todas as perguntas apresentam alguma correlação.
Interpretando os dados da correlação para a pergunta 1, tem-se que a mesma
estabelece correlações com as perguntas 7, 9, 10, 11, 15 e 20 positivamente, ou seja, as
variáveis crescem em direção ao mesmo sentido. Na Figura 18 é apresentada as
correlações entre as perguntas, os aspectos correspondentes de cada pergunta e o nível de
maturidade de gestão de energia a qual cada pergunta pertence.
A pergunta 1 é relacionada com o nível de maturidade de gestão de energia 0
segundo contribuições dos especialistas e elaborada com base nos aspectos de política,
planejamento e organização. Pela correlação apresentada na Figura 18 as correlações
estabelecidas pelo software a pergunta 1 tem correlações fortes e significativas com a
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pergunta 7 (controle), a pergunta 9 (política e planejamento), a pergunta 10 (cultura), a
pergunta 11 (controle), a pergunta 15 (implementação) e a pergunta 20 (implementação).

Figura 18 - Correlações para a Pergunta 1
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Fonte: Autoria própria.

Por meio dos dados obtidos na análise total do questionário as perguntas estão
correlacionadas, conectando diferentes níveis de maturidade de gestão de energia e
diferentes aspectos e objetivos levantados na fundamentação teórica.
Com o intuito de analisar se as correlações se alteram ao se analisar os níveis de
maturidade de gestão de energia, as correlações de postos de Spearman foram testadas
para o Nível 0 e para o Nível 1 de maturidade de gestão de energia.
Para as perguntas que pertencem ao nível de maturidade de gestão 0: a pergunta
2 se correlaciona com a pergunta 3 e a pergunta 1 não se correlaciona com nenhuma
pergunta do nível, conforme dados apresentados na Figura 19.
As perguntas pertencentes ao nível de maturidade de gestão de energia 1 se
correlacionam, de maneira que a pergunta 4 se correlaciona com as perguntas 5, 6 e 8. A
pergunta 5 se correlaciona com as perguntas 4, 6 e 7. A pergunta 6 tem correlação com
as perguntas 4 e 5. A pergunta 7 se correlaciona com a pergunta 5 e a pergunta 8 tem
correlação com a pergunta 4, conforme Figura 20.

70
Figura 19 - Coeficientes de correlação de Spearman para o nível de maturidade de gestão de energia
0

Fonte: Autoria Própria.

Figura 20- Coeficientes de correlação de Spearman para o nível de maturidade de gestão de energia 1

Fonte: Autoria Própria.

No Quadro 4 é referenciado os aspectos e objetivos determinados na formulação
da pergunta com sua devida correspondência. Com esta delimitação pode-se referenciar
que as perguntas do nível 0 têm os aspectos de controle, implementação, organização,
política e planejamento abordados. As perguntas no nível 1 de maturidade de gestão de
energia são embasadas nos aspectos do controle, da cultura, da organização, da política e
do planejamento. O nível 2 de maturidade as perguntas estão embasadas nos aspectos da
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cultura, do controle, da implementação, da política e do planejamento. Os aspectos de
implementação, práticas de gestão e controle embasam as perguntas do nível 3 de
maturidade de gestão de energia. O nível 4 trabalha os aspectos da cultura, do controle,
das práticas de gestão e da organização. No nível 5 de maturidade de gestão de energia
trabalha-se os aspectos da organização e do controle.

Quadro 4 - Relação entre os aspectos e objetivos para as perguntas do questionário reestruturado
Aspectos e objetivos

Perguntas

Política e Planejamento

P1-P4-P5-P9

Controle

P2 – P7-P11-P12-P13-P19-P22-P28

Cultura

P8-P10-P12-P21

Implementação

P2-P14-P15-P16-P18-P20

Organização

P1-P3-P6-P22-P24-P26-P27

Práticas de gestão

P17-P23-P25

Fonte: Autoria Própria.

Para analisar como seria a correlação entre as perguntas do mesmo aspecto temse a exemplificação para os aspectos da cultura e da política e planejamento.
Ao se analisar as correlações para o aspecto da cultura a pergunta 8 tem um
intervalo de confiança de 95% com a pergunta 10 e a pergunta 21. Enquanto que, a
pergunta 12 não tem correlações forte com as demais perguntas deste aspecto, conforme
apresentado na Figura 21.
Figura 21 - Coeficientes de correlação de Spearman para o aspecto da cultura

Fonte: Autoria Própria.
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Ao se analisar as correlações para o aspecto da política e do planejamento a
pergunta 1 tem um intervalo de confiança de 95% com a pergunta 9. A pergunta 4 se
correlaciona com um intervalo de confiança de 95% com a pergunta 5 e com um intervalo
de confiança de 99% com a pergunta 9. A pergunta 5 tem um intervalo de confiança de
95% com a pergunta 4 e a pergunta 9, conforme é mostrado na Figura 22.
Figura 22 - Coeficientes de correlação de Spearman para o aspecto de política e planejamento

Fonte: Autoria Própria.

Para visualizar como as perguntas estão correlacionadas, montou-se a Tabela 11.
Na qual se relaciona na primeira coluna a pergunta elaborada, sendo que cada célula da
tabela é preenchida por uma cor e esta cor representa o aspecto e dimensão em que foi
embasada a formulação da pergunta. A segunda parte da tabela apresenta as correlações
de postos fornecidas pelo software para cada pergunta simulada, sendo que as perguntas
estão identificadas por um P seguido do seu número (ordem) e a cor da célula refere-se
ao aspecto e dimensão a qual a pergunta foi embasada, conforme fundamentação.
Na Tabela 11 a cor rosa forte da célula refere-se ao controle, a cor verde a política
e o planejamento, a cor amarela refere-se à organização, a cor azul a implementação, a
cor rosa claro refere-se a cultura, a cor cinza as práticas de gestão e as demais cores são
a associação de dois aspectos para a formulação da pergunta.
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Tabela 11 - Correlações entre as perguntas os aspectos e as dimensões
PerguntaAspecto/Dimensão

Perguntas com as correlações relacionadas pelo coeficiente de posto de
Spearman

P1 - Política e Planejamento /
Organização

P7

P9

P10

P11

P15

P20

P2 - Controle/Implementação

P3

P8

P9

P10

P11

P13

P17

P3 - Organização

P2

P8

P10

P17

P19

P21

P22

P4 - Política e Planejamento

P5

P6

P8

P9

P11

P13

P21

P5 - Política e Planejamento

P4

P6

P7

P9

P11

P6 - Organização

P4

P5

P15

P23

P7 - Controle

P1

P5

P9

P10

P11

P15

P20

P18

P21

P26

P26

P27

P28

P28

P8 - Cultura

P2

P3

P4

P9

P10

P11

P13

P17

P18

P21

P26

P27

P28

P9 - Política e Planejamento

P1

P2

P4

P5

P7

P8

P10

P11

P13

P15

P17

P21

P26

P27

P28

P10 - Cultura

P1

P2

P3

P7

P8

P9

P11

P13

P15

P17

P18

P19

P20

P22

P25

P11 - Controle

P1

P2

P4

P5

P7

P8

P9

P10

P15

P12 - Cultura/Controle

P14

P18

P13 - Controle

P2

P4

P8

P9

P10

P14

P17

P18

P19

P21

P22

P25

P27

P28

P14 - Implementação

P12

P13

P18

P22

P25

P27

P15 - Implementação

P1

P6

P7

P9

P10

P11

P16

P20

P23

P16 - Implementação

P15

P20

P17 - Práticas de gestão

P2

P3

P8

P9

P10

P13

P18

P19

P21

P22

P25

P26

P27

P28

P18 - Implementação

P2

P8

P10

P12

P13

P14

P17

P19

P22

P27

P28

P19 - Controle

P2

P3

P8

P10

P13

P17

P18

P21

P22

P25

P28

P20 - Implementação

P1

P7

P10

P15

P16

P21

P22

P23

P24

P25

P21 - Cultura

P2

P3

P4

P8

P9

P13

P17

P19

P20

P22

P23

P26

P22 - Controle/Organização

P3

P8

P10

P13

P14

P17

P18

P19

P20

P21

P23

P24

P25

P27

P23 - Práticas de gestão

P6

P15

P16

P20

P21

P22

P24

P24

P27

P26

P28

P24 - Organização

P20

P22

P23

P25

P25 - Práticas de gestão

P10

P13

P14

P17

P19

P20

P22

P26 - Organização

P2

P4

P8

P9

P17

P21

P27

P27 - Organização

P4

P8

P9

P13

P14

P16

P17

P18

P22

P25

P28 - Controle

P2

P4

P8

P9

P13

P17

P18

P19

P22

P27

P28

Fonte: Autoria Própria.

Segundo os índices de correlações estabelecidos entre as perguntas pelo
coeficiente de postos de Spearman as perguntas têm seus conteúdos correlacionados.
Pode-se estabelecer que as perguntas foram pensadas com base em características
apresentadas na fundamentação teórica para o aspecto levado em consideração. Contudo,
ao se analisar as correlações entre as perguntas pelo software, visualizou-se que as
perguntas sofrem influência de diversos aspectos e de perguntas de diversos níveis de
maturidade de gestão de energia, conforme foi exemplificado na Figura 18. A correlação
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existente entre as perguntas do questionário como um todo comprovam a sua
funcionalidade como uma ferramenta.
Ao se analisar a funcionalidade do questionário, estabeleceu-se que seu
funcionamento ocorre como um passo-a-passo de como o gestor chegar a um nível
elevado de maturidade de gestão de energia. Pois, um questionário para determinar o nível
tem maturidade de gestão de energia não faz a delimitação entre níveis, mas modelos de
respostas. Com isso, a ferramenta proposta visa delimitar qual o gap de gestão de energia
que o gestor apresenta e mostrar qual fator é necessário desenvolver para alcançar seu
objetivo de maturidade de gestão de energia.

4.4 ESTABELECENDO OS PADRÕES DO QUESTIONÁRIO
No Brasil ainda não existe um órgão que estime quantas empresas existem
certificadas pela ISO 50001, conforme e-mail apresentado no Apêndice F. Com isso,
pretende-se por intermédio da ferramenta elaborada mensurar qual o nível de maturidade
de gestão de energia das empresas entrevistas e determinar por meio da análise de gap
quais pontos precisam ser melhorados na empresa.
4.4.1 Método de mensuração da ferramenta
Para que a ferramenta seja utilizada, se estabeleceu duas condições para análise
de resultado, a primeira com base em um somatório de pontos para as respostas dos
gestores e a segunda por meio de uma média aritmética simples da pontuação obtida.
Com base na pesquisa realizadas por Ngai et al. (2013) e por Jovanović e
Filipović (2015) define-se cinco níveis de maturidade de gestão de energia . Contudo, na
ferramenta elaborada determinou-se um nível de maturidade de gestão de energia
denominado zero (0), embasado nos apontamentos feitos pelos especialistas participantes
da pesquisa, totalizando 6 níveis.
Os especialistas participantes sugeriram a realização de três perguntas iniciais
no questionário, com o intuito de determinar se a empresa detém um controle ou
organização sobre os princípios básicos da gestão de energia. As três perguntas iniciais
são a base da ferramenta e o início da implementação do sistema de gestão de energia,
por esse motivo a ferramenta contabiliza as respostas dos gestores para uma relação de
valores entre 0 e 5.
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Para mensurar as respostas dos gestores participantes, realizou-se o somatório
das respostas das perguntas e o resultado encontrado é mostrado na segunda coluna da
Tabela 12. A pontuação encontrada tem sua correspondência com o nível de maturidade
de gestão de energia estabelecido pela Tabela 1, apresentado na terceira coluna da Tabela
12.
Assumindo que a pontuação que o gestor relacionou para cada pergunta possa
ser medida e analisada por uma média aritmética simples, temos suas respostas para o
método das médias apresentadas na quarta coluna da Tabela 12. Para este método os
níveis de maturidade de gestão de energia são observados na quinta coluna.
Tabela 12 - Pontuação obtida pelos gestores na ferramenta
Gestor

Somatório

Nível de maturidade do SGE

Média da

Nível de maturidade do SGE

para o somatório

pontuação

para a média obtida

1

32

2

1,14

1

2

36

2

1,28

1

3

87

4

3,10

3

4

48

2

1,71

1

5

47

2

1,67

1

6

111

4

3,96

3

7

44

2

1,62

1

8

87

4

3,11

3

9

33

2

1,78

1

10

59

3

2,11

2

11

60

3

2,14

2

12

11

1

0,39

0

Fonte: Autoria Própria.

Por meio dos valores obtidos pelo método do somatório, tem-se uma empresa
com o nível de maturidade de gestão de energia 1. Com o nível 2 de maturidade de gestão
de energia se tem 6 empresas. Duas empresas participantes apresentam um nível de
maturidade de gestão de energia 3. Enquanto três empresas apresentam nível 4 de
maturidade de gestão de energia.
Para o método das médias, tem-se uma empresa com nível de maturidade do
SGE em zero. Seis empresas encontram-se no nível de maturidade de gestão de energia
1, duas estão no segundo nível de maturidade e três correspondem ao nível de maturidade
de gestão de energia 3.
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Com o intuito de estabelecer qual o melhor método de mensurar a ferramenta,
para confirmar as relações entre as perguntas e os níveis de maturidade de gestão de
energia, as respostas serão agrupadas e analisadas com o auxílio de software estatístico,
por intermédio do método de análise de cluster.
4.4.2 Análise de agrupamento de gestores com base em clusters
Após a análise de correlação pelo coeficiente de postos de Spearman para as
perguntas da ferramenta se estabeleceu se as mesmas poderiam ser agrupadas. Para
realizar o agrupamento foi utilizada a técnica de análise de clusters, por meio do método
de clusters K-médias. Utilizou-se um software estatístico para fazer a análise de cluster.
Os testes para a ferramenta foram realizados para 2, 3, 4, 5 e 6 clusters. Para
estabelecer a quais clusters os gestores participantes pertencem, observou-se os centros
finais dos grupos gerados para as simulações. Na análise de cluster levou-se em
consideração as 28 perguntas da ferramenta.
Os centros de grupos finais permitiram conhecer a média de cada variável em
cada um dos grupos criados. Com o objetivo de determinar qual é o peso que cada
pergunta tem na determinação do cluster a qual o participante da pesquisa pertence, a
Tabela 13 mostra o centro final dos clusters para cada variável em cada uma das
simulações.
Para a pergunta 1 quando se simula o cenário com 2 clusters o valor a que essa
pergunta tem para os valores correspondentes ao primeiro cluster é de 4,0 e tem um valor
de 1,8 para o cluster 2. Neste caso, quem pertence ao cluster 1 tem um maior nível de
maturidade de gestão de energia, quando comparado a quem pertence ao cluster 2.
No cenário com 3 clusters, a pergunta 1 tem um peso de 1,7 para o primeiro
cluster, no segundo cluster tem um peso de 2,0 e no terceiro cluster tem um peso de 4,0.
Para essa situação em que se tem possíveis três níveis de maturidade de gestão de energia,
as informações visíveis são de que, quem pertence ao cluster 1 tem baixo nível de
maturidade de gestão de energia, quem está no cluster 2 tem um nível intermediário de
maturidade e quem está no cluster 3 tem um alto nível de gestão de maturidade de energia.
Por meio do cluster de centro final visualiza-se o peso que cada variável tem na
determinação do cluster, pois o centro final do cluster é calculado como a média para cada
variável dentro de cada cluster final, refletindo assim as características do caso típico de
cada cluster.
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Tabela 13 - Centro final dos clusters para cada variável
Centro de Clusters finais para as simulações
Variáveis

2 Cluster

3 Cluster

4 Cluster

5 Cluster

6 Cluster

1

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Pergunta 1

4,0

1,8

1,7

2,0

4,0

4,0

,8

2,0

3,5

2,0

,7

1,5

3,5

4,0

,7

1,5

3,5

3,5

2,0

5,0

Pergunta 2

4,0

2,3

1,5

4,5

4,0

4,0

1,3

4,5

2,0

4,0

1,0

3,5

2,0

4,0

1,0

3,5

3,5

2,0

4,0

5,0

Pergunta 3

2,7

1,6

1,2

3,0

2,7

2,7

,5

3,0

2,5

3,0

,3

2,0

2,5

2,7

,3

2,0

2,0

2,5

3,0

4,0

Pergunta 4

4,7

1,3

1,0

2,0

4,7

4,7

1,3

2,0

,5

1,0

1,0

2,5

,5

4,7

1,0

2,5

4,5

,5

1,0

5,0

Pergunta 5

2,3

1,1

,7

2,5

2,3

2,3

1,0

2,5

0,0

0,0

,7

3,5

0,0

2,3

,7

3,5

2,0

0,0

0,0

3,0

Pergunta 6

3,0

1,1

1,0

1,5

3,0

3,0

1,0

1,5

1,0

0,0

1,0

2,0

1,0

3,0

1,0

2,0

2,5

1,0

0,0

4,0

Pergunta 7

3,7

2,1

1,8

3,0

3,7

3,7

1,5

3,0

2,5

3,0

1,3

2,5

2,5

3,7

1,3

2,5

3,5

2,5

3,0

4,0

Pergunta 8

3,3

1,4

,8

3,0

3,3

3,3

1,0

3,0

,5

3,0

,7

2,5

,5

3,3

,7

2,5

3,0

,5

3,0

4,0

Pergunta 9

3,7

1,3

1,0

2,0

3,7

3,7

1,0

2,0

1,0

2,0

,7

2,0

1,0

3,7

,7

2,0

3,5

1,0

2,0

4,0

Pergunta 10

3,7

1,6

1,3

2,5

3,7

3,7

1,0

2,5

2,0

3,0

1,0

1,5

2,0

3,7

1,0

1,5

3,5

2,0

3,0

4,0

Pergunta 11

4,0

1,3

,8

2,5

4,0

4,0

,8

2,5

1,0

3,0

,7

1,5

1,0

4,0

,7

1,5

3,5

1,0

3,0

5,0

Pergunta 12

1,0

,6

,5

1,0

1,0

1,0

,5

1,0

,5

2,0

,7

0,0

,5

1,0

,7

0,0

1,5

,5

2,0

0,0

Pergunta 13

3,7

1,3

1,0

2,0

3,7

3,7

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,5

1,0

3,7

1,0

1,5

3,5

1,0

2,0

4,0

Pergunta 14

2,7

,9

,7

1,5

2,7

2,7

,8

1,5

,5

3,0

1,0

0,0

,5

2,7

1,0

0,0

3,5

,5

3,0

1,0

Pergunta 15

4,3

1,4

1,3

1,5

4,3

4,3

,8

1,5

2,5

1,0

,7

1,5

2,5

4,3

,7

1,5

4,0

2,5

1,0

5,0

Pergunta 16

4,3

2,5

3,0

1,0

4,3

4,3

2,5

1,0

4,0

0,0

2,3

2,5

4,0

4,3

2,3

2,5

4,0

4,0

0,0

5,0

Pergunta 17

3,3

1,5

1,2

2,5

3,3

3,3

,8

2,5

2,0

3,0

,3

2,0

2,0

3,3

,3

2,0

2,5

2,0

3,0

5,0

Pergunta 18

3,0

1,5

,8

3,5

3,0

3,0

,8

3,5

1,0

4,0

1,0

1,5

1,0

3,0

1,0

1,5

3,0

1,0

4,0

3,0

Pergunta 19

2,7

1,6

1,0

3,5

2,7

2,7

,5

3,5

2,0

4,0

,7

1,5

2,0

2,7

,7

1,5

3,0

2,0

4,0

2,0

Pergunta 20

3,0

,6

,8

0,0

3,0

3,0

,3

0,0

2,0

0,0

,3

0,0

2,0

3,0

,3

0,0

2,5

2,0

0,0

4,0

Pergunta 21

4,3

2,0

1,7

3,0

4,3

4,3

1,0

3,0

3,0

2,0

,3

3,5

3,0

4,3

,3

3,5

4,0

3,0

2,0

5,0

Pergunta 22

3,3

1,3

,8

2,5

3,3

3,3

,5

2,5

1,5

4,0

,7

,5

1,5

3,3

,7

,5

3,0

1,5

4,0

4,0

Pergunta 23

3,0

1,0

1,2

,5

3,0

3,0

,5

,5

2,5

0,0

,7

,5

2,5

3,0

,7

,5

2,5

2,5

0,0

4,0

Pergunta 24

2,7

,8

1,0

0,0

2,7

2,7

,8

0,0

1,5

0,0

1,0

0,0

1,5

2,7

1,0

0,0

2,0

1,5

0,0

4,0

Pergunta 25

3,3

1,0

,8

1,5

3,3

3,3

,5

1,5

1,5

3,0

,7

0,0

1,5

3,3

,7

0,0

3,5

1,5

3,0

3,0

Pergunta 26

3,7

2,4

2,0

3,5

3,7

3,7

2,3

3,5

1,5

4,0

1,3

4,0

1,5

3,7

1,3

4,0

3,0

1,5

4,0

5,0

Pergunta 27

3,3

,9

,8

1,0

3,3

3,3

1,0

1,0

,5

2,0

1,0

,5

,5

3,3

1,0

,5

3,0

,5

2,0

4,0

Pergunta 28

3,0

1,1

,7

2,5

3,0

3,0

,8

2,5

,5

2,0

1,0

1,5

,5

3,0

1,0

1,5

2,5

,5

2,0

4,0

Fonte: Autoria Própria.

Ao final desta análise determina-se na Tabela 14 quais são os centros de cluster
estabelecidos para os gestores participantes, de maneira individual para cada uma das
simulações (2, 3, 4, 5 e 6 clusters). De modo que pela análise de cluster está se testando
outras possibilidades para mensuração da maturidade de gestão de energia, ou seja, outros
possíveis agrupamentos das variáveis. Para analisar se os cluster e os modelos de nível
estabelecidos coincidem, duas colunas referente aos níveis de maturidade são inseridas
na Tabela 14.
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Para determinar qual o nível de maturidade de gestão de energia nas empresas
entrevistadas, evidenciou-se quais agrupamentos de cluster coincidem com o
agrupamento feito pelo método das médias e método do somatório. As células em amarelo
representam quando o método do somatório teve seu padrão de agrupamento repetido
para as análises de cluster, na Tabela 14. As células em verde demostram quais gestores
tiveram suas respostas agrupadas de maneira igual para o método das médias e para a
análise de cluster.
Tabela 14 - Associações de clusters simuladas
Número de clusters simuladas

Nível de maturidade
de gestão de energia
6
Método
Método
Clusters Somatório Médias
1
2
1

Gestores
participantes
G1

2
Clusters
2

3
Clusters
1

4
Clusters
2

5
Clusters
2

G2

2

1

2

3

2

2

1

G3

1

3

1

5

3

4

3

G4

2

1

4

4

4

2

1

G5

2

1

4

4

4

2

1

G6

1

3

1

5

6

4

3

2

1

G7
G8

1

3

1

5

3

4

3

G9

2

1

2

2

1

2

1

G10

2

2

3

3

2

3

2

G11

2

2

3

1

5

3

2

1

2

2

1

1

0

G12
2
Fonte: Autoria Própria.

Observou-se que o gestor G7, não conseguiu ser mensurado e foi classificado
como ausente para todas as simulações realizadas, devido as características das suas
respostas fornecidas ao questionário.
Pelos dados apresentados na Tabela 14, tem-se que para o número de 2 cluster:
três gestores foram classificados no cluster 1 com elevado nível de maturidade de gestão;
enquanto que oito gestores foram classificados com um baixo nível de maturidade de
gestão de energia; e um teve seu resultado ausente.
Para a simulação com 3 clusters, seis gestores foram classificados com o cluster
1 (baixo fator), dois gestores foram classificados com o cluster 2 (moderado fator) e três
gestores foram classificados no cluster 3 (alto fator).
Na simulação com 4 cluster, três gestores são classificados no cluster 1 e
apresentam um fator muito forte de maturidade de gestão de energia. Os quatro gestores
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classificados no cluster 2 teriam um forte nível de maturidade de gestão de energia. Os
dois gestores relacionados no cluster 3 poderiam ser considerados com o fator moderado.
Os dois gestores pertencentes ao fator 4, apresentariam um baixo nível de maturidade de
gestão de energia.
Ao se observar as relações de agrupamento para a simulação com 5 clusters: um
gestor pertence ao cluster de número 1, três gestores estão no cluster de número 2, dois
gestores estão no cluster de número 3, dois gestores correspondem ao quarto cluster e três
gestores foram classificados como pertencentes ao cluster de número 5. Nesta análise o
cluster de número 1 seria o que apresenta um baixo nível de maturidade de gestão de
energia e o número 5 seria a representação de um elevado nível de maturidade de gestão
de energia.
Para a simulação com 6 clusters, o cluster de número 1 corresponde a um baixo
nível de maturidade gestão de energia e o cluster de número 6 seria a representação de
um elevado nível de maturidade de gestão de energia. Para o cluster de número um, três
gestores tiveram suas respostas classificadas para esse cluster. Dois gestores são parte do
segundo cluster, dois gestores do terceiro cluster e dois gestores do quarto cluster. O
quinto cluster e o sexto cluster tem um gestor correspondente cada.
Ao comparar as associações de cluster com os modelos de métodos para o nível
de maturidade de gestão de energia, o modelo de maturidade das médias é compatível
com a associação de cluster 3 para dez gestores. Para o método do somatório cinco
gestores são compatíveis com a análise de cluster 4. Para o agrupamento de 2 cluster,
cinco gestores são compatíveis com o método do somatório e dois são compatíveis com
o método das médias. Enquanto que para o agrupamento com 6 cluster, cinco gestores
são compatíveis com o método das médias e dois gestores com o método do somatório.
Para visualizar como seria o comportamento ideal das distâncias entre os níveis
de maturidade de gestão de energia, tem-se que:
• o nível de maturidade de gestão de energia 0 está próximo ao nível de
maturidade 1 e 2, porém distante dos níveis 3, 4 e 5;
• o nível de maturidade de gestão de energia 1 se aproxima aos níveis 0, 2 e 3,
mas se distancia dos níveis 4 e 5;
• a empresa com um nível de maturidade de gestão de energia 2 tem suas
respostas próximas aos níveis 0, 1 e 3, contudo distante dos níveis 4 e 5.
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• para um nível de maturidade de gestão de energia 3 a proximidade ocorre com
os níveis 2, 4 e 5, no entanto está distante dos níveis 1 e 0;
• no nível de maturidade de gestão de energia 4 a proximidade está entre os
níveis 3 e 5, mas distante dos níveis 0, 1 e 2.
• o nível de maturidade de gestão de energia 5 tem proximidade com os níveis 3
e 4, enquanto mantém-se distante dos níveis 0, 1 e 2.
Para avaliar qual o melhor agrupamento e o melhor método para mensurar os
níveis de maturidade de gestão de energia para a ferramenta, as respostas individuais
foram analisadas.
4.4.3 Características das empresas participantes da pesquisa
Com o intuito de estabelecer a existência de padrões de gestão elencou-se na
Tabela 15 as principais características das empresas fornecidas durante o preenchimento
do questionário e identificou-se seu nível de maturidade de gestão de energia conforme
método das médias e método do somatório.
Tabela 15 - Relação das características dos gestores participantes da pesquisa

Devolutiva

Nível de
maturidade
de SGE
Método das
médias

Nível de
maturidade
de SGE
Método do
somatório

8.84

Sim

1

2

112

18

Não

1

2

Industrial

22

20

Sim

3

4

900

823

Sim

1

2

Gestor

Número de
Funcionários

Ano de
fundação

Estado

Ramo

G1

11

1996

SP

Organização Social
Sem Fins Lucrativos

G2

14

1997

SC

Metalmecânica

G3

60

1991

SC

Pot.
total
(kW)

Potência
Fotovoltaica
(kW)

G4

939

1990

SC

Industria de
confecção

G5

3

1990

SC

Painéis elétricos

15

3

Sim

1

2

G6

750

1985

SP

Móveis escritório

225

108

Não

3

4

G7

20

1991

MG

Industrial

40

27

Sim

1

2

G8

12

1975

RS

Ar Condicionado

12

12

Não

3

4

G9

175

1990

SC

Automação Industrial

2

Não

1

2

G10

50

1989

SP

Eletromecânica

12

12

Não

2

3

G11

9

2007

RS

Agropecuário

250

130

Não

2

3

MG

Serviço de
contabilidade

10

2

Sim

0

1

G12

3

2015

Fonte: Autoria Própria.

O questionário foi enviado para empresas das cinco regiões brasileiras (Sul,
Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste), porém responderam à pesquisa empresas da
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região Sul e Sudeste. Das empresas participantes 7 estão alocadas na região Sul e 5 na
região Sudeste.
Pelo método do somatório e pelo método das médias, dos 12 gestores
participantes da pesquisa, três gestores (empresas) apresentaram um nível de maturidade
de gestão de energia elevado.
Das empresas participantes oito gestores identificaram a empresa e o site para
contato, pois a inserção desta informação era opcional. Ao se analisar os sites das
empresas observou-se que quatro delas referenciam seu sistema fotovoltaico e uma
também referencia o gerenciamento energético. A empresa que referencia o
gerenciamento energético e o sistema fotovoltaico é a do gestor G3.
Para analisar quais características tem maior influência sobre as empresas
entrevistadas para a gestão de energia, cada nível de maturidade é analisado buscando
estabelecer as similaridades.
Para as empresas com nível de maturidade de gestão de energia 1 (método das
médias) e nível 2 (método do somatório), as similaridades são de que: seis empresas têm
ano de fundação entre 1990 e 1997; quatro empresas estão instaladas na região Sul e duas
estão instaladas na região sudeste; cinco empresas trabalham com ramo ligado a indústria
e uma é classificada como organização sem fins lucrativos; cinco gestores identificaram
o nome da empresa (G1, G2, G4, G5 e G7). Das empresas que se identificaram foi
possível verificar que três empresas deixam disponíveis em seus sites sua relação com a
sustentabilidade e painéis fotovoltaicos. Fazem parte desta classificação empresas de
micro, pequeno, médio e grande porte.
A similaridade visível para as duas empresas com nível 2 de maturidade de
gestão de energia (método das médias) e nível 3 (método do somatório) é de que ambas
optaram por não receber um feedback, sobre o seu nível de maturidade de gestão de
energia. As empresas que estão neste nível são as de micro e médio porte. Dois gestores
se encaixam nesta categoria, sendo que o gestor G10 identificou a empresa e está
relaciona em seu site qual é sua política de responsabilidade ambiental.
Das três empresas com nível de maturidade de gestão de energia 3 (método das
médias) e nível 4 (método do somatório), duas foram fundadas antes de 1990. Ambas as
empresas trabalham com o ramo da indústria e afins. Duas estão situadas na região Sul e
uma na região Sudeste. As empresas que estão neste nível são as de micro, pequeno e
grande porte. Os gestores G3 e G6 identificaram a empresa, o que possibilitou identificar
que o gestor G3 trabalha em seu site os termos de sustentabilidade, fontes renováveis de
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energia e gerenciamento energético. No site da empresa do gestor G6 é identificado quais
são as responsabilidades ambientais da empresa e enfatizam sua busca constante pela
sustentabilidade.
Uma empresa é mensurada como sendo nível de maturidade de gestão de energia
0 (método das médias) e nível 1 (método do somatório) o item que apresenta maior
discrepância quando comparada com as demais é o ano de fundação. A empresa foi
fundada posteriormente ao ano 2010, encontra-se na região sudeste e não trabalha
diretamente com a indústria.
Ao se analisar as diferenças e semelhanças pontualmente para cada nível, podese identificar duas características que interferem no nível de maturidade de gestão de
energia: o ano de fundação e o ramo de atuação da empresa. Além dessas características
foi possível estabelecer que os gestores participantes deixam evidenciados em seus sites
seu comprometimento com a sustentabilidade, fontes renováveis de energia e meio
ambiente.
O ano de fundação da empresa é uma característica que influência, pois está
ligada diretamente em como a gestão de energia é observada pela alta administração e em
como ela é gerida pela instituição. Essa característica demonstra que, com o tempo, a
busca por aperfeiçoamento é aguçada em conjunto com o fator orçamentário e a redução
de custos.
O posicionamento dos gestores perante a visão de um sistema de gestão de
energia também é influenciado pelo ramo de atuação da empresa, pois as empresas de
ramos similares tendem a se aprimorar, com o intuito de fornecer serviços ligados a essa
área devido à ampliação de ofertas ao cliente, aos conhecimentos da alta administração e
ao anseio por inovação.
Ao se analisar as principais características e a relação de análise de cluster não
foi possível delimitar qual o melhor método para mensurar a ferramenta e quais os gaps
da gestão de energia. Para se conhecer tais informação, as respostas dos gestores foram
analisadas individualmente.
As respostas dos gestores G1, G2, G4, G5, G7 e G9 são analisadas pontualmente
para delimitar qual nível de maturidade de gestão de energia representa melhor o nível de
maturidade de cada gestor. Os gestores analisados pertencem ao nível de maturidade de
gestão de energia 1 segundo o método das médias, enquanto que, para o método do
somatório apresentam um nível de maturidade de gestão de energia 2. Por meio das
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similaridades das respostas desses gestores, optou-se por plotar suas respostas em um
gráfico, conforme Figura 23.
Figura 23 - Relação entre o nível de maturidade de energia e as respostas dos gestores G1, G2, G4, G5, G7
e G9.
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Fonte: Autoria Própria.

Pelas respostas fornecidas pelo gestor G1 e pelo nível ideal de respostas, a
empresa tem o nível 1 de maturidade de gestão de energia. Para que se possa elevar o
nível de maturidade de gestão de energia da empresa para o nível 2, essa deverá trabalhar
os seguintes pontos: estabelecer um programa de gestão de energia; identificar os usos
significativos de energia, os indicadores de desempenho e as linhas de base energética;
definir o planejamento energético; estabelecer, fixar e demarcar no planejamento
estratégico os objetivos e metas de desempenho energético; estabelecer um grupo de
gestão de energia, uma comissão interna de conservação de energia ou um gestor de
energia; instruir os funcionários da empresa sobre o gerenciamento de energia.
Pelas respostas do gestor G2, o mesmo pertence ao nível de maturidade de gestão
de energia 1 e para elevar seu nível de maturidade para 2 necessita trabalhar: implantar,
de forma parcial, um programa de gestão de energia; estabelecer os indicadores de
desempenho e as linhas de base energética; um planejamento energético; definir um grupo
de gestão de energia, uma comissão interna de conservação de energia ou um gestor de
energia.
Os gestores G4 e G5 apresentaram estilos de respostas similares e para alcançar
o nível 2 de maturidade de gestão de energia, ambos precisam: definir um planejamento
energético; estabelecer, fixar e demarcar os objetivos e metas de desempenho energético
em um plano de ação; implantar um grupo de gestão de energia, uma comissão interna de
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conservação de energia ou um gestor de energia; instruir todos os funcionários sobre o
gerenciamento de energia.
Pelas respostas fornecidas pelo gestor G7, a empresa pertence ao nível 1 de
maturidade de gestão de energia, apesar de ter pontos como alto desenvolvimento para
um sistema de gestão de energia. Para elevar o nível da empresa para 2, necessita:
estabelecer parcialmente os indicadores de desempenho e linhas de base energética;
definir um planejamento energético; designar uma pessoa para responder pela gestão de
energia, um grupo de gestão de energia ou uma comissão interna de conservação de
energia; instruir os funcionários da empresa sobre o gerenciamento de energia.
O gestor G9 também tem suas principais características compatíveis com o nível
de maturidade de gestão 1 e para ter seu nível elevado para 2 precisa: definir um programa
de gestão de energia; identificar seus usos significativos de energia; estabelecer os
indicadores de desempenho e as linhas de base energética; fixar, demarcar e estabelecer
os objetivos e metas de desempenho energético em um plano de ação; designar uma
pessoa para responder pela gestão de energia, um grupo de gestão de energia ou uma
comissão interna de conservação de energia; instruir os funcionários sobre o
gerenciamento de energia.
Ao analisar as respostas dos gestores G10 e G11, suas avaliações oscilam entre
os níveis de maturidade 2 para o método das médias e 3 para o método do somatório. A
relação das respostas dos gestores e seus níveis de maturidade são apresentados na Figura
24.
Figura 24 - Relação entre o nível de maturidade de energia e as respostas dos gestores G10 e G11.
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O gestor 10 pertence ao nível 2 de maturidade de gestão de energia, para subir
para o nível de maturidade de gestão de energia 3 precisa: implantar um programa de
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gestão de energia na organização; definir a política energética da empresa, considerando
as metas e objetivos; promover o engajamento e/ou incentivos para que os funcionários
contribuam para o atendimento de objetivos e metas de melhoria de desempenho
energético; determinar e estabelecer os indicadores de desempenho energético conforme
realidade da empresa; contar com um profissional com CMVP (pergunta elaborada
devido a contribuição de um especialista); realizar um controle de operação com base no
desempenho energético para satisfazer os requisitos da política energética e atingir seus
objetivos e metas; utilizar uma documentação para acompanhamentos dos objetivos, das
metas de energia e dos planos de ação de maneira a sinalizar (visualmente) se os objetivos
e metas foram alcançados e como está a projeção do plano de ação.
O gestor G11 pertence ao nível 2 de maturidade de gestão de energia e para
elevar o seu nível para 3 precisa: implantar um programa de gestão de energia na
organização; definir um planejamento energético; fixar, demarcar e estabelecer os
objetivos e metas de desempenho energético em um plano de ação; estabelecer um grupo
de gestão de energia, uma comissão interna de conservação de energia ou um gestor de
energia; definir a política energética da empresa considerando as metas e objetivos; contar
com um profissional com CMVP; realizar um controle de operação com base no
desempenho energético para satisfazer os requisitos da política energética e atingir seus
objetivos e metas.
Pelo método do somatório, os gestores G3, G6 e G8 são nível 4 e pelo método
das médias pertencem ao nível 3 de maturidade de gestão de energia. Na Figura 25 é
apresentada a relação entre as respostas dos gestores e a relação ideal de respostas para
os níveis de maturidade de gestão de energia 3 e 4.
Figura 25 - Relação entre o nível de maturidade de energia e as respostas dos gestores G3, G6, G8.
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Para que o gestor G3 possa elevar seu nível de gestão de energia para 4, quatro
pontos precisam ser aprimorados por meio da implantação e regulamentação: os
indicadores de desempenho e as linhas de base energética; os objetivos e metas de
desempenho energético no plano de ação; a relação dos dados obtidos pelos indicadores
de energia de maneira documentada para comparações entre as linhas de base energéticas,
o controle interno do sistema de gestão de energia (SGE) e o benchmarking interno; e ter
um profissional habilitado com CMVP.
O gestor G6 só não se caracteriza nível 4 porque não tem um profissional com
CMVP atuante e precisa estabelecer uma documentação para acompanhamentos dos
objetivos, das metas de energia e dos planos de ação de maneira visual.
O gestor G8 pertence ao nível 3 de maturidade de gestão de energia, e para elevar
seu nível de maturidade de gestão de energia para 4 necessita estabelecer indicadores de
desempenho e linhas de base energética; assim como estabelecer, fixar e demarcar os
objetivos e metas de desempenho energético no plano de ação; definir um gestor de
energia, um grupo de gestão de energia ou uma comissão interna de conservação de
energia ou um gestor de energia, precisará contar com um profissional com CMVP
atuante na empresa.
O gestor G12 – classificado como nível 0 de maturidade de gestão de energia
pelo método das médias (laranja) e nível 1 de maturidade pelo método do somatório
(cinza) tem sua relação de respostas e níveis apresentadas na Figura 26.

Figura 26 - Relação entre o nível de maturidade de energia e a resposta do gestor G12.
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Para que a empresa do gestor 12 possa ter seu nível de maturidade de gestão de energia
elevado para 1, necessita-se desenvolver, de maneira informal e parcial os seguintes aspectos:
elaborar um programa de gestão de energia; estabelecer indicadores de desempenho e linhas de
base energética; ter um planejamento energético; estabelecer os objetivos e metas de
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desempenho energético em um plano de ação fixado e demarcado no planejamento estratégico;
ter um grupo de gestão de energia, uma comissão interna de conservação de energia ou um
gestor de energia; possuir um sistema para monitoramento, medição e análise de indicadores de
energia; instruir os funcionários da empresa sobre o gerenciamento de energia. Apesar de estar
classificada no nível 0 de maturidade de gestão de energia, a empresa se preocupou em
identificar seus usos significativos de energia.
Com isso, tem-se que a ferramenta proposta analisa seis níveis estabelecidos, de
maneira que para uma empresa ser nível 1 a mesma deve desenvolver os itens abordados no
nível 1 e desenvolver o nível 0.
Com relação a esse comportamento pode-se determinar os gaps que as empresas
entrevistadas apresentam para conseguir elevar seu nível de maturidade de gestão de energia.
Primeiramente os gestores que estão no nível 1 deverão desenvolver e aprimorar os aspectos
abordados no nível 0: na pergunta 1 (estabelecer um programa de gestão de energia) e na
pergunta 3 (identificar os usos significativos de energia, os indicadores de desempenho e as
linhas de base energética). Em conjunto com as características do nível 0, deverão desenvolver
também os aspectos, objetivos e requisitos da ISO 50001 do nível 1 abordados:
• na pergunta 4 (definir o planejamento energético);
• na pergunta 5 (estabelecer, fixar e demarcar no planejamento estratégico os objetivos
e metas de desempenho energético);
• na pergunta 6 (estabelecer um grupo de gestão de energia, uma comissão interna de
conservação de energia ou um gestor de energia) e;
• na pergunta 8 (instruir os funcionários da empresa sobre o gerenciamento de
energia).
As perguntas não relacionadas, já estão desenvolvidas pelas empresas entrevistadas
correspondente ao nível 1 de maturidade de gestão de energia.
Os gaps de gestão de energia comum aos gestores pertencente ao nível 2 de maturidade
de gestão de energia são os aspectos e requisitos da ISO 50001 trabalhados na pergunta 1; na
pergunta 9 (definir a política energética da empresa, considerando as metas e objetivos); na
pergunta 12 (contar com um profissional com CMVP); e na pergunta 13 (realizar um controle
de operação com base no desempenho energético para satisfazer os requisitos da política
energética e atingir seus objetivos e metas). De maneira que, para o gestor pertencer ao nível 3
de maturidade de gestão de energia deve-se trabalhar e desenvolver até certo ponto as perguntas
pertencentes ao nível 0, nível 1, nível 2 e nível 3. Delimitando desta forma um passo-a-passo

88
de como o gestor deverá implementar as melhorias em sua empresa com o intuito de melhorar
sua gestão de energia.
Os gestores que estão no nível 3 precisam trabalhar primeiramente os pontos
abordados no nível 0, nível 1 e nível 2 para elevar seu nível de maturidade de gestão de energia.
Com base, nas respostas dos gestores eles necessitam trabalhar alguns pontos do nível 0, do
nível 1 e do nível 2. No nível 0 deve-se desenvolver o aspecto abordado na pergunta 3. No nível
1 trabalhar os pontos da pergunta 5 e da pergunta 6. No nível 2 os três gestores necessitam
trabalhar o aspecto da pergunta 12 (ter um profissional habilitado com CMVP). Para um gestor
ser nível 4 de maturidade de gestão de energia deve trabalhar e ter de desenvolver até certo
ponto as perguntas pertencentes ao nível 0, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4.
Ao se analisar as relações pode-se identificar que para ambos os níveis estabelecidos
os gestores participantes precisam trabalhar assuntos abordados no nível 0, no nível 1 e no nível
2. Por meio das entrevistas pode-se identificar que:
• 75% das empresas avaliadas não apresentam objetivos e metas de desempenho
energético estabelecidos, fixados e demarcados no planejamento estratégico;
• 66% dos entrevistados desconhecem quais são os indicadores de desempenho
energético da empresa;
• 58% não instruíram os funcionários sobre o gerenciamento de energia ou os
submeteram à um treinamento de sensibilização;
• 58% não identificaram seus usos significativos de energia;
• 50% não tem um programa energético; e apenas
• 25% dos entrevistados possuem um grupo de gestão de energia, uma comissão
interna de conservação de energia ou um gestor de energia.
Com exceção dos gestores G11 e G12, todos estão familiarizados com a necessidade
de que os equipamentos sejam adquiridos seguindo a indicação dos padrões mínimos de
eficiência energética elencado pelas contribuições dos especialistas.
Pelas participações, visualizou-se que alguns gestores apresentam características já
desenvolvidas nos níveis de maturidade de gestão de energia 3, 4 e 5 mesmo estando no nível
1 e nível 2. Além de que gestores mesmo sendo mensurados como nível 3 de maturidade de
gestão de energia não desenvolver itens abordados no nível 0 e nível 1 de maturidade.
Por meio das análises individuais, para que as empresas consigam aplicar a ferramenta
e tenham um melhor feedback sobre o seu nível de maturidade de gestão de energia, o melhor
método a ser utilizado para mensuração é o método das médias. Além de ser o método que
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apresentam maiores similaridades de respostas e agrupamentos para análise de cluster, neste
caso agrupamento de 3 cluster.
Para facilitar o acesso à ferramenta, pensou-se em disponibilizá-la de maneira online
em um site. Nessa ferramenta online cada pergunta teria peso de 0 até 5, assim, a medida em
que os gestores respondem cada pergunta sua pontuação é somada. Ao final do preenchimento
de todas as respostas, a pontuação total é dividida por 84, para estabelecer o nível de maturidade
de gestão de energia a qual o gestor pertence.
Ao se estabelecer o nível de maturidade do gestor igual a 1,14 (a exemplo do gestor
participante da pesquisa G1), esse pertence ao nível 1, porém tem características de outros
níveis. Para o gestor saber o que precisa melhorar para elevar seu nível de maturidade de gestão
de energia, os pontos (gaps) que ele precisa desenvolver serão destacados em cor vermelha.
Com esses pontos destacados, fica acessível aos gestores das empresas saber o que precisam
desenvolver e as medidas que precisam tomar para melhorar a gestão de energia da empresa.
Para as empresas que já tenham seus aspectos desenvolvidos, essa ferramenta poderá
validar formas de melhorar seus números e auxiliar na introdução para a certificação da ISO
50001.
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5 CONCLUSÃO
As empresas brasileiras buscam reduzir seu consumo energético, aumentar sua
produtividade, reduzir as perdas e os desperdícios nos processos produtivos industriais. Para
alcançar esses objetivos focam principalmente na substituição e aquisição de equipamentos,
insumos energéticos e processos que auxiliam na redução de custo e consumo de energia. Com
o intuito de estabelecer uma amostra de empresas brasileiras que possam representar a busca
por eficiência energética e as práticas dos princípios da gestão de energia, pesquisou-se sobre
uma relação de empresas que trabalham estes temas. Nas pesquisas realizadas encontrou-se
uma relação de empresas que atuam com fontes renováveis de energia interligada à rede da
concessionária de energia, as quais foram restringidas as empresas que trabalham com painéis
fotovoltaicos.
Com base na pesquisa realizada, as empresas que tem energia fotovoltaica que atuam
diretamente com a rede de energia elétrica da concessionária estão em maior quantidade nas
regiões Sul e Sudeste. Contudo, ainda não se equivalem à região Nordeste em produção de
energia elétrica por painéis fotovoltaicos. Os avanços também são perceptíveis quando
observado o número de empresas que aderiram à implantação de sistemas fotovoltaicos até o
ano de 2018.
Supôs-se inicialmente a hipótese de que as empresas com geração fotovoltaica
interligada à rede de energia elétrica da concessionária apresentam elevado nível de maturidade
de gestão de energia. Para confirmar se tal suposição é verdadeira, elaborou-se um questionário.
O questionário foi elaborado com base na fundamentação teórica do trabalho, na
opinião e avaliação dos especialistas da área de gestão de energia, para ser aplicável e relevante
em todas as empresas brasileiras. O questionário elaborado pode ser utilizado como uma
ferramenta para mensurar o nível de maturidade de gestão de energia de uma empresa. Para que
o mesmo seja validado utilizou-se um método estatístico.
O método estatístico utilizado foi a análise não-paramétrica, pelo qual foi possível
visualizar a correlação existente entre as perguntas do questionário. Tais correlações fortalecem
os assuntos trabalhados no questionário e validam o mesmo como uma ferramenta de avaliação
do nível de maturidade. Pelos coeficientes de Spearman obtidos nas simulações, há correlações
entre as perguntas, as quais comprovam a funcionalidade do questionário como uma ferramenta.
Para a identificação de padrões na ferramenta, utilizou-se a técnica estatística de
análise de cluster, com o intuito de avaliar os níveis de maturidade de gestão de energia. Por
meio da análise de cluster, há duas correlações entre as principais características das empresas
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e os níveis de maturidade de gestão de energia. Além das características principais pode-se
estabelecer padrões comportamentais.
Além desses padrões comportamentais, visualizou-se que mais de 75% dos
entrevistados não possuem um grupo de gestão de energia, uma comissão interna de
conservação de energia ou um gestor de energia, 60% dos entrevistados desconhecem quais são
os indicadores de desempenho energético da empresa, mais de 50% não identificaram seus usos
significativos de energia, mais de 50% dos entrevistados não instruíram os funcionários sobre
o gerenciamento de energia ou submeteram os mesmos à um treinamento de sensibilização e
50% não tem um programa energético. Com base nas respostas dos gestores, apenas 25% dos
entrevistados tem objetivos e metas de desempenho energético estabelecidos, fixados e
demarcados no planejamento estratégico.
Partiu-se do pressuposto de que as empresas com geração fotovoltaica apresentam
elevado nível de maturidade de gestão de energia. Porém, segundo os resultados da aplicação
da ferramenta elaborada essa informação não é verdadeira, pois apenas três empresas têm nível
3 de maturidade de gestão de energia.
Dessas três empresas uma empresa está bem desenvolvida. A empresa do gestor G6
só não se caracteriza nível 4 porque não tem um profissional com CMVP atuante e precisa
estabelecer uma documentação para acompanhamentos dos objetivos, das metas de energia e
dos planos de ação de maneira a sinalizar (visualmente) se os objetivos e metas foram
alcançados e como está a projeção do plano de ação.
Dos doze gestores participantes da pesquisa pode-se determinar que 8% são
pertencentes ao nível 0; 50% dos gestores são classificados no nível 1; 16% estão no nível 2 e
25% dos gestores estão no nível 3 de maturidade de gestão de energia. Pelas respostas obtidas
nas participações, notou-se que alguns gestores apresentam características já desenvolvidas nos
níveis de maturidade de gestão de energia 3, 4 e 5 mesmo estando nos níveis 1 e 2.
Avaliando o cenário das empresas participantes, tem-se que a maioria dos participantes
estão nível de maturidade de gestão de energia 1. De maneira que seus processos de
gerenciamento de energia são considerados caóticos, não há procedimentos e políticas
implementadas e o desempenho energético depende apenas da autodisciplina dos indivíduos.
Contudo, devido ao seu interesse em participar da pesquisa, pode-se presumir que estes gestores
estão engajados com as práticas de gestão de energia e visam elevar seu nível de maturidade.
Estes resultados demonstram que os princípios da gestão de energia não estão
totalmente apropriados pelas indústrias entrevistadas e que elas refletem a realidade do cenário
brasileiro onde muitos ainda desconhecem o assunto.
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Para que as empresas consigam aplicar a ferramenta e tenham um melhor feedback
sobre o seu nível de maturidade de gestão de energia, o melhor método a ser utilizado é o
Método das Médias. Em razão das respostas obtidas pelos gestores participantes, esta forma se
provou ser mais assertiva e eficaz para trabalhar os pontos a serem melhorados em cada
empresa. Este método foi o que melhor se assemelhou ao agrupamento de cluster simulado,
neste caso análise para 3 cluster.
Portanto, a ferramenta poderá ser útil para auxiliar os gestores das empresas a
analisarem de maneira crítica quais fatores precisam desenvolver para gerar otimização no
consumo de energia, estabelecer os indicadores de desempenho e definir o planejamento
energético conforme suas realidades. Para as empresas que já tenham seus aspectos
desenvolvidos, essa ferramenta poderá validar formas de melhorar seus números, auxiliar na
introdução para a certificação da ISO 50001 e promover um contínuo amadurecimento de
ideias, conceitos e melhoria de objetivos. Poderá ser utilizada para auxiliar os agentes públicos
a estabelecerem políticas de incentivo no país. A ferramenta também poderá ser utilizada em
conjunto com o guia para aplicação da norma ABNT NBR ISO 50001.
5.1 ESTUDOS FUTUROS
1 - Melhorar a ferramenta, trabalhando de maneira detalhada as perguntas referentes
ao nível 0, nível 1 e nível 2.
2 - Submeter a ferramenta a outros tipos de empresas e às entidades públicas, com o
intuito de avaliar a ferramenta por análise fatorial exploratória e por análise confirmatória.
3 - Desenvolver a ferramenta para ser compatível com site e ser trabalhada em
plataforma online, para que as empresas tenham fácil acesso a mesma.
4 - Melhorar a ferramenta para que ela possa ser utilizada como um documento prévio
de auditoria interna.
5.2 PUBLICAÇÕES
1- Artigo aceito e apresentado em forma de pôster no CONEM2016 – Congresso
Nacional de Engenharia Mecânica, durante o ano de 2016, com o título: Cenário da gestão de
energias renováveis no setor industrial brasileiro.
2 - Artigo submetido em revista durante o mês de dezembro do ano de 2018 no Journal
do Elsevier: Energy Policy.
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3 - Artigo submetido em revista durante o mês de fevereiro do ano de 2019 no Journal
do Elsevier: Renewable & Sustainable Energy Reviews.
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APÊNDICE A – Listagem das empresas cadastradas na ANEEL na classe industrial
convidadas a participarem da pesquisa
Titular da UC

Município

UF

Data
Conexão

Potência
Instalada
(kW)

EIM Instalações Industriais Ltda

Fortaleza

CE

29/12/2015

20

Nord Electric S.A Soluções em Engenharia Elétrica

Chapecó

SC

13/03/2014

21,5

Camisas Polo

Salvador

BA

25/11/2016

11

FABOR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA-EPP

Manaus

AM

10/11/2016

2,86

Só Automação Com. Mont. LTDA

Joaçaba

SC

08/11/2016

10,3

PECÉM AGROINDUSTRIAL LTDA

Aquiraz

CE

18/10/2016

2.983,50

QUALIGRAFICA INDUSTRIA GRAFICA LRDA EPP

Maringá

PR

20/09/2016

9,2

Almaci Industria e Comercio de Uniformes Ltda

Nova Venécia

ES

11/04/2016

5

INDUSTRIA MECANICA KNAPIK LTDA
VOSSER INDUSTRIA E COMERCIO DE GERADORES
DE CALOR LTDA - EPP
SAAD E GALATI INDUST COMERC CALCADOS

Porto União

SC

29/03/2016

19,24

Medianeira

PR

09/03/2016

18

Guaxupé

MG

03/02/2016

30

VINHOS DON LAURINDO LTDA
VALFRAN INDUSTRIA DE PRODUTOS
AGROPECUARIOS LTDA
Indústria e Comércio de Artefatos de Couro WJ
INSOLE INDUSTRIA COMERCIO SERVICO E
PARTICIPACOES LTDA

Garibaldi
Álvares
Florence
Brusque

RS

12/01/2016

12

SP

07/01/2016

13

SC

26/12/2017

50

Gravatá

PE

21/12/2017

300

RS

20/12/2017

100

SC

12/12/2017

20

Laborsan Farmacia de Manipulação Ltda

Novo
Hamburgo
Chapecó

ALVARO ZENKNER FOGLIATTO - ME

Cruz Alta

RS

11/12/2017

15

Diprorama Ind e Com de Nutrição

Taió

SC

06/12/2017

40

FERLON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Limeira

SP

01/12/2017

41

AZP Usinagens de Peças LTDA ME

Brusque

SC

29/11/2017

60

Cremosino Indústria e Comércio de Sorvete LTDA
Disamtex Indústria E Comércio De Produtos Químicos
LTDA
WELLINGTON OPPENHEIMER ME

Trindade

GO

29/11/2017

15

Blumenau

SC

23/11/2017

13,42

Congonhal

MG

17/11/2017

27

ART IN MOVEIS LTDA - EPP

Garibaldi

RS

16/11/2017

75

BETHINHA'S TRUFAS ARACATUBA LTDA ME

Araçatuba

SP

10/11/2017

2,8

FZ CONST E COM TRANSP LTDA

Santa Maria

RS

10/11/2017

20

CONFECCOES AMORA MORENA LTDA - ME
MAXIFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS
DE VIDROS LTDA - EPP
MAREX-COM. E EXPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS
MARITIMOS LTDA

Apucarana

PR

03/11/2017

60

Gravataí

RS

01/11/2017

40

Fortaleza

CE

26/10/2017

40

EGK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PR

26/10/2017

50

BA

18/10/2017

25

JM Refrigeração Ltda EPP
INNTAG COMERCIO E SERVIÇOS EM
EQUIPAMENTOS INDUSTR
Ferragens HLS LTDA

Francisco
Beltrão
Lauro de
Freitas
Chapecó

SC

16/10/2017

23,4

Americana

SP

13/10/2017

2,5

Blumenau

SC

11/10/2017

27,03

Macval Acessori Industriais LTDA ME

Serra

ES

11/10/2017

3,71

LEOFER METALURGICA LTDA
MARANA INDUSTRIA COMERCIO LTDA

100
DLG Indústria de Móveis

Harmonia

RS

30/09/2017

14,3

Jav Automação Industrial LTDA

Joinville

SC

12/09/2017

2,12

Incofal Indústria e Comércio Ltda

Xanxerê

SC

12/09/2017

27

Construschor Artefatos de Cimentos

Lajeado
Juazeiro do
Norte
Maringá
Santa Bárbara
do Sul
Novo
Hamburgo
Pitangui

RS

31/08/2017

27

CE

28/08/2017

140

PR

07/08/2017

16,69

RS

03/08/2017

2,25

RS

02/08/2017

47,7

MG

27/07/2017

37,76

JUAPLAST IND E COM DE ART DE PLASTICOS
DYGRAN CONFECCOES LTDA
PANAM ENERGY ENERGIA RENOVAVEL LTDA
Shadows Sport Ind Com de Aces Esp Ltda
Pitangui Pedras Ltda EPP
CEMI CONSULTORIA EM ENGENHARIA
AMBIENTAL
Evapor Clima Placas Evaporativas LTDA

Nova Lima

MG

25/07/2017

20

Flor do Sertão

SC

20/07/2017

50

M M E G A INDUSTRIA DE MOVEIS

Dois Irmãos

RS

13/07/2017

25

Metalurgica P&G LTDA

MG

12/07/2017

37,1

RN

14/06/2017

60

SP

09/06/2017

6

Slywear Indústria e Comércio de Confecções

Cataguases
São José de
Mipibu
Santa Bárbara
d´Oeste
Brusque

SC

31/05/2017

25

Guacu Torneiras Industria e Comercio Ltda.

Itu

SP

11/05/2017

24,96

Robe Belle Conefcções Ltda

Lontras

SC

27/04/2017

25

NAS - NUCLEO DE AÇÃO SOCIAL

Campinas

SP

24/04/2017

8,48

Warius Industrial Ltda.
THERMOSOLUTION INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACA
ELETRA IND E COM DE MEDIDORES ELETRICOS

Blumenau

SC

10/04/2017

21,6

Pinhais

PR

24/03/2017

24

Eusébio

CE

21/03/2017

165

JMM Elétrica Ltda EPP
MOGIFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE
CADEIRAS LTDA - EPP
Metalúrgica Pinto Ltda

Nova Trento

SC

12/01/2017

1,5

Moji-Mirim

SP

28/08/2018

20

Praia Grande

SC

27/08/2018

11,05

Arapongas

PR

21/08/2018

8,2

Apucarana

PR

20/08/2018

60

Planalto Alegre

SC

14/08/2018

33

Porto Ferreira

SP

14/08/2018

75

SC

08/08/2018

72

PINCOL PREMODADOS INDUST E COMERC LTDA
STR ESTRUTURAS INDUSTRIA E COMERIO LTDA

MARIA GARBIN MARCATTO
INDUSTRIA DE LAJES PRE MOLDADA FEMAC
LTDA
Making Dreams Confecções LTDA
PLASTBOLHA INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME

São Bento do
Sul
São Bento do
Sul
Divinópolis

SC

08/08/2018

4,6

MG

08/08/2018

70

Divinópolis

MG

07/08/2018

300

Santa Maria

RS

24/07/2018

54

Presidente
Prudente

SP

18/07/2018

36

Cruzeiro do Sul

RS

17/07/2018

32,04

Caruaru

PE

13/07/2018

60

GRUPO VITAE LTDA ME

Uberaba

MG

12/07/2018

4

CAFE OURO NEGRO DO TRIANGULO LTDA

Araguari

MG

12/07/2018

40,2

BH Indústria de Móveis LTDA EPP
Ceppli Alumínio LTDA
INOVTEC LTDA
AGS LTDA
CENTRO FORMACAO CONDUTORES VIACENTRO
LTD
MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP
PRE DETERMINADO CONSTRUÇÕES E PRE
MOLDADOS LTDA.
SANTIAGO TRANSFERS CIA LTDA
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ESTOFADOS BURITI INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - ME
MALHARIA ANSELMI LTDA (GRUPO A) SEDE

Conchal

SP

04/07/2018

25

Farroupilha

RS

25/07/2018

192

MG

24/07/2018

5

SC

20/07/2018

20

Fiação Rossignolo Ltda

Belo Horizonte
Águas de
Chapecó
São Carlos

SP

20/07/2018

8,2

VOTORANTI CIMENTOS S.A.

Araraquara

SP

13/07/2018

50

EMBALAGENS LARA LTDA
Making Dreams Confecções LTDA

J JACOMETI IND DE CALCADOS LTDA

Franca

SP

13/07/2018

62

Krefeld Indústria e Comércio Ltda

Blumenau
Novo
Hamburgo
Uberlândia

SC

12/07/2018

45

RS

11/07/2018

32,5

MG

28/06/2018

10

Guiricema

MG

26/06/2018

55

Alagoinhas

BA

21/06/2018

1.950,00

Canoas

RS

20/06/2018

40

RS

20/06/2018

30

RS

20/06/2018

50,16

Sigma Automação Industrial LTDA EPP

Áurea
Flores da
Cunha
Chapecó

SC

19/06/2018

1,5

CRIPION BIOTECNOLOGIA LTDA.

Andradina

SP

18/06/2018

30

Cooperativa Cooperagri

Teutônia

RS

11/06/2018

100

Sementes São Mateus

Piracanjuba

GO

08/06/2018

49,5

METAL G BRASIL LTDA

Caçapava

SP

06/06/2018

6

ELETROVALE LTDA
GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI
LTDA
COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE
FRUTAS LTDA ME
VINIPLAS REVESTIMENTOS EM VINIL ATIBAIA
LTDA - EPP

Sapiranga
Cachoeiro de
Itapemirim

RS

05/06/2018

5

ES

06/06/2018

440,82

Rondonópolis

MT

08/05/2018

57,6

Atibaia

SP

24/05/2018

15

RS

21/05/2018

191

PR

16/05/2018

3

MOVEIS E ESQUADRIAS JUCHEM LTDA ( Grupo A)
GM MOVEIS LTDA
Moveis Plataforma LTDA
PKG DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA
CCD CANOAS CORTE DOBRA LTDA
ERVATEIRA VINTE E CINCO LTDA
CASAGRANDA IND. DE VINHOS E SUCOS LTDA

TOBACCO HOUSE IND E COM LTDA
BONO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

Santa Cruz do
Sul
Londrina

CENTRAL MAQUINAS I C E S
ACQUA FONTE FABRI DE AGUAS ENVASADA
LTDA
PARABONI MULTI FERRAMENTAS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (GRUPO A, OPTANTE)
Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda.

Uberlândia

MG

30/04/2018

27

Fortaleza

CE

26/04/2018

62

Riozinho

RS

23/04/2018

50

Itapira

SP

19/04/2018

72

NEITZKE E CIA LTDA

Sinimbu

RS

19/04/2018

17

GRAFICA KA E LA LTDA

Canela

RS

19/04/2018

17

ATACADAO DAS TINTAS LTDA

Belo Horizonte

MG

18/04/2018

25

GND Incorporações E Participações LTDA

Florianópolis

SC

17/04/2018

24,7

MAIRIBEL COSMETICOS LTDA - EPP

Artur Nogueira

SP

11/04/2018

27

IND E COM DE CAFE DONA IRIS LTDA

Angelândia

MG

09/04/2018

27

Constantini e Bezerro Bordados Ltda.

Ibitinga

SP

03/04/2018

54

MADRUGADA ALIMENTOS LTDA

Venâncio Aires

RS

23/03/2018

180

MASTER MARED ALIMENTOS LTDA

Arcos

MG

09/01/2018

16,4

FRISOKAR EQUIPAMENTOS

Bariri

SP

29/03/2018

108

CORTEZ ENGENHARIA LTDA

Fortaleza

CE

26/03/2018

40,1
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Hidro Industrial LTDA

Pinhalzinho

SC

23/03/2018

75

AMIL CONFECCOES LTDA
SOLARIS TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA
INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP
COM E B ARROZ TIO MARIO LTDA

Espinosa

MG

23/03/2018

81

Leme

SP

23/03/2018

1,5

Barreiras

BA

15/03/2018

132

GNV MECANICA PRESTACAO SERVICOS LTDA

Belo Oriente

MG

14/03/2018

16,8

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS

Erechim

RS

12/03/2018

75

UBERLANDIA REFRESCOS LTDA

Uberlândia

MG

09/03/2018

216

CSU CENTRAL DAS SOLDAS

BA

08/03/2018

24,7

RS

08/03/2018

100

Stabil Industria e Comercio Eireli
VOLTS AUTOMACAO E MANUTENCAO
INDUSTRIAL LTDA ME
MOVEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Brumado
Novo
Hamburgo
Panambi
Francisco
Beltrão
Leme

RS

07/03/2018

60

PR

06/03/2018

1,5

SP

05/03/2018

57

Associação Comunitária dos Agropecuaristas do São João

Pombal

PB

01/03/2018

2,5

Almar IND. COM. Estofados

Ubá

MG

28/02/2018

57

Injeton Com e Ind de Injetados LTDA

São Leopoldo

RS

26/02/2018

47,52

B. Lotti Movimentação De Cargas LTDA

Guaramirim

SC

23/02/2018

50

QUATRELATI PARTICIPACOES LTDA
TECNOGALVO INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS GALVANICOS LTDA ME
Lumepetro Luminária e Metalúrgica Petrolândia Eirelli

Patrocínio

MG

22/02/2018

27,6

Limeira

SP

22/02/2018

5

Petrolândia

SC

20/02/2018

100

PROPOSTES IND DE ARTEF DE CONCRETO LTDA

Maracanaú

CE

07/02/2018

66

Grochanke &Cia Ltda

Ijuí

RS

07/02/2018

33

REAL GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA

MG

05/02/2018

70

RS

03/02/2018

37,8

STEEL INDUSTRIAL MARINGA LTDA ME

Nova Lima
Nova Santa
Rita
Maringá

PR

01/02/2018

5,5

BM INDUSTRIAL LTDA

Camaçari

BA

30/01/2018

6

Vip Estofados Industria e Comercio Eireli ME
KRUGER - DB SÉRIES INDÚSTRIA ELETRÔNICA
LTDA - EPP

Ubá

MG

26/01/2018

36

Nova Prata

RS

25/01/2018

5

EST PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Ind. de Borrachas Fabribor Ltda

São Miguel
d'Oeste
Jacutinga

SC

18/01/2018

7,95

MG

17/01/2018

27

Cajazeiras

PB

17/01/2018

15

Leopoldina

MG

11/01/2018

17,5

Indústria e Comércio de Móveis Léo LTDA ME

São Carlos

SC

08/01/2018

21,1

MASTER MARED ALIMENTOS LTDA

Arcos

MG

05/01/2018

16,4

Fábrica de Móveis Ghizzi LTDA ME
LAYANA MALHAS LTDA
TECCEL TECNOLOGIA DA CONST CIVIL E
ELÉTRICA LTDA
Marlegran Mármores e Granitos LTDA ME
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APÊNDICE B – Questionário Sobre o SGE enviado aos especialistas

Perguntas por prioridade

1 – A empresa possui um
planejamento energético (plano
estratégico)?
2 - Os objetivos e metas de
consumo de energia e planos de
ação foram estabelecidos, fixados
e demarcados no plano
estratégico?
3 – A empresa tem um Grupo de
Gestão Energética (GGE), uma
Comissão Interna de Conservação
de Energia (CICE) ou um Sistema
de Gestão de Energia (SGE)?

Níveis de maturidade
de gestão
estabelecidos por
Jovanovi & Filipovi
(Quadro 1)
Planejamento de
energia
Definição de
objetivos e metas de
energia e planos de
ação

Aspectos
(Quadro 2)

Autores

Política e
planejamento

RUDBERG;
WALDEMARSSON;
LIDESTAM, 2013
RIETBERGEN; BLOK, 2010
SCHULZE et al., 2015

Política e
Planejamento

RIETBERGEN; BLOK, 2010
SCHULZE et al., 2015
CHRISTOFFERSEN; LARSEN;
TOGEBY, 2006
MARTIN et al., 2012

Estabelecimento do
SGE

Organização

4 – A empresa tem um gestor de
energia?

Nomeação do gerente
de energia

Política e
Planejamento
Organização

5 – A gestão possui um sistema
para monitoramento, medição e
análise de indicadores de energia?

Monitoramento,
medição e análise de
indicadores de
energia

Controle

6 – A relação dos dados obtidos
pelos indicadores de energia é
documentada para comparações,
controle interno do SGE e
benchmarking interno, para
realizações de auditoria interna?

Auditoria interna do
sistema de
gerenciamento de
energia

Implementação
de sistemas de
gestão e
operação

7 – Para analisar como está a
gestão energética da empresa,
realiza-se auditorias internas?

Auditoria interna do
sistema de
gerenciamento de
energia

Implementação
de sistemas de
gestão e
operação

8 – A política energética da
empresa é definida, com base em
metas e objetivos?

Definição da política
energética

Política e
planejamento

9 – Os funcionários da empresa
foram instruídos sobre o
gerenciamento de energia e
passaram por treinamento de
conscientização?
10– Para que os objetivos de
melhoria e as metas de
desempenho energético sejam
alcançadas, os funcionários da
empresa precisam trabalhar de
maneira engajada com a causa,
sendo para isso, ofertados

Envolvendo
funcionários na
gestão de energia

Envolvendo
funcionários na
gestão de energia

MARTIN et al., 2012
SCHULZE et al., 2015
GORDIĆ et al., 2010
ATES; DURAKBASA, 2012
COPEL, 2017
SENA; PINTO, 2010
RUDBERG;
WALDEMARSSON;
LIDESTAM, 2013
GORDIĆ et al., 2010
MARTIN el al., 2012
SCHULZE et al., 2015
SCHULZE et al., 2015
BUNSE et al., 2011
KANNAN; BOIE, 2003
SCHULZE et al., 2015
ABDELAZIZ; SAIDUR;
MEKHILEF, 2011
KANNAN; BOIE, 2003
GORDIĆ et al., 2010
SCHULZE et al., 2015
ABDELAZIZ; SAIDUR;
MEKHILEF, 2011
KANNAN; BOIE, 2003
GORDIĆ et al., 2010
SENA; PINTO, 2010
SCHULZE et al., 2015
LAMBERT; STOCK, 1979
ATES; DURAKBASA, 2012
CHRISTOFFERSEN; LARSEN;
TOGEBY, 2006

Cultura

SOLA; XAVIER, 2007
SOLA; MOTA, 2015
LESOURD; RUIZ, 1984
LIU et al., 2012
SCHULZE et al., 2015

Cultura

SOLA; XAVIER, 2007
SOLA; MOTA, 2015
LESOURD; RUIZ, 1984
LIU et al., 2012
SCHULZE et al., 2015
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incentivos a cada etapa concluída
e a cada melhoria alcançada.
11 – É realizado um controle de
operação com base no
desempenho energético, ou seja, a
empresa avalia quais operações
estão associadas ao uso
significativo de energia e assegura
que as manobras realizadas sejam
conduzidas de forma a controlar
ou reduzir seus impactos adversos
associados, para satisfazer os
requisitos da política energética e
atingir seus objetivos e metas.
12 – É mantido um registro de
uma linha de base energética
(referencia antes e depois da
implementação das ações de
melhoria de desempenho
energético) como recurso para a
organização, para estabelecer o
período de manutenção de
indicadores de desempenho e do
plano energético?
13 - Há uma documentação para
acompanhamentos dos objetivos,
das metas de energia e dos planos
de ação, de maneira a sinalizar
(visivelmente) quais objetivos e
metas foram alcançados e como
está a projeção do plano de ação.
14 – O suporte de decisão para os
investimentos em eficiência
energética, segue um manual de
renovação de instalações,
equipamentos, sistemas e
processos de eficiência energética,
no qual se presa pela adoção de
padrões baseados em tecnologias
que visam produzir a mesma
quantidade de energia ou serviço
necessário de maneira eficaz, para
a realização do mesmo trabalho.
15 – Há indicações para que as
compras dos equipamentos sejam
realizadas garantindo que os
mesmos estejam dentro dos
padrões mínimos de eficiência
energética.

Controle da operação
que afeta o
desempenho
energético

Controle

ROHDIN; THOLLANDER,
2006
SENA; PINTO, 2010
SCHULZE et al., 2015
GIACONE; MANCÒ, 2012
OH; HILDRETH, 2014
BUNSE et al., 2011

Estabelecimento de
linha de base de
energia

Práticas de
gestão

SENA; PINTO, 2010
NGAI et al., 2013
JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ,
2015

Definição de
objetivos e metas de
energia e planos de
ação/
Implementação de
planos de energia

Design e renovação
de instalações,
equipamentos,
sistemas e processos
de eficiência
energética

Implementação
de sistemas de
gestão e
operação/
Política e
Planejamento

Implementação
de sistemas de
gestão e
operação

Compras eficientes
em termos
energéticos

Implementação
de sistemas de
gestão e
operação

16 - O gestor de energia responde
somente pelo setor de SGE, não
lhe sendo atribuída outras
responsabilidades.

Nomeação do gerente
de energia

Política e
Planejamento
Cultura

17 - A alta administração se
preocupa com o gerenciamento de
energia e com a posição do gestor
de energia?

Demonstração de
compromisso de
gestão superior para
gerenciamento de
energia

Cultura

CHRISTOFFERSEN; LARSEN;
TOGEBY, 2006
SOLA; XAVIER, 2007
RIETBERGEN; BLOK, 2010
ATES; DURAKBASA, 2012
MARTIN et al., 2012
SOLA; MOTA, 2015
SCHULZE et al., 2015
SARKAR; SINGH, 2010
WORLD ENERGY COUNCIL,
2010
BLOOM; REENEN, 2006
DE MELLO SANTANA;
BAJAY, 2016
BAJAY, 2010
SCHULZE et al., 2015
SANDBERG; SÖDERSTRÖM,
2003
PIÑERO, 2004

BAJAY, 2010
DE MELLO SANTANA;
BAJAY, 2016
ABDELAZIZ; SAIDUR;
MEKHILEF, 2011
SOLA; MOTA, 2015
KANNAN; BOIE, 2003
RUDBERG;
WALDEMARSSON;
LIDESTAM, 2013
MARTIN et al., 2012
SCHULZE et al., 2015
GORDIĆ et al., 2010
MARTIN el al., 2012
SCHULZE et al., 2015
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18 – Os itens básicos que
compõem uma avaliação
energética (redução de consumo,
economia de energia) estão
determinados e seus índices são
acompanhados pelo gestor
energético.
19 – Os indicadores de
desempenho energético foram
determinados e estabelecidos
conforme realidade da empresa.
20 – Há documentos que detalham
como realizar a comunicação
interna e externa sobre o SGE.
21 - Há um documento para
avaliação energética,
possibilitando investimentos e
análises do SGE para períodos de
tempo predeterminados.
22 - O desempenho energético e
os dados monitorados são
controlados e registrados por
indicadores e sua eficácia é
analisada e documentada por meio
estatístico referenciando a análise
dos parâmetros iniciais com os
parâmetros atuais para se analisar
como está o cenário da gestão de
energia na empresa assim como
sua preocupação ambiental.
23 – Com o objetivo de melhorar
a gestão de energia ações
corretivas e preventivas foram
implantadas para analisar e reduzir
o desperdício energético?
24 – Revisões periódicas no SGE
são realizadas com base nos
indicadores de desempenho, no
planejamento estratégico e nas
metas, sendo as mesmas
documentadas e arquivadas para
um histórico energético da
empresa.
25 – O gestor de energia tem um
plano de carreira?
26 – As avaliações energéticas são
registradas e comparadas
periodicamente (mensalmente),
por meio de um monitoramento
energético relacionando todas as
fontes de energia da empresa e
com isso desenvolveu-se
indicadores de desempenho
energético em tempo real?
Fonte: Autoria própria.

Avaliação energética

Práticas de
gestão
energética

ATES; DURAKBASA, 2012

Definição de
indicadores de
desempenho
energético

Controle

GIACONE; MANCÒ, 2012
SCHULZE et al., 2015
PHYLIPSEN; BLOK;
WORRELL, 1997

Comunicação interna
e externa

Controle e
Organização

ATES; DURAKBASA, 2012
BUNSE et al., 2011

Avaliação energética

Organização

ATES; DURAKBASA, 2012
CHRISTOFFERSEN; LARSEN;
TOGEBY, 2006

Documentação de
energia e
gerenciamento de
registros

Práticas de
gestão

SOLA; XAVIER, 2007
SOLA; MOTA, 2015

SANDBERG; SÖDERSTRÖM,
2003
JOVANOVIĆ; FILIPOVIĆ,
2015

Implementação de
ações corretivas e
preventivas
relacionadas à
energia

Organização

Revisão da gestão de
energia

Organização

BUNSE et al., 2011
SOLA; XAVIER, 2007
SOLA; MOTA, 2015

Nomeação do gerente
de energia

Política e
Planejamento
Cultura

RUDBERG;
WALDEMARSSON;
LIDESTAM, 2013
MARTIN et al., 2012
SCHULZE et al., 2015

Controle

SCHULZE et al., 2015
ROHDIN; THOLLANDER,
2006
VASUDEVAN; HIGGINS, 2004
BUNSE et al., 2011
PHYLIPSEN; BLOK;
WORRELL, 1997
CHRISTOFFERSEN; LARSEN;
TOGEBY, 2006

Identificação e
avaliação de
requisitos energéticos
e outros requisitos de
energia / Definição
de indicadores de
desempenho
energético
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APÊNDICE C – Relação dos especialistas convidados a participar da pesquisa

Especialista
Prof. Dr. Antonio
Carlos de
Francisco
Prof. Dr. Luis
Maurício Martins
de Resende
Prof. Dr. João
Luiz Kovaleski
Prof. Marcelo
Gonçalves
Trentin
Gilson Ditzel
Santos
Alberto José
Fossa
Especialista
Pedro de
Figueiredo
Cavalcanti Filho
Rafael Ribeiro
Sabetzki
Frederico Samuel
de Oliveira Vaz
Viviane Cabral
Paulo Correia
Henrique Tavares
Ruben Agullo

Especialistas Acadêmicos
e-mail
acfrancisco@utfpr.edu.br

UTFPR/PG

lmresende@utfpr.edu.br

UTFPR/PG

kovaleski@utfpr.edu.br

UTFPR/PG

marcelo@utfpr.edu.br

UTFPR/PB

ditzel@utfpr.edu.br

UTFPR/PB

afossa@newencreative.com.br

Instituto ProCobre

Especialistas das ESCO’s
e-mail
pedro.cavalcanti@multiempreendimentos.com

Multiempreendimentos

rafael.ribeiro@petinelli.com

Petinelli.com

frederico.vaz@sc.senai.br

SENAI

financeiro@e-sage.com.br
paulocorreia@ecoluz.com.br
henrique@pulsoengenharia.com.br
engenharia@effitech.com.br

Grupo e-sage
Ecoluz
Pulso Engenharia
Effitech
Eneergia Serviços de
Engenharia e Consultoria
ALPHALUX Soluções em
Energia

Luís Eduardo

engenharia@eneergia.com.br

José Ricardo

jose.ricardo@alphaluxsolucoes.com.br

Agenor Gomes
Pinto Garcia
Josué de
Camargo
Felipe Tadeu
Stemler
Mateus de Sordi

Empresa

agenorgarcia@uol.com.br
josue@expertise-eng.com.br

Grupo Expertise

felipe@smartly.com.br

Smartly Energia Sustentável

mateus@smartly.com.br

Sebastião Ribeiro

ribeiro@strombrasil.com.br

José Cassio Poffo
Rodrigo Santos
Vieira
Tarciso Colodetti
Sergio Takashi
Nakagava

jones@p3engenharia.com.br

Smartly Eneergia Sustentável
STROM Brasil Energias
Renováveis
P3 Engenharia Elétrica

rsvieira@otimizasustentavel.com

Otimiza Sustentável

eco.energia.ee@gmail.com

Eco Energia

snakagava@unicoba.com.br

UNICOBA
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APÊNDICE D – Contribuição dos especialistas para as perguntas e a relação da
importância das perguntas por meio de uma tabela

As contribuições dos especialistas estão elencadas para cada pergunta, os especialistas foram
referenciados pela letra E:
Pergunta 1 - A empresa possui um planejamento energético (plano estratégico)?
E2 - Sem um plano as ações são pontuais e perdem o efeito com o passar do tempo.
E6 - O empresário sabe qual é o custo com eletricidade para a fabricação do produto?
E7 - A intenção do fluxo de perguntas (eu já fui olhando as próximas) me faz entender que o foco é
exatamente tratar os aspectos de planejamento energético que trata a ISO50001. Talvez seja possível pensar num
início de perguntas mais amplo ... que trata da questão de gestão de energia de forma ampla. Neste particular eu
retiraria "(plano estratégico)". Essa terminologia pode confundir o entrevistado ... a abordagem de planejamento
energético é bem específica ... e me parece adequadamente coberta com a sequência de perguntas a seguir
E8 - Outra possibilidade é questionar a empresa se ela possui um programa de gestão de energia.
Pergunta 2 - Os objetivos e metas de consumo de energia e planos de ação foram estabelecidos, fixados
e demarcados no plano estratégico?
E2 - Tem que ser estabelecidos
E7 - Eu gosto de focar no consumo ... mas a nomenclatura internacional tem ampliado o entendimento
a respeito de objetivos e metas e tratado do temas "desempenho energético". A pergunta poderia ser sobre "Os
objetivos e metas de desempenho energético (consumo e eficiência) ...
Pergunta 3 - A empresa tem um Grupo de Gestão Energética (GGE), uma Comissão Interna de
Conservação de Energia (CICE) ou um Sistema de Gestão de Energia (SGE)?
E2 – Sim / E7 - Importante saber se já existe algum time ou equipe que trate da questão de gestão de
energia. Eu alteraria o primeiro termo para "grupo de gestão de energia". Eu também não faria essa mistura sobre
existência de um SGE. Acho que talvez seja importante colocar uma pergunta inicias (veja meus comentários na
primeira questão) sobre a existência de um SGE.
Pergunta 4 - A empresa tem um gestor de energia?
E2 – Sim / E7 - E claramente importante ... mas a ISO50001 fala de um time (que pode ser de uma só
pessoa). Eu incluiria a opção de "gestor de energia" na pergunta anterior.
Pergunta 5 – A gestão possui um sistema para monitoramento, medição e análise de indicadores de
energia?
E2 – Os dados principais podem ser coletados do medidor, mas com a evolução do sistema de gestão é
necessário medidores setorizados.
E7 - Eu incluiria uma pergunta, antes dessa, para saber se a organização estabelece indicadores de
desempenho energético e linhas de base energéticas. São dois conceitos fundamentais tratados na ISO50001 e
ISO50006 para sustentar a próxima pergunta sobre sistemas de monitoramento
Pergunta 6 – A relação dos dados obtidos pelos indicadores de energia é documentada para
comparações, controle interno do SGE e benchmarking interno, para realizações de auditoria interna?
E2 – Isso é de extrema importância, mas só é possível quando se tem um grupo para isso.
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E4 – não seria melhor perguntar se é usada? O documentada para... não significa que vai ser usada... ao
meu ver. Se for utilizada... daí é o conceito que estou atribuindo.
E7 - "... para comparações contra linhas de base energéticas, controle interno ..."
Pergunta 7– Para analisar como está a gestão energética da empresa, realiza-se auditorias internas?
E2 - Sim. Apontando o que deve ser melhorado e com prazo. Só é possível com apoio da direção da
empresa.
E7 - ok
Pergunta 8 – A política energética da empresa é definida, com base em metas e objetivos?
E2 – Sim / E4 – esta questão não deveria estar próxima ou fundida com as questões 1 e 2? / E7 - ao
invés de "com base em" ... eu colocaria ".. considerando metas e objetivos"
Pergunta 9 - Os funcionários da empresa foram instruídos sobre o gerenciamento de energia e passaram
por treinamento de conscientização?
E2 – Sim. Todos devem estar engajados. / E4 - Não seria melhor sensibilização ao invés de
conscientização?
Pergunta 10 – Para que os objetivos de melhoria e as metas de desempenho energético sejam
alcançadas, os funcionários da empresa precisam trabalhar de maneira engajada com a causa, sendo para isso,
ofertados incentivos a cada etapa concluída ou a cada melhoria alcançada.
E2 – Sobre essa política de incentivos tem que ter cuidado para as pessoas não estarem cumprindo a
meta só por esse motivo pois quando parar o incentivo voltará a situação inicial. / E3 – Melhorar a pergunta / E4
– eu manteria um modelo... ou com perguntas ou com afirmações. As anteriores vc fez interrogações. Eu manteria
este formato... afirmações.
E7 - A pergunta não ficou clara ... e está meio extensa. Eu sugiro: "A organização promove engajamento
e/ou incentivos para que os funcionários contribuam para atendimento de objetivos e metas de melhoria de
desempenho energético?"
Pergunta 11 – É realizado um controle de operação com base no desempenho energético, ou seja, a
empresa avalia quais operações estão associadas ao uso significativo de energia e assegura que as manobras
realizadas sejam conduzidas de forma a controlar ou reduzir seus impactos adversos associados, para satisfazer os
requisitos da política energética e atingir seus objetivos e metas.
E2 – Só é possível com um profissional CMVP (Certificação Internacional de Profissional em Medição
e Verificação) atuante
E7 - Duas questões. Acho que vale a pena, logo após a pergunta sobre existência de planejamento
energético, incluir pergunta se a organização identifica seus usos significativos de energia. Essa etapa é
fundamental para a etapa de revisão energética e para a estrutura geral do planejamento. Aqui eu deixaria a
pergunta focada na questão de controle de operação ... retirando o detalhe sobre uso significativo de energia (que
ja será tratado em pergunta anterior)
Pergunta 12 – É mantido um registro de uma linha de base energética (referencia antes e depois da
implementação das ações de melhoria de desempenho energético) como recurso para a organização, para
estabelecer o período de manutenção de indicadores de desempenho e do plano energético?
E2 - Profissional CMVP
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E7 - Aqui tem mistura de conceitos, alguns equivocados. A existência de linha de base energética não
é referência para se estabelecer período de manutenção de indicadores e de desempenho. A pergunta sobre
existência de linha de base eu já havia sugerido... e acho que deve ficar junto com a dos indicadores.
Perguntas 13 – Há uma documentação para acompanhamentos dos objetivos, das metas de energia e
dos planos de ação, de maneira a sinalizar (visivelmente) quais objetivos e metas foram alcançados e como está a
projeção do plano de ação.
E2 – Importante o placar e divulgação / E3 - Pergunta poderia ser melhorada. Está muito fechada.
E4 - melhorar a redação desta questão. Eu sugeriria: A documentação para acompanhamentos dos
objetivos, das metas de energia e dos planos de ação, de maneira a sinalizar (visivelmente) se os objetivos e metas
foram alcançados e como está a projeção do plano de ação.
Pergunta 14 - O suporte de decisão para os investimentos em eficiência energética, segue um manual
de renovação de instalações, equipamentos, sistemas e processos de eficiência energética, no qual se presa pela
adoção de padrões baseados em tecnologias que visam produzir a mesma quantidade de energia ou serviço
necessário de maneira eficaz, para a realização do mesmo trabalho.
E3 - Melhorar a questão / E7 - A pergunta é superimportante ... e reforça minha sugestão de tratarmos
de "desempenho energético" vinculado aos conceitos de eficiência energética e redução de consumo. Mas a
pergunta está meio longa ... e pode gerar confusão. Eu sempre colocaria se "a organização estabelece ações para
eficiência energética, associadas à renovação de instalações ...
Pergunta 15 - Há indicações para que as compras dos equipamentos sejam realizadas garantindo que
os

mesmos

estejam

dentro

dos

padrões

mínimos

de

eficiência

energética.

Não teve comentários
Pergunta 16 – O gestor de energia responde somente pelo setor de SGE, não lhe sendo atribuída outras
responsabilidades.
E2 - Infelizmente isso é complicado pois ainda não se tem essa visão / E6 - O gestor pode ser o
responsável por outro departamento como Manutenção, Financeiro ou Produção. Ou pode ser contratado uma
ESCO para prestar o serviço de gestão.
E7 - Não acho necessária essa pergunta. O conceito do "gestor" está sendo substituído pelo de um time,
e hoje as funções organizacionais assumem, necessariamente, várias e distintas tarefas. A atribuição de "outras
responsabilidades" é quase um padrão atualmente ... não há como cobrarmos das organizações uma
"exclusividade" nessa função.
Pergunta 17 - A alta administração se preocupa com o gerenciamento de energia e com a posição do
gestor de energia?
E2 - Estão começando a ver a importância / E7 - Acho legal ... mas eu mudaria para "A alta
administração se compromete com a gestão de energia estabelecendo uma política energética e garantindo recursos
para que objetivos e metas energéticas sejam atendidos?"
Pergunta 18 – Os itens básicos que compõem uma avaliação energética (redução de consumo,
economia de energia) estão determinados e seus índices são acompanhados pelo gestor energético.
E2 – Sim / E4 – Manter gestor de energia.
E7-Aqui temos algumas questões técnicas importantes. O termo "avaliação energética" sugere várias
interpretações. A ISO50001 trata de "revisão energética". Eu prefiro utilizar essa nomenclatura. Uma pergunta
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sobre "revisão energética" deveria preceder as questões envolvendo o estabelecimento de indicadores e linhas de
base. Seria uma pergunta introdutória para tratar das fases específicas e ações citadas na ISO50001. Eu perguntaria:
"A organização desenvolver uma revisão energética, para analisar o uso de energia e estabelecer condições para
seu controle?"
Pergunta 19 - Os indicadores de desempenho energético foram determinados e estabelecidos conforme
realidade da empresa.
E2 – Sim / E4 – Eu sugiro que aproxime das questões iniciais. / E7-Ok ... mas acho que essa pergunta
está repetida ... já existe pergunta sobre o estabelecimento de indicadores no início do questionário / E8- Gostaria
apenas de pontuar que diversos gestores das Indústrias não têm clareza do conceito de indicadores de desempenho.
Pergunta 20 - Há documentos que detalham como realizar a comunicação interna e externa sobre o
SGE.
E2 – Em Processo
Pergunta 21 - Há um documento para avaliação energética, possibilitando investimentos e análises do
SGE para períodos de tempo predeterminados.
E2 – Não / E3 – Melhorar a pergunta / E7 - Não acho pertinente dentro do contexto até aqui apresentado
Pergunta 22 – O desempenho energético e os dados monitorados são controlados e registrados por
indicadores e sua eficácia é analisada e documentada por meio estatístico referenciando a análise dos parâmetros
iniciais com os parâmetros atuais para se analisar como está o cenário da gestão de energia na empresa assim como
sua preocupação ambiental.
E2-Não / E8 - Sugestão: Reformular esta questão, para que seja mais objetiva.
Pergunta 23 – Com o objetivo de melhorar a gestão de energia ações corretivas e preventivas foram
implantadas para analisar e reduzir o desperdício energético?
E2 – Sim / E4 – Pode retirar o ponto de interrogação.
E7-Eu alteraria um pouco a pergunta, para ser mais preciso nos conceitos: "Com o objetivo de garantir
melhoria do desempenho energético, ações corretivas e preventivas são implantadas?
Pergunta 24 – Revisões periódicas no SGE são realizadas com base nos indicadores de desempenho,
no planejamento estratégico e nas metas, sendo as mesmas documentadas e arquivadas para um histórico
energético da empresa.
E2 – Sim / E7-Eu alteraria para: "Análises críticas são realizadas pela organização, com base em
indicadores de desempenho energético e com base em outras informações energéticas, para estabelecimento de
melhorias e revisão de objetivos e metas?
Pergunta 25 - O gestor de energia tem um plano de carreira?
E2 – Sim / E4 – aproxime da questão que trata de se tem gestor de energia e se ele desempenha apenas
esta função. / E7 - Acho não aplicável!
Pergunta 26 - As avaliações energéticas são registradas e comparadas periodicamente (mensalmente),
por meio de um monitoramento energético relacionando todas as fontes de energia da empresa e com isso
desenvolveu-se indicadores de desempenho energético em tempo real?
E2-Sim / E3-parece repetitiva a questão / E4-Vou a questionar. Faça afirmações. Existem questões que
tratam de avaliações e anotações sobre esta questão.
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E7-Acho que a pergunta já foi feita anteriormente. Essa análise comparativa já está presente no
questionário. O item novo aqui é o tratamento de indicadores em tempo real. A intenção é boa ... mas é uma
sofisticação dentro da maioria das organizações. De qualquer forma, eu consideraria a possibilidade de uma
pergunta como: "A organização possui monitoramento energético associado a todos os tipos de energia utilizados?
Relação das respostas sobre o nível de importância das perguntas obtidas pelos especialistas
participantes da pesquisa:
E.1

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

E.7

E.8

P1

5

5

5

5

5

5

5

5

P2

4

5

5

5

2

5

5

4

P3

4

5

5

5

1

5

5

5
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5

5

4

5

2

5

5

4
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5
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1
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4
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1
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5
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3
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3
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3
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4
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4

5

4
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2
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3
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5
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5
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5

5
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2

3

3

2

1

1

1

4
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4

4

5

3

5

4
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P18

4
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5

5

4
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1

5

5

3
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2
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5

3
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3

3

4

1

4

1

4

P22

4

3

3
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1

4

5

3
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4

5
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4
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3
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2

5

4

3
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2

5

2

4

1

1

1

3

P26

4

4

2

2

5

5

4

Fonte: Autoria própria
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APÊNDICE E – Questionário enviado ao especialista de questionários

Ferramenta utilizada para relacionar o nível de maturidade de gestão de energia nas empresas
brasileiras.
Principais características da empresa
Número de funcionários da empresa:
Ano de fundação da empresa:
Estado de localização da empresa:
Potência total instalada na fábrica (kW):
Ramo de trabalho da empresa:
Potência total instalada em painéis fotovoltaicos (kW):
Nível 0
Pergunta 1 - A empresa possui um programa de gestão de energia?
Pergunta 2 - A organização identifica seus usos significativos de energia?
Pergunta 3 - A organização estabelece indicadores de desempenho e linhas de base
energética?
Nível 1
Pergunta 4 - A empresa possui um planejamento energético?
Pergunta 5 - Os objetivos e metas de desempenho energético (consumo e eficiência) e
do plano de ação foram estabelecidos, fixados e demarcados no planejamento
estratégico?
Pergunta 6 - A empresa possui um grupo de gestão de energia, uma comissão interna
de conservação de energia ou um gestor de energia?
Pergunta 7 - A gestão possui um sistema para monitoramento, medição e análise de
indicadores de energia?
Pergunta 8 - Os funcionários da empresa foram instruídos sobre o gerenciamento de
energia e passaram por treinamento de sensibilização?
Nível 2
Pergunta 9 - A política energética da empresa é definida, considerando as metas e
objetivos?
Pergunta 10 - A organização promove engajamento e/ou incentivos para que os
funcionários contribuam para o atendimento de objetivos e metas de melhoria de
desempenho energético?
Pergunta 11 - Os indicadores de desempenho energético foram determinados e
estabelecidos conforme a realidade da empresa?
Pergunta 12 – A empresa conta com profissional com Certificação Internacional de
Profissional em Medição e Verificação (CMVP) atuante?
Pergunta 13 - É realizado um controle de operação com base no desempenho
energético para satisfazer os requisitos da política energética e atingir seus objetivos e
metas?
Pergunta 14 – A empresa utiliza uma documentação para acompanhamento dos
objetivos, das metas de energia e dos planos de ação de maneira a sinalizar
(visualmente) se os objetivos e metas foram alcançados e como está a projeção do
plano de ação?
Nível 3
Pergunta 15 - A organização estabelece ações para eficiência energética, associadas a
renovação das instalações, equipamentos, sistemas e processos de eficiência
energética, visando utilizar a mesma quantidade de energia ou serviço necessário de
maneira eficaz?
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Pergunta 16 - Há indicações para que as compras dos equipamentos sejam realizadas
garantindo que os mesmos estejam dentro dos padrões mínimos de eficiência
energética?
Pergunta 17 - A organização mantém um registro energético para estabelecer o
período de manutenção de indicadores e do plano energético?
Pergunta 18 - A relação dos dados obtidos pelos indicadores de energia é
documentada para comparações contra linhas de base energéticas, controle interno do
sistema de gestão de energia (SGE) e benchmarking interno, para realização de
auditorias internas?
Pergunta 19 – A organização possui monitoramento energético com medidores
setorizados?
Pergunta 20 - Para analisar como está a gestão energética da empresa são realizadas
auditorias internas?
Nível 4
Pergunta 21 - A alta administração se compromete com a gestão de energia
estabelecendo uma política energética e garantindo recursos para que os objetivos e
metas energéticas sejam atendidos?
Pergunta 22 – A organização tem documentos que detalham como realizar a
comunicação interna e externa sobre o sistema de gestão de energia?
Pergunta 23 - A organização desenvolve uma revisão energética, para analisar o uso
de energia e estabelecer condições para seu controle?
Pergunta 24- A empresa tem uma documentação de revisão energética para
possibilitar a análise da gestão de energia para períodos de tempo predeterminados?
Pergunta 25 - O desempenho energético e os dados monitorados são controlados e
registrados por indicadores e sua eficácia é analisada e documentada por meio
estatístico?
Nível 5
Pergunta 26 - Com o objetivo de garantir a melhoria do desempenho energético, ações
corretivas e preventivas são implantadas?
Pergunta 27 - Análises críticas são realizadas pela organização, com base em
indicadores de desempenho energético e em outras informações energéticas para
estabelecimento de melhorias e revisão de objetivos e metas?
Pergunta 28 - A organização possui monitoramento energético associado a todos os
tipos de energia utilizados?
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APÊNDICE F – E-MAIL ENVIADO AO CERTIFIQ SOBRE OS DADOS DA ISO
50001
Certificação ISO 50001
3 de ago
Patrícia Boesing <patriciaboesing@gmail.com>
para certifiq
Boa Tarde,
Estou fazendo uma pesquisa para o meu trabalho de mestrado e necessito saber quantas empresas com a certificação
da ISO 50001 existem no Brasil, nos dias atuais. Se possível poderia me enviar o link de como obter essa informação?
Isso se puder me passar a informação, pois estou querendo estabelecer uma relação entre o número de empresas
certificadas pela ISO 50001 com a quantidade de empresas que tem energia fotovoltaica.
Meu nome é Patrícia Boesing, sou estudante do curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco.
Desde já agradeço pela cooperação.
Atenciosamente
Eng. Eletricista Patrícia Boesing
Mestranda de Engenharia Elétrica
Certifiq <certifiq@inmetro.gov.br>

11 de ago

para mim
Prezada Patrícia,
O Certifiq só possui informações das Certificações ISO 9001 e 14.001. Infelizmente não possuímos a informação
solicitada.
Atenciosamente,
Gestor do Sistema CERTIFIQ
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)
Diretoria de Avaliação da Conformidade (DCONF)
Divisão de Qualidade Regulatória (DIQRE)
e-mail: certifiq@inmetro.gov.br
www.inmetro.gov.br
Conheça o Portal do Consumidor: acesse: www.portaldoconsumidor.gov.br
De: Patrícia
Boesing
[mailto:patriciaboesing@gmail.com]
Enviada
em: quinta-feira,
3
de
agosto
de
2017
14:49
Para: Certifiq
Assunto: Certificação ISO 50001
Patrícia Boesing <patriciaboesing@gmail.com>

11 de ago

para Certifiq
Boa Tarde,
Obrigada pelo retorno, porém saberia me indicar aonde obtenho esse dado?
Grata
Certifiq <certifiq@inmetro.gov.br>

14 de ago

para mim
Prezada Patrícia,
Infelizmente não.
Como o Certifiq é pioneiro nesse objetivo (reunir informações sobre certificados emitidos no Brasil), creio que não
exista outro banco de dados reunindo sobre a 50001.
Atenciosamente,
Gestor do Sistema CERTIFIQ
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)
Diretoria de Avaliação da Conformidade (DCONF)
Divisão de Qualidade Regulatória (DIQRE)
e-mail: certifiq@inmetro.gov.br
www.inmetro.gov.br
Conheça o Portal do Consumidor: acesse: www.portaldoconsumidor.gov.br

