
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: BENEFÍCIOS DO USO CONSCIENTE DA ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE EMPRESARIAL
ASSOCIADO À EFICÁCIA ORGANIZACIONAL: ESTUDO DE CASO.
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE RIO CLAROINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): CAROLINE ALESSANDRA GODOY TECOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ARI FERREIRA JUNIOR, WALTER CÉSAR CAMURIORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): VAGNER APARECIDO TECOCOLABORADOR(ES): 



RESUMO 
 
Uma preocupação presente na vida das organizações contemporâneas é a prática 
da sustentabilidade empresarial. Essa prática além de contribuir com o meio 
ambiente e a conservação dos recursos naturais, pode ser fator determinante na 
continuidade da empresa no mercado. Além disso, a adoção de práticas 
sustentáveis pode render em médio prazo a redução do custo-benefício e em longo 
prazo a maximização dos lucros da empresa. Este será, portanto o objeto de estudo 
do presente artigo, visto a sua relevância e importância para a natureza, a sociedade 
e para a economia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente uma nova preocupação se faz presente para as organizações: a 

sustentabilidade empresarial. Essa prática diz respeito as contribuições da 

organização com o meio ambiente e os recursos oferecidos por ele, e pode ser fator 

determinante na continuidade da empresa no mercado. 

 
A responsabilidade social empresarial é a atuação social da empresa, ela 
perpassa por todos os níveis organizacionais, da estratégia até a operação. 
Ela procura dar a empresa um caráter mais humano e altruísta, que tenha 
interesses maiores. Adotando esta nova forma de pensar e agir a 
organização está buscando dar a sua contribuição para a sociedade 
(ALESSIO, 2008 apud ZAMBON, 2009). 

 

Os estudos de CORAL (2002) afirmam que o desenvolvimento sustentável é 

resultado do desenvolvimento de trabalhos baseados no tripé da sustentabilidade: 

sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica e sustentabilidade social, 

que pode ser traduzido pela figura 1: 

 
 

 
Figura 1: Tripé da Sustentabilidade 
Fonte: Coral (2002, p. 129) 

 
 

Fato importante para se considerar nesse assunto é que, uma vez que os 

recursos naturais são limitados, o uso do tripé da sustentabilidade no ambiente 

empresarial poderá oferecer, além da preservação da natureza, uma imagem 

saudável e positiva da empresa no mercado, um ambiente interno mais saudável e a 

possibilidade de lucros maximizados a longo prazo. 



Segundo BARBIERI e CAJAZEIRA (2009) apud BOLZAN (2012), empresa 

sustentável pode ser definida como: 

 

Aquela procura incorporar os conceitos e objetivos relacionados com o 
desenvolvimento sustentável em suas políticas e práticas de forma 
consistente. O objetivo da empresa com responsabilidade social é contribuir 
de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável. O objetivo da 
empresa com responsabilidade social é contribuir de forma efetiva para o 
desenvolvimento sustentável. (CAJAZEIRA, 2009 apud BOLZAN, 2012) 

 

O engajamento da organização com a sustentabilidade ambiental, acima de 

tudo oferece uma estratégia de negócios e uma vantagem competitiva no mercado, 

uma vez que ao fechar contrato com fornecedores os gestores tendem a valorizar 

essas questões ambientais. 

 

Para se alcançar a sustentabilidade, é necessário e importante conservar o 
meio ambiente, controlando o crescimento populacional, diminuindo o 
consumismo, os valores culturais e transformar os pensamentos 
econômicos de que, se ganhando lucro individual, se obtém prejuízo 
coletivo (FERNANDEZ, 2005 apud BOLZAN, 2012). 

 

Uma empresa ecologicamente correta e sustentável, também é socialmente 

responsável, e uma vez que seu objetivo maior sempre visa os lucros obtidos, a 

prática sustentável pode oferecer em diversos setores esse retorno financeiro. 

Uma vez que são tão expostas as formas de consumo adequadas da energia 

em residências como banhos mais curtos ou desligar aparelhos que não estão 

sendo utilizados, por exemplo, no ambiente empresarial esses cuidados devem ser 

redobrados, visto a quantidade de equipamentos eletrônicos que são utilizados por 

longas horas todos os dias. 

Assim, o presente estudo se justifica pela relevância do assunto, e pela 

importância em conscientizar tanto gestores como população em geral sobre a 

importância do uso adequado da energia elétrica. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Realizar um estudo de caso apontando o correto uso da energia elétrica na 

empresa objeto deste estudo, por meio de manuais e campanhas junto aos 

colaboradores. 



 Analisar as consequências ambientais, sociais e financeiras que o mau uso 

da energia elétrica traz para o mundo. 

 Analisar a redução de custos que o uso consciente da energia elétrica pode 

trazer para a empresa. 

 

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo será elaborado através de pesquisa bibliográfica e estudo 

de caso. Com base em leituras de artigos e livros sobre o tema, a fim de estruturar a 

pesquisa de forma que seja possível analisar e discutir sobre as consequências 

ambientais, sociais e financeiras que o mau uso da energia elétrica traz para o 

mundo. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A sustentabilidade tem sido assunto cada vez mais presente na economia 

mundial e na realidade das organizações contemporâneas. 

 

Incentivar a inovação da gestão na Sustentabilidade Corporativa está 
diretamente relacionado com a competitividade futura do negócio, sendo 
necessário, por parte da organização, um acompanhamento por meio dos 
indicadores sustentáveis, compondo essa uma nova prática organizacional. 
(BARBIERI et al, 2009 apud BOLZAN, 2012) 

 

 

Quando a empresa colabora com a sustentabilidade, ela está contribuindo 

com a conservação e consequente aumento dos recursos naturais, para que no 

futuro eles não venham a faltar. 

Nos dias atuais, muito tem se falado sobre o uso consciente da energia 

elétrica em ambientes residenciais e empresariais. As empresas fornecedoras de 

eletricidade, por exemplo, aplicam multas para consumo excessivo em determinada 

faixa de horário, e as empresas de médio e grande porte, fazem uso de geradores 

de energia em determinados períodos de tempo do dia, para que seja economizada 

energia. 



O fato é que somente isso não é suficiente. Muitas outras ações simples 

podem ser adotadas para que ocorra a economia dos recursos naturais e também 

dos recursos financeiros da empresa. 

No estudo de caso realizado, fizemos uma verificação do uso que uma 

empresa local de médio porte do ramo de avicultura fazia da energia elétrica, e após 

algumas pequenas mudanças de hábitos, fizemos uma análise da porcentagem de 

economia que foi gerada no consumo mensal de energia elétrica. 

A identidade da empresa será preservada atendendo ao pedido da diretoria, 

que concordou em permitir a visita e a fornecer as informações necessárias 

mediante essa condição. A empresa se preocupa em adotar práticas de 

responsabilidade social e ambiental, e que consequentemente tragam um custo-

benefício melhorado aos seus produtos. 

Por lidar com carga viva, funciona 24 (vinte e quatro) horas por dia, com 

máquinas diversas ligadas, iluminação por lâmpada fluorescente e climatização em 

todos os ambientes, equipamentos eletrônicos como computadores e impressoras, 

além do uso de chuveiros, visto que todos os colaboradores precisam tomar banho 

antes de entrarem, evitando assim que levem algum tipo de contaminação ao 

produto. 

 

 

RESULTADOS 

 

A empresa possui um gerador de energia 480 KVA (quatrocentos e oitenta 

Kilovoltampere) e desde 2011 adotou como prática a ativação desse gerador por um 

período de 3 a 4 horas em horário de ponta, geralmente a partir das 17h30 

(dezessete horas e trinta minutos), de segunda a sexta-feira. 

Com essa prática, além de economizar energia elétrica como forma de 

sustentabilidade, obteve uma economia aproximadamente de 15 a 25% (quinze a 

vinte e cinco por cento) em suas contas mensais. Atualmente a conta de energia tem 

um custo aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), o que dá um 

valor hipotético de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a menos na conta. 

Para o funcionamento do gerador nesse período, é necessária a aquisição de 

óleo diesel diariamente, o que no final do mês gera um encargo de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais)para a empresa. 



Assim, vemos que a empresa tem uma boa economia mensal, podendo 

investir esse valor em melhorias para a empresa e processos usados. 

Uma proposta que a empresa apresenta a longo prazo é a mudança da 

iluminação, hoje feita por lâmpadas fluorescentes, para iluminação por lâmpadas de 

LED. As lâmpadas fluorescentes utilizadas na empresa dão hoje um consumo de         

20 Kwh (vinte Kilowatt hora), e ao serem substituídas pelas lâmpadas de LED esse 

consumo cairia para 9 Kwh (nove Kilowatt hora) na conta mensal. 

A mudança dos chuveiros, hoje elétricos, para chuveiros que funcionem por 

energia solar também é um projeto a longo prazo, que reduziria a zero o consumo 

de energia elétrica com o banho obrigatório dos 50 (cinquenta) colaboradores. Ou 

seja, o consumo dos chuveiros cairia de 48 Kw/dia (quarenta e oito Kilowatt por dia) 

para zero. 

Todos esses números apresentado são aproximados e foram fornecidos pela 

própria empresa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desse estudo, foi possível enfatizar a importância de as 

empresas adotarem práticas sustentáveis em sua rotina. Essas práticas além de 

ajudarem na preservação dos recursos naturais, ajudam também a economizar 

valores significativos nas despesas da empresa. 

Às vezes não nos damos conta de como pequenos hábitos reeducados, 

permitem resultados tão importantes como o de economizar energia elétrica por 

exemplo. 

O tema abordado permite uma ampla pesquisa, e dá margem para um estudo 

muito mais aprofundado futuramente. 

É extremamente satisfatório ver o interesse das empresas em adotar hábitos 

saudáveis, e como futura administradora, foi muito importante vivenciar essa prática 

em uma empresa com tanto a oferecer. 
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