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SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

 
Resumo: O termo Sustentabilidade empresarial é um conceito que está amplamente 

sendo divulgado em todos os meios de comunicação. Há diversas formas de ser 

empregado, neste trabalho o objetivo é mostrar como a implementação de 

tecnologia auxilia as empresas a melhorarem seus resultados quando o assunto é 

redução no consumo de energia. A adoção de técnicas para eficiência energética 

nas indústrias é um importante pilar para a preservação do meio ambiente e para o 

crescimento sustentável nas empresas, principalmente nas de grande porte. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A palavra sustentabilidade, em sua definição literal, significa dar suporte a 

alguma condição, algo ou alguém, é a condição para um processo ou tarefa existir. 

Atualmente, o termo é utilizado para designar o bom uso dos recursos naturais da 

Terra, como a água, as florestas e etc. 

O termo Sustentabilidade empresarial é o conceito que define a preocupação 

das empresas com a preservação do meio ambiente onde estão inseridas, com o 

planeta e com a comunidade local, está diretamente ligado com responsabilidade 

social.  

A sustentabilidade nas empresas está também ligada à sustentabilidade 

econômica, que é alcançada através de um modelo de gestão sustentável, ou seja, 

um modelo que incentiva processos mais eficientes e a redução do consumo de 

energia nos diversos níveis do processo de transformação, seja no consumo em 

geral, na otimização de processos ou investimento em tecnologias que garantam 

menor consumo e eficiência energética. 

SACHS (2002, p.35) afirma que uma sociedade é considerada sustentável, 

“ao atender, simultaneamente, aos critérios de relevância social, prudência ecológica 

e viabilidade econômica, os três pilares do desenvolvimento sustentável”, portanto 

as estratégias e ações das corporações que são voltadas a este tema são vistas 

com bons olhos por seus clientes e tornou-se, inclusive, uma vantagem competitiva 



 

na gestão do negócio, porém para que seja eficaz e verdadeira deve ser inserida na 

cultura da empresa, em sua missão, visão e valores.  
 

 

OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral pretende-se, neste estudo, demonstrar como, através de 

investimentos em projetos e produtos que melhoram a eficiência energética, as 

empresas responsáveis socialmente podem melhorar os seus processos produtivos 

contribuindo com a sustentabilidade e ganhando com redução de custos, sem perder 

em produtividade. 

 

 
METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa acontece, primeiramente, de forma exploratória, no que diz 

respeito aos contextos necessários para que se trate, posteriormente, de seu cunho 

explicativo. Para este tipo de trabalho, são necessárias duas formas de pesquisa: 

bibliográfica e documental. Esta será baseada em livros e artigos especializados e 

aquela, nas teorias apontadas. É relevante lembrar, que por uma questão de ética, a 

empresa de onde foram retiradas as informações não será indicada, sendo referida 

como BRZ. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

 

Ao analisarmos a situação atual do planeta vemos uma visão extremamente 

capitalista e consumista, porém podemos, ainda, discernir quatro principais fatores 

que tornam este modelo de economia insustentável a médio e longo prazo: rápido 

crescimento populacional humano, escassez de recursos naturais, sistemas 



 

produtivos que utilizam tecnologias poluentes e de baixa eficácia energética, sistema 

de valores econômicos que priorizao aumento ilimitado e indiscriminado do consumo 

material. 

Segundo BROWN, (2003, p.6),criamos uma economia que não pode 

sustentar o progresso econômico, uma economia que não pode nos conduzir ao 

destino desejado. O físico Henry Kendall (prêmio Nobel de Física), do MIT, afirma 

que os seres humanos e o mundo natural estão numa rota de colisão (ISEE, 1994), 

ou seja, não podemos aceitar que a aceleração do desenvolvimento e da economia 

entrem em conflito com a evolução da biosfera, tal como tem ocorrido na experiência 

dos últimos cinquenta anos, o que induziu a humanidade a reavaliar suas ações de 

degradação ambiental e criar novas estratégias para alcançar o que chamamos de 

economia da sustentabilidade, onde as funções ecossistêmicas são parâmetros que 

não se podem esgotar ou sofrer escassez, necessitando de fortes políticas de uso 

consciente e redução do consumo e, principalmente, dos desperdícios. Portanto, o 

senso de responsabilidade que esta geração e as próximas necessitam ter é bem 

maior e exige comprometimento de todos com políticas de reciclagem, 

reaproveitamento, redução de consumo e do desperdício tanto no ambiente 

doméstico como no empresarial. 

No ano de 1972 Dennis L. Meadows e um grupo de pesquisadores 

publicaram o estudo Limites do crescimento, que afirma que os recursos do planeta 

são limitados, mesmo aqueles classificados como renováveis, uma vez que a 

velocidade do consumo é maior do que o tempo que o recurso tem para se 

regenerar. O desenvolvimento industrial não vai parar, pelo contrário tende a crescer 

ano a ano eos países têm metas de crescimento assustadoras. Se pensarmos nos 

recursos disponíveis,veremos que, a sustentabilidade empresarial é uma ferramenta 

que permitirá às empresas crescerem sem destruir o planeta, ou seja, tipo de 

sistema econômico ajustado às condições determinadas pela base física do planeta. 

Almeida (2002, p.82) enfatiza que: 
 

[...] Cabe às empresas, de qualquer porte, mobilizar sua capacidade 
de empreender e de criar para descobrir novas formas de produzir 
bens e serviços que gerem mais qualidade de vida para mais gente, 
com menos quantidade de recursos naturais. [...] A inovação, no 
caso, não é apenas tecnológica, mas também econômica, social, 
institucional e política [...]. 
 

 



 

A Portaria Conjunta número 01 de 13 de agosto de 1998, apresentada pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL estabelece normas e nomeia grupo 

de estudos para incentivar as ações voltadas para a oferta e para o uso eficiente e 

racional de energia, redução de desperdícios e otimização dos processos 

produtivos, a fim de, proporcionar maior sustentabilidade e eficiência ao setor 

energético nacional. Além de diversas outras leis e portarias que regulamentam o 

assunto. 

Segundo a ABESCO (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de 

Conservação de Energia), eficiência energética trata-se de uma atividade técnico-

econômica que objetiva: Proporcionar o melhor consumo de energia e água, com 

redução de custos operacionais correlatos; Minimizar contingenciamentos no 

suprimento desses insumos; Introduzir elementos e instrumentos necessários para o 

gerenciamento energético e hídrico da empresa ou empreendimento.  

Segundo o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável-CEBDS: 

 
[...] produção mais limpa é a aplicação contínua de uma estratégia 
técnica, econômica e ambiental integrada aos processos, produtos e 
serviços, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias - primas, 
água e energia, pela não geração, minimização ou reciclagem de 
resíduos e emissões, com benefícios ambientais, de saúde 
ocupacional e econômicos [...]. 
 

O setor industrial é o que mais consome energia elétrica no Brasil, segundo 

estudos realizados pela EPE – Empresa de Pesquisa Energética em seu relatório 

anual, o BEN - Balanço energético nacional 2011. 
 

Figura 1: Gráfico de consumo energético no Brasil, 2011. 

 



 

Muitos são os benefícios da racionalização da energia, estes vão muito além 

dos ganhos econômicos e financeiros. Podemos citar algumas vantagens como: 

redução dos impactos ambientais se comparado a energia demandada antes da 

implantação do projeto de redução do consumo energético, Redução do 

investimento total para fornecer o mesmo serviço de energia, estímulo ao avanço 

tecnológico para as máquinas e motores elétricos, o que contribui para a 

modernização e competitividade nos negócios. 

Em indústrias do seguimento de motores como a BRZ, foram realizados 

testes com peças que tem a finalidade de otimizar o processo e reduzir, 

significamente, o desperdício de energia, assim puderam identificar e registrar uma 

redução de até 80% no consumo em determinados seguimentos, como por exemplo, 

em uma injetora de plástico de uma empresa parceira. 

Diversas técnicas são utilizadas, dentre elas, redução dos picos de energia e 

das paradas e retomadas drásticas de força e, ainda, outras que são capazes de 

estocar energia para as fases do processo em que há necessidade de maior 

consumo.  

A energia elétrica é o foco dos projetos de eficiência energética nas 

indústrias, porém é inevitável observarmos as reduções no consumo de água e óleo, 

com processos mais harmônicos e constantes o resfriamento dos motores, que é 

feito através do uso de água, passa a ser bem menos necessário, causando assim, 

uma drástica redução de consumo do bem mais precioso do futuro, a água. 

Diversos são os ganhos de se investir em tecnologias para eficiência 

energética no âmbito empresarial, ente eles: 

 Energia otimizada; 

 Custos operacionais reduzidos; 

 Emissões reduzidas; 

 Maior produtividade; 

 Vantagem competitiva assegurada; 

 Exigências legais respeitadas; 

 Expectativas sociais atendidas; 

 Produtividade em conformidade com meio ambiente. 

 

 

 



 

Resultados 
 

 

A empresa BRZ acredita que no atual cenário econômico e com a crescente 

demanda por redução no consumo de energia as organizações buscam novos 

conceitos e tecnologias. A empresa BR projeta e fabrica vários produtos e sistemas 

que aumentam a eficiência energética, melhoram a produtividade e expandem a 

capacidade das máquinas. 

Sua produção é focada em soluções feitas sob medida, uma vez que 

desenvolve, produz e vende componentes, módulos e soluções customizadas para 

acionar, comandar e movimentar máquinas e equipamentos, que são utilizados em 

automação industrial e de produção, assim como para o aproveitamento de energias 

renováveis e soluções para o uso eficiente de energia elétrica.  

A BRZ possui um programa que tem o objetivo de oferecer produtos 

que,quando instalados em máquinas, motores ou sistemas reduzem o consumo de 

energia, esta é a base de uma consultoria de eficiência energética abrangente, que 

engloba desde a análise até a implementação. Os resultados esperados são 

redução de custos de energia e de emissões de CO2 (Dióxido de carbono), ao 

mesmo tempo em que aumenta a produtividade, ou seja, crescer de forma 

sustentável. 

A abordagem se dá sobre quatro pilares: 

Figura 2: Pilares da eficiência energética 

 



 

(a) Projetos eficientes de sistemas de energia; 

Este conceito tem como princípio a visão de que as empresas são complexas 

e seus sistemas devem ser vistos como um todo, antes de criar ou implantar a 

solução tecnológica. 

A simulação mecatrônica assegura uma ótima configuração de máquinas ou 

plantas e concentra-se em utilizar os conceitos existentes que podem ser 

melhorados com soluções de software, que o auxiliarão na análise e redução do 

consumo de energia, tempos de ciclo e consumo de ar e água. 

(b) Recuperação e reutilização da energia gerada durante processos de 

frenagem; 

Consiste em armazenar o excesso de energia gerado durante a frenagem. 

Dependendo da aplicação e das condições gerais, os circuitos armazenam e 

carregam os dispositivos de alimentação regenerativa e utilizam esta energia para 

alimentar outros consumidores do sistema, assim como a armazenam em 

acumuladores para o ciclo seguinte ou para conduzir a rede de alimentação elétrica. 

(c) Fornecimento de energia sob demanda, através de acionamentos 

regulados de forma ativa, e; 

Controla a quantidade de energia que está sendo exigida. O uso da energia 

controlada pela demanda emprega estratégias de controles inteligentes, que 

consideram as respectivas características das tecnologias de acionamento. 

(d) Componentes eficientes, que reduzem as demandas de energia e 

aumentam a produtividade. 

Componentes com eficiência otimizada, reduzem o consumo de energia em 

todos os movimentos e representam a base para soluções econômicas em sistemas 

mecatrônicos. 

Um exemplo de produto que tem como fim a otimização da energia de 

máquinas é um acionador de bombas de velocidade variável e seu conceito de 

eficiência energética está baseado na utilização ideal de demanda, ou seja, opera 

estritamente em função da demanda, sem desperdícios. Com este equipamento 

instalado o cliente diminui os custos operacionais dos sistemas hidráulicos, desde 

que haja flutuação na vazão. 

Sua função principal é regular a velocidade e, portanto, o consumo de 

potência de motores elétricos de acordo com a demanda. Quanto maior o percentual 

de operação com carga parcial, maior o potencial de economia. Desse modo, o 



 

consumo de energia pode ser reduzido em até 80%.Ao mesmo tempo, a emissão de 

ruído é reduzida em até 20 dB (A). Os gastos com medidas secundárias de redução 

de ruído diminuem proporcionalmente. O investimento, portanto, é amortizado em 

poucos anos. 

Em muitos casos é possível dispensar a refrigeração da unidade hidráulica, 

pois, devido à redução no consumo de energia, o fluido hidráulico não se aquece 

excessivamente, consequentemente,é possível utilizar um design mais compacto, 

que reduz a complexidade e os custos de aquisição.  

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As indústrias estão sendo pressionadas, cada vez mais, por seus clientes 

para atingirem reduções de custos significativas, além disso, as exigências 

legislativas impõem restrições para diminuir os impactos ambientais. Alguns setores 

da economia já perceberam esta realidade e buscam soluções para atender todas 

as obrigações sem perder competitividade e lucratividade. Os consumidores finais 

estão mais exigentes e observam as empresas com olhares mais críticos quando o 

assunto são questões ambientais e eco-desenvolvimento, por isso, o futuro das 

empresas e sua permanência no mercado vão depender, não só, de consciência 

ambiental, mas também de ações efetivas que demonstrem esta preocupação com o 

meio ambiente. 

Assim como, em meados dos anos 80, o mercado virtual chegou com força 

e pegou algumas empresas despreparadas, será com os produtos responsáveis, a 

tendência vem ano a ano tornando-se real e imprescindível e para os executivos 

Figura 3: Modelo  



 

mais atentos ao macro-ambiente todas as ações neste sentido, são 

estrategicamente implementadas para garantir a continuidade dos negócios.  

Segundo o site da empresa certificadora British Standards Institution (BSI) , “a 

ISO 50001 representa as melhores práticas atuais de nível internacional em gestão 

de energia, desenvolvida a partir de normas e iniciativas nacionais e regionais 

existentes. A norma foi desenvolvida em vários anos com a participação de 

especialistas em gestão de energia, representantes de mais de 60 países de todo 

mundo, que contribuíram para sua elaboração.” As indústrias que pretendem manter 

sua competitividade seguindo os rumos da eficiência energética, já estão buscando 

esta certificação que ajuda a organização a implantar ações e metas para reduzir o 

consumo e identificar oportunidades para melhorar o desempenho energético. 

Empresas que investem em tecnologias mais limpas melhoram a sua imagem 

diante da sociedade, agregam valor aos produtos e serviços e alcançam um 

excelente patamar na esfera da economia, da sociedade e do planeta. 
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