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1. RESUMO

Neste  artigo  tratamos  de  uma  análise  sobre  o  estudo  de  eficiência

energética.  Com  o  objetivo  estudar  os  principais  problemas  energéticos

identificados em uma grande empresa do segmento logístico. Por este motivo

foi realizada uma pesquisa básica, quantitativa, exploratória e bibliográfica a fim

de propor soluções eficazes, apontando o capital que vem sendo investido pela

empresa com o uso inadequado da energia. E assim buscar alternativas que

possam aperfeiçoar a demanda de energia utilizada, gerando uma economia

para empresa sem que haja a perda da energia necessária e nem agrida o

meio ambiente. Atualmente diversas soluções são apresentadas, porém nem

todas são viáveis, pois tal solução deve primeiramente gerar impactos positivos

a médios e longos prazos. Portanto neste artigo buscamos analisar e entender

qual é a real necessidade e dentre várias hipóteses e opções encontradas no

mercado, analisar as que melhores se encaixam no perfil e no que a empresa

busca como melhoria e retorno.

Palavras-chave: Eficiência Energética. Logística. Conscientização. Sustentabi-

lidade.

2. INTRODUÇÃO

A eficiência  energética  vem  se  tornando  cada  vez  mais  um  ponto

recorrente  nas  discussões  sobre  a  demanda  de  energia  em nível  global  e

possui hoje um papel preponderante nas políticas mundiais de energia e de

meio ambiente, em especial naquelas relacionadas às mudanças climáticas.

Segundo  Godói  (2011)  a  eficiência  energética  é  a  racionalização  do

consumo  de  energia.  Compreende  ações  ou  medidas  comportamentais,

tecnológicas e econômicas, as quais, ao serem realizadas sobre sistemas e

processos  de  conversão/produção,  resultam  em  diminuição  da  demanda

energética, sem prejuízo da quantidade ou da qualidade dos bens e serviços

produzidos. 

Este artigo pretende responder a seguinte questão: Como diminuir o alto

custo de energia em uma empresa de grande porte? 

Então as seguintes hipóteses foram levantadas:

� Substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia em LED;

� Adequação contratual de energia elétrica; 



� Programa de conscientização de energia com os colaboradores.

Barbieri (2011) sugere que o desenvolvimento sustentável pode ser visto

como uma interação entre três sistemas: ambiental, econômico e social. 

3. OBJETIVOS

O objetivo geral desse artigo é realizar um estudo preliminar com vistas

ao desenvolvimento de um Programa de Eficiência Energética numa empresa

de logística em Guarulhos.

Para tanto, foram definidos alguns objetivos específicos:

Analisar as faturas de energia elétrica de janeiro/2015 a setembro/2016;

Levantar  o  inventário  de  lâmpadas  (quantidades,  modelos  e  potências

nominais); Apresentar os indicadores de consumo (contendo tempos médios de

trabalho por setor); Averiguar quantitativo de funcionários por turno; Examinar

Croqui do Cross Docking / Armazém.

4. METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia utilizada para o presente estudo é a bibliográfica e Coleta

e Análise de Dados.

“A  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  com  base  em  material  já

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 2002,

p.44).

“As técnicas de coleta de dados são um conjunto de regras ou processos

utilizados por uma ciência, ou seja, corresponde à parte prática da coleta de

dados.” (LAKATOS & MARCONI, 2001). 

5. DESENVOLVIMENTO

No Brasil, a energia elétrica é gerada em sua maior parte por meio de

água  de  rios,  portanto  para  que  preservemos  nossos  recursos  naturais  e

economizemos a conta de energia, é preciso utilizar conscientemente a energia

elétrica.

Para  a  US  National  Policy  Development  Group,  (2001)  Eficiência

Energética é a capacidade de utilizar menos energia para produzir a mesma

quantidade de iluminação, aquecimento, transporte e outros serviços baseados

na energia.



Segundo  Brito  (2009),  é  fundamental  que  a  sociedade  esteja

devidamente  esclarecida  e  consciente  sobre  os  impactos  na  natureza  da

utilização da energia para seu conforto, lazer e, evidentemente, seu almejado

desenvolvimento. 

Já Galina e Cavalcanti  (2012) dizem que o LED é uma fonte de luz

ecologicamente  correta,  por  ser  100%  reciclável,  portanto,  é  um  meio  de

solução  para  a  crise  energética  atual,  pois  não  são  utilizados  dentro  dele

substâncias perigosas e nocivas ao meio ambiente. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Este item está em andamento, pretendemos com o desenvolvimento do

trabalho validar ou não as hipóteses apontadas. 
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