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Fundadores: 
Elisabeth Lopes Bridi

Habib S. Bridi (in memoriam)

Amigos, neste momento intimidador e de incertezas, é até difí-
cil encontrar palavras para dizer algo para vocês que faça sentido.

Poucos momentos da história recente do Brasil e do mundo 
produziram a dor, o medo e as dúvidas que todos sentimos agora. 

O País está unido por uma causa - a luta contra o coronavírus 
-, embora os brasileiros estejam divididos e confusos por conta de 
picuinhas semeadas por determinados grupos empresariais e po-
líticos que defendem os próprios interesses. 

No setor eletroeletrônico, a produção da indústria vem sendo 
duramente atingida pela mais recente crise que atingiu o mundo, 
e as consequências ainda são imprevisíveis. Também o comércio 
e os serviços terão os negócios comprometidos. 

O que nos espera é incerto. Nos resta tentar seguir trabalhan-
do, enquanto ainda podemos. 

É o que estamos fazendo na HMNews Editora e Eventos, que publi-
ca a revista Potência e organiza o Fórum Potência, entre outras ações. 

Como o leitor poderá perceber nos anúncios que constam nesta 
edição, precisamos adiar a data de realização de alguns eventos 
que estavam agendados para este período. Era o mais sensato a 
se fazer neste momento... Feiras, como a Feicon, também foram 
adiadas. Vamos torcer para que as coisas estejam mais claras e 
calmas no segundo semestre, não é mesmo?

Aproveitamos a ocasião para fazer um importante anúncio 
envolvendo a Potência.

A partir da próxima edição (número 172, mês de abril), a Po-
tência passará a ter no formato digital uma revista maior, mais 
completa e interativa. 

Essa é uma tendência mundial e com essa medida nós passa-
mos a atuar em consonância com os anseios e as necessidades dos 
leitores e, em uma esfera mais ampla, da sociedade que a cada dia 
contribui para redesenhar o mundo em que vivemos. 

Com a edição online o leitor terá acesso a um conteúdo mais 
direto e dinâmico, sem perder o grau de profundidade caracterís-
tico de nossas reportagens.  

Até lá!
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Reflexos da pandemia
Uma quarta sondagem realizada pela Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), entre os dias 
23 e 25 de março, sobre o impacto da pandemia de 
coronavírus na produção do setor eletroeletrônico apontou 
que 24% das empresas do setor eletroeletrônico já operam 
com paralisação parcial ou total na fabricação local. 
Esse resultado é bastante superior aos 6% observados 
na pesquisa anterior, que, na ocasião, indicava apenas 
paralisação parcial. Diferentemente das pesquisas 
anteriores, o principal problema agora diz respeito à 
chegada da pandemia no Brasil, e não apenas à falta de 
componentes e insumos importados da China.  
De acordo com a sondagem, 51% das indústrias do 
setor relataram problemas no recebimento de materiais, 
componentes e insumos provenientes da China. Na 
pesquisa anterior, de 6 de março, 70% das empresas 
apontaram dificuldades no abastecimento de insumos 
oriundos daquele país. 
Do total de 24% de empresas paralisadas nesta última 
pesquisa, 42% relataram que a parada é total e 58%, 
parcial. A sondagem contou com a participação de 60 
indústrias das diversas áreas do setor eletroeletrônico.  

“A nova pesquisa indica que o 
maior problema agora não é mais o 
fornecimento de insumos da China, mas 
a chegada do coronavírus ao Brasil, 
que obrigou as empresas a adotarem 
medidas de prevenção, afetando assim 
a produção local”, afirma o presidente 
da Abinee, Humberto Barbato. Além 
disso, segundo ele, esta última pesquisa 
também indicou que algumas empresas 
enfrentam problemas de abastecimento 

de outros mercados, como o europeu, além de dificuldades 
no próprio fornecimento local.  
Com esse novo cenário, passou de 21% para 30% o total 
de empresas que informaram que não devem atingir a 
produção prevista para o 1º trimestre deste ano. Conforme 
essas indústrias, a produção do período deverá ficar, em 
média, 34% abaixo da projetada. Este percentual também 
aumentou na comparação com a pesquisa anterior, que 
indicava uma queda de 31% na produção. Para 43% 
das empresas, entretanto, ainda será possível manter o 
resultado planejado. Na pesquisa anterior, o percentual 
de otimistas quanto à produção do primeiro trimestre era 
de 48%. A sondagem da Abinee apontou ainda que as 
empresas no Brasil estão adotando medidas para evitar 
picos de contaminação.  
Conforme a pesquisa, na área administrativa 33% das 
entrevistadas estabeleceram trabalho remoto (home 
office) total e 53% o home office parcial. As demais (14%) 
não aderiram ao trabalho remoto.  
Para os trabalhadores ligados diretamente à produção, 
as empresas do setor estão utilizando medidas para 
diminuir o fluxo de pessoas visando amenizar o risco 
de contágio, tais como: rodízio de funcionários (26%); 
antecipação de férias (26%); férias coletivas (15%) e 
jornada reduzida (9%). Outros (24%) adotaram iniciativas 
como antecipação de férias para funcionários dos grupos 
de maior risco; paralisação temporária na produção e 
remanejamento de horários rotativos de trabalho. Ainda 
referente a essa questão, 22% das entrevistadas não 
reduziram o fluxo de trabalhadores ligados ao processo 
de produção, utilizando-se de outras precauções, como: 
higiene adequada; maior espaçamento entre as pessoas e 
medidas educativas, entre outras. 

Produto homologado
Líder no fornecimento de materiais elétricos, a Steck 
teve sua linha de minidisjuntores homologada pela 
Equatorial Energia, o que significa que os produtos da 
marca estão aptos a atender todos os requisitos de 
segurança e performance nas instalações dos clientes 
da concessionária. A Equatorial atua nos segmentos 
de geração, transmissão, distribuição, comercialização, 
além da área de telecomunicações e serviços. O 
grupo responde por 6,5% do mercado de distribuição 
e atende a 22% do território nacional, fornecendo 
energia para cerca de 9% dos consumidores no País. 
A atuação da concessória está concentrada nas regiões 
Norte e Nordeste, principalmente nos estados do 

Maranhão, Pará, Piauí e recentemente em Alagoas, com 
a aquisição do controle das distribuidoras que atuavam 
no território alagoano. 
O reconhecimento é um novo sinal de confiança do 
mercado ao portfólio de comando e proteção da Steck. 
Recentemente, a marca recebeu a homologação da 
Cemig na linha de minidisjuntores e também na de 
disjuntores de caixa moldada. 
Os minidisjuntores Steck protegem fios e cabos 
elétricos contra curtos-circuitos e sobrecargas de 
energia, proporcionando aplicações seguras e 
econômicas em instalações elétricas residenciais, 
comerciais e industriais.
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Choques elétricos
Choques elétricos são verdadeiros riscos e o que muitas 
pessoas não sabem é que eles podem levar à morte. 
Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem 
Elétrica 2020, da Abracopel (Associação Brasileira de 
Conscientização para os Perigos da Eletricidade), houve 
um aumento de 12% no número de mortes ocasionadas 
por acidentes elétricos no Brasil em 2019. Foram 697 
acidentes fatais, contra 627 ocorridos em 2018. 
Outro dado que chama bastante a atenção é o número 
de incêndios causados por sobrecarga de energia e 
posterior curto circuito: 656 incêndios com 74 mortes, 
um aumento de 23% em relação à 2018.
O Nordeste foi a região que apresentou maior 
número de casos fatais: 41% dos acidentes com óbito 
aconteceram na região, 20% na região Sudeste e 16% 
na região Sul.
O engenheiro eletricista Fábio Amaral, diretor da 
Engerey Painéis Elétricos, explica que dentre os 
maiores motivos para a causa de choques elétricos 
fatais está a má qualidade de instalações elétricas e a 
falta de conscientização da população sobre os riscos 
iminentes que a rede elétrica pode trazer.
“Mesmo em pleno século XXI ainda vemos muitas 
instalações elétricas feitas de maneira amadora e 
com baixíssima qualidade. Aqui no Brasil tem muito 
‘eletricista de internet’, achando que pode dar um 

jeitinho em tudo e não se dá conta do tamanho do 
perigo”, diz Amaral.
Mesmo que ainda ocorram muitos acidentes na rede 
aérea de distribuição (postes e cabos de energia), a 
maioria dos acidentes acontece em residências, que 
abrangem casas, sítios, apartamentos e fazendas. 
“Por essa razão é preciso que exista um aumento 
sobre a conscientização da população leiga sobre 
como agir em domicílio e garantir que os eletricistas 
profissionais estejam cada vez mais capacitados”, 
complementa o especialista. 
Segundo ele, uma das maneiras mais simples de 
começar a resolver esse problema é a instalação de 
um Dispositivo Residual (DR) nos quadros elétricos. 
Esse dispositivo interrompe a corrente elétrica 
quando existe alguma anomalia 
no sistema, seja esta causada 
por um curto-circuito, por algum 
defeito interno ou caso uma 
criança tenha colocado um 
brinquedo metálico na tomada. 
“Apesar do DR ser exigido por 
lei desde 2012, apenas 20% 
das residências no Brasil possui 
esse dispositivo”, explica o 
especialista.

Materiais de construção 
A ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais 
de Construção) divulgou no dia 30 de março uma nova 
edição do seu Termômetro, pesquisa de opinião conduzida 
pela associação com as empresas associadas. A atual 
edição do estudo é o primeiro material produzido pela 
entidade após o início da pandemia do COVID-19 no Brasil 
e destaca a expectativa negativa do setor em relação ao 
seu faturamento em março e abril. A pesquisa demonstra 
também redução do otimismo do setor em relação ao 
governo, condições que, no entanto, não reverberaram ainda 
em demissões em larga escala. 
O Termômetro da ABRAMAT revela que para 48% das 
empresas associadas o desempenho nas vendas em março 
foi considerado ruim ou muito ruim, enquanto 33% o 
consideram regular e as demais 19% bom. A expectativa sobre 
o desempenho nas vendas em abril é ruim ou muito ruim para 
67% das empresas, enquanto 33% vislumbram período regular, 
não havendo expectativa positiva. 
Os reflexos podem ser observados nos demais indicadores da 
pesquisa. Quando perguntadas sobre as expectativas sobre 

ações governamentais, predomina nas empresas a indiferença, 
sentimento de 67% das associadas. Para 24% há pessimismo, 
e as demais 9% otimismo. Em fevereiro, a edição anterior do 
termômetro da ABRAMAT indicava 25% de otimismo e 4% de 
pessimismo no setor em relação às ações governamentais. 
A pretensão de investimentos no médio prazo caiu de 71%, em 
fevereiro, para 38% em março. O nível de utilização da capacidade 
instalada registrado foi de 65% no mês de março, em fevereiro o 
mesmo indicador apontava 70%. As variações negativas dos dois 
índices foram as maiores nos últimos 12 meses. 
O cenário negativo, contudo, ainda não afetou os índices de 
emprego do setor, uma das prioridades da ABRAMAT nesse 
momento. “Desde o início dessa crise, os focos do setor foram 
muito claros. Em primeiro lugar prezar pela saúde das pessoas. 
Na sequência, o setor trabalha arduamente, em várias frentes, 
para preservar caixa e condição de solvência para efetuar os 
pagamentos, levando assim à manutenção dos empregos”, 
comentou Rodrigo Navarro, presidente-executivo da ABRAMAT. 
A indústria de materiais de construção é responsável pelo 
emprego de cerca de 620.000 pessoas por todo o Brasil. 

Foto: Divulgação
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Prêmio internacional
A Schneider Electric, líder global na transformação 
digital em gestão de energia elétrica e automação, teve 
seis de seus produtos reconhecidos pelo iF DESIGN 
AWARDS, premiação que é considerada referência 
mundial em design de produtos. 
O iF DESIGN AWARD, iniciado em 1953, reúne os 
principais especialistas em design do mundo, que 
avaliam produtos e serviços em torno de cinco critérios 
principais: inovação e elaboração, funcionalidade, estética, 
responsabilidade (pegada de carbono, impacto social, etc.) 
e posicionamento. Em janeiro de 2020, 78 especialistas 
avaliaram mais de 7.200 produtos em sete categorias: 
produto, embalagem, comunicação, arquitetura de 
interiores, conceito profissional e design de serviços. 
“Estamos orgulhosos por nossos produtos terem se 
destacado em uma competição tão distinta quanto 
o iF DESIGN AWARD”, disse Philippe Delorme, vice-
presidente executivo de Energy Management da 
Schneider Electric. “Confirma a alta concepção do 
produto, as qualidades de design e segurança de 
nossos itens e reflete nosso desejo de inovar para o 

bem do meio ambiente e da sociedade”. 
Um exemplo desses valores de projeto é a Mobiya 
Lite, uma lâmpada off-grid recarregável com painel 
solar, que deve entrar no mercado em meados de 
2020. A Mobiya Lite foi projetada para atender às 
necessidades dos três bilhões de pessoas em todo 
o mundo que não têm acesso regular à energia. A 
lâmpada também funciona como uma bateria portátil 
para recarregar telefones celulares, possui posições de 
montagem versáteis, permitindo que seja usada com 
segurança na maioria das condições e também por 
crianças. Na mesma categoria, o Thorsman LED Work 
reúne robustez e leveza, além de segurança para o 
funcionamento interno da lâmpada e para os usuários. 
O Thorsman foi distinguido com um prêmio iF gold, 
concedido a apenas 75 inscritos. 
Foram reconhecidos no prêmio os seguintes produtos 
Schneider Electric: SpaceLogic (KNX switch); Unica 
System + (régua de energia); Mobiya Lite (sistema de 
iluminação LED solar portátil); SM6 (comutador de média 
tensão); AvatarOn T (placas) e Thorman (work light). 

GD: 200 mil conexões 
O Brasil atingiu a marca de 200 mil conexões de 
geração distribuída solar fotovoltaica, conforme 
informa a Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (ABSOLAR).
São 2,3 gigawatts de potência instalada da fonte 
solar na microgeração e minigeração distribuída. A 
energia solar fotovoltaica representa 99,8% de todas 
as conexões distribuídas, com mais de R$ 11,9 bilhões 
em investimentos acumulados desde 2012, espalhados 

pelas cinco regiões nacionais. 
No entanto, embora tenha avançado nos últimos 
anos, o Brasil – detentor de um dos melhores recursos 
solares do planeta – continua com um mercado 
ainda muito pequeno, já que possui 84,4 milhões de 
consumidores de energia elétrica e apenas 0,3% faz 
uso do sol para produzir eletricidade. Na comparação 
com outros países, o Brasil possui entre 10% a 20% 
das conexões existentes em nações como Austrália, 
China, EUA e Japão, que já ultrapassaram a marca 
de 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos, bem 
como da Alemanha, Índia, Reino Unido e outros, que já 
superaram a marca de 1 milhão. “Todavia, há uma boa 
perspectiva de melhorar este quadro no País, dado que 
o governo federal e o Congresso Nacional sinalizaram 
que pretendem desenvolver a geração distribuída a 
partir do sol”, aponta o presidente do Conselho de 
Administração da ABSOLAR, Ronaldo Koloszuk.
“O próximo passo agora é construir um marco legal 
transparente, estável, previsível e justo, que desfaça a 
insegurança jurídica que paira sobre o mercado e que 
reforce a confiança da sociedade em um futuro com 
mais liberdade, prosperidade e sustentabilidade para 
os consumidores e a população”, acrescenta o CEO da 
ABSOLAR, Rodrigo Sauaia.
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Economia circular
A Signify, líder mundial em 
iluminação, está desenvolvendo 
produtos, sistemas e serviços 
para a economia circular 
que atendem à demanda em 
ascensão por tecnologias 
sustentáveis. 
A companhia apresenta duas 
luminárias para vias públicas - 
Philips Luma e Philips Iridium - 
que atendem aos requisitos da 
economia circular, são fáceis de 
instalar e fazer a manutenção 
e podem ser conectadas aos 
Sistemas de Monitoramento de 
Cidades, como o Interact City. 
“O modelo atual de economia 
de desperdício não é 
sustentável. Tenho orgulho de 
que, com essas duas novas 
gerações de iluminação 
pública, estamos liderando a 
indústria da iluminação para 
um novo modelo econômico, 
o que nos permitirá estender 
o uso de materiais, evitar 
a destruição de recursos e 
apoiar nossos clientes na 
implementação de tecnologias 
mais sustentáveis”, diz Harsh 
Chitale, líder da Unidade de 
Negócios Professional na Signify. 
“Circularidade será um dos 
requisitos principais do cliente 
na tomada de decisões sobre 
atualização da iluminação 
pública, juntamente com a 
crescente atenção a iniciativas 
sustentáveis em todo o mundo”, 
complementa. 
De acordo com relatório do 
Northeast Group, existem 
aproximadamente 308 milhões 
de pontos de iluminação 
pública no mundo, dos quais 
27% são LED e apenas 5% são 
conectados. A expectativa do 
Grupo é de que nos próximos 
três anos o número de pontos 
de iluminação pública aumente 
para 321 milhões, com a 

proporção de LED crescendo para 
43% e a iluminação conectada 
para 11%, ilustrando o vasto 
potencial de crescimento. 
As novas gerações da Luma e 
Iridium (foto) estão cumprindo 
os requisitos da economia 
circular em termos de eficiência 
energética na aplicação, 
manutenção, conectividade, vida 
útil longa/extensível e por serem 
recicláveis. 
Eficiência energética - A Luma 
possui uma eficácia de 160 
lúmen/Watt e a Iridium de 155 
lúmen/Watt, o que torna as 
duas as melhores da categoria 
em suas respectivas faixas. 
Como os componentes podem 
ser facilmente substituídos, as 
luminárias também podem ser 
atualizadas quando futuros 
avanços em eficácia estiverem 
disponíveis. As luminárias 
também podem ser configuradas 
para melhor atender às suas 
aplicações. 
Manutenção - A introdução do 
GearFlex - equipamento que 
inclui driver, protetor contra 
surtos e outros componentes - 
permite a abertura e manutenção 
das luminárias sem o uso 
de ferramentas, o que é um 
recurso exclusivo para ambas 
as luminárias. Isso ajuda os 
instaladores a substituir e 
reprogramar os drivers em 30 
segundos, sem a necessidade 
de tocar em qualquer fiação 
e reduzindo o tempo gasto 
em um ponto de iluminação. 
Isso aumenta a segurança dos 
instaladores e dos usuários das 
estradas. As luminárias também 
incluem uma etiqueta de 
serviço que permite fácil 
acesso a peças de 
reposição. 
Conectividade - 
As luminárias são 

prontas para sistema e sensor. 
Elas podem, por exemplo, 
ser conectadas ao Sistema 
de Manutenção de Cidades, 
como o Interact City, sistema 
de iluminação conectado 
da Signify, transformando a 
iluminação pública em uma 
rede conectada que pode 
hospedar sensores e outros 
dispositivos habilitados para 
IOT. O Interact City permite 
o gerenciamento remoto da 
infraestrutura de iluminação 
pública, incluindo o controle 
e monitoramento de vida útil 
das lâmpadas com apenas 
alguns cliques, permitindo aos 
operadores otimizar operações, 
minimizar o consumo de 
energia, agendar manutenção 
preventiva e manter uma 
visão geral de todas as luzes 
conectadas. 
Vida útil longa/extensível - 
Ambas as luminárias têm vida 
útil de mais de 100.000 horas. 
Além disso, peças de reposição 
e componentes atualizáveis 
prolongam significativamente a 
vida útil do produto. 
Reciclável - Luma e Iridium são 
projetadas para usar recursos 
naturais de forma muito mais 
eficaz e regenerativa. A maioria 
dos materiais e componentes 
pode ser recuperada para 
reutilização ou reciclagem, 
fechando o ciclo de materiais de 
acordo com os princípios da 
economia circular. 
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Automatizar significa integrar 
sistemas, tornando essas so-
luções intuitivas ao usuário. 

Podem ser automatiza-
dos alarmes, câmeras, mídias audiovisu-
ais, dispositivos de iluminação e equipa-
mentos de climatização e de controle de 
acesso, entre outros recursos. 

Mais inteligente  
e acessível

ADVENTO DA INTERNET DAS COISAS E REDUÇÃO GRADATIVA  

DOS PREÇOS TENDEM A CONTRIBUIR PARA O PROCESSO  

DE EVOLUÇÃO DO MERCADO DE AUTOMAÇÃO PREDIAL.

POR PAULO MARTINS

A implantação desse tipo de incre-
mento é factível para ambientes diver-
sos, como residências, áreas comuns 
de condomínios e edificações de uso 
comercial ou corporativo, tais como sa-
las de reunião, lojas, clínicas e escolas. 

Com a maior disponibilidade de tec-
nologias e uma significativa redução 

dos custos, é cada vez maior número de 
pessoas que interagem com algum nível 
de automação no trabalho ou em casa.

Os benefícios são compensadores: 
aumento da segurança (tanto das pes-
soas quanto do patrimônio); maior efi-
ciência das edificações, representada 
pela redução do consumo de energia 
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Queda dos custos na automação 
residencial chegou a 50%, nos 

últimos cinco anos.
JOSÉ ROBERTO MURATORI | AURESIDE

e de insumos; manutenção otimizada e 
conforto adicional.

Apesar dos grandes índices de cres-
cimento já alcançados nos negócios, é 
certo que ainda existe um enorme po-
tencial para aplicação da automação 
predial no Brasil, em especial no cam-
po residencial.

José Roberto Muratori, diretor-exe-
cutivo da Aureside (Associação Brasilei-
ra de Automação Residencial e Predial) 
confirma que esse é um mercado em 
constante evolução. Ele destaca que o 
País já conta com as principais e mais 
atuais tecnologias disponíveis para se-
rem utilizadas nos projetos e nas refor-
mas que visam promover atualização. 
Além disso, os custos estão caindo pro-
gressivamente. “Na automação residen-
cial já chegamos a 50% de queda, nos 
últimos cinco anos”, informa.

Em 2019 o mercado apresentou 
uma recuperação ainda tímida, mas 
positiva. Quanto às perspectivas para 
o futuro, o segmento corporativo deve 
acompanhar o ritmo ditado pela cons-

trução civil, tanto nos empreendimentos 
novos como no retrofit. “Já a automação 
residencial deve ter um impulso maior, 
proporcionado pela maior populariza-
ção das tecnologias e novidades como 
assistentes pessoais, comando de voz 
e monitoramento através de nuvem”, 
adianta Muratori. 

Camila Guerra, gerente geral da Fin-
der Componentes entende que o merca-
do brasileiro está ganhando maturidade 
e observa que as novas tecnologias es-
tão chegando rapidamente aos usuários. 
“Cada vez mais as ofertas estarão alinha-
das às reais necessidades dos clientes, 
deixando de ser onerosas e oferecendo 
o conforto esperado na medida certa e 
por um investimento coerente”, analisa. 

Sobre os fatores que normalmente 
impulsionam as vendas das soluções de 

automação Camila diz que a tecnologia 
está mais presente do que nunca na vida 
das pessoas. Assim, prossegue ela, levar 
a tecnologia para dentro das casas e es-
critórios é um desejo que está crescendo, 
principalmente quando acontece a per-
cepção do conforto e da facilidade que 
as novas tecnologias podem agregar. 

Segundo Camila, ainda há muito es-
paço para crescimento do mercado de 

Foto: ShutterStock
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automação. “Com a nova linha YESLY, 
nossas perspectivas são extremamen-
te positivas para os próximos anos. Es-
tamos trazendo um novo conceito ao 
mercado que une tecnologia, conforto 
e muita versatilidade. Sem complicação 
nem complexidade, que é uma das prin-
cipais barreiras encontradas”, comenta. 

Bruno Pereira gerente de Produto 
de Sistemas Prediais e Infraestrutura Di-
gital da Legrand acredita que o mercado 
já reconhece os diversos benefícios da 
integração entre os diferentes sistemas 
que funcionam em uma edificação, so-
bretudo no que diz respeito à economia 
de recursos e sustentabilidade - que são 
os principais apelos.

Apesar do avanço alcançado prin-
cipalmente em nichos e aplicações es-
pecíficas, o executivo aponta que ainda 
há um enorme potencial não explorado, 

sobretudo no âmbito residencial: “E a 
barreira tecnológica já não é mais um 
grande problema para concretização 
desse potencial, porque tanto as gran-
des empresas globais, como a Legrand, 
quanto o ecossistema de empresas lo-
cais e startups têm acesso à informa-
ção, à tecnologia e têm proposto solu-
ções em face com o que se vê em todo 
o mundo”, opina.   

Pereira conta que a Legrand tem am-
pliado seu portfólio e integrado cada vez 
mais soluções para a gestão eficiente 
dos edifícios, e isso tem garantido aces-
so a projetos de escopos maiores. “Mes-
mo que a eficiência seja um dos princi-
pais argumentos de venda, o mercado 
passou por uma recessão, pela falta de 
recursos disponíveis. Essa tendência vem 
se revertendo, e novos projetos têm se 
tornado mais viáveis nesse último ano”.

Como fatores estimuladores das 
vendas, Pereira destaca em primeiro lu-
gar o potencial de economia de recursos 
por conta de uma operação mais eficien-
te no consumo de energia, água e outros 
recursos. “Essa eficiência se reverte em 
resultados econômicos, e sempre que 

essa conta é feita há uma maior pré- 
disposição para o investimento nessas 
soluções. E uma vez que o investimento 
‘se paga’, é frequente sua alavancagem 
para a construção de uma imagem de 
sustentabilidade pelas empresas que 
investem nessas soluções, patrocinada 
por práticas corporativas modernas e 
por um posicionamento de marca em 
linha com uma geração de consumido-
res mais conscientes”, analisa o espe-
cialista da Legrand.   

Apesar de toda a evolução, José 
Roberto Muratori identifica que exis-
tem alguns gargalos que atrapalham o 
crescimento pleno do mercado brasileiro 
de automação.

Para ele, ainda existe grande carên-
cia de profissionais, tanto no nível de 
projetos e integração quanto na esfe-
ra técnica e de instalação. “Candidatos 
com boa preparação para áreas tecno-
lógicas são escassos em qualquer setor, 
e a automação não é uma exceção”, la-
menta o diretor-executivo da Aureside.

Também é necessário que os agen-
tes influenciadores (arquitetos, projetis-
tas, construtores, etc.) estejam melhor 
preparados e reconheçam a importância 
das soluções para transferir essa infor-
mação aos usuários das edificações das 
quais eles respondem pelo projeto. Por 
fim, Muratori defende maior divulgação 
dirigida aos usuários finais, para fazê-los 
perceber os benefícios crescentes da au-
tomação em seu dia a dia. 

Cada vez mais as ofertas estarão 
alinhadas às reais necessidades 
dos clientes, deixando de ser 
onerosas e oferecendo o conforto 
esperado na medida certa e por 
um investimento coerente.
CAMILA GUERRA | FINDER
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AGORA É LEI:
DECRETO TORNARÁ BIM OBRIGATÓRIO NOS 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES NO BRASIL.

Pra facilitar sua vida, a Dutotec tem investido na criação de 

bibliotecas próprias para  REVIT e QIBUILDER.
Não há mais dúvidas: o BIM veio para 

ficar. Eficiência, produtividade e com-

petitividade são as exigências atuais 

do mercado mundial. O Governo 

Federal, visando impulsionar o uso 

desse conceito de projeto, está aí 

para dar o incentivo definitivo com o 

decreto n° 9.983. Com isso, disponi- 

Saiba mais agora mesmo, acesse:

dutotec.com.br/BIM

USO DO BIM : AUMENTO DE 10% NA PRODUTIVIDADE 
DO SETOR E REDUÇÃO DE CUSTOS NA CASA DOS 20%.

Segundo estudo encomendado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

bilizamos em nosso site um template 

modelo de arquivo de projeto contendo

componentes de nossa marca, permitin-

do assim o uso dos produtos Dutotec 

na criação de projetos elétricos no 

Autodesk Revit. O mesmo estará em 

breve disponível também para o AltoQI 

QiBuilder.

0800 702 6628 +55 51 2117 6600
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Conforme menciona a Wikipédia, a 
Internet das Coisas (IoT, do inglês Inter-
net of Things), envolve uma rede de ob-
jetos físicos dotados de tecnologia em-
barcada, sensores e conexão com a rede, 
capaz de reunir e de transmitir dados.

Indagado sobre como o advento da 
Internet das Coisas tem influenciado a 
automação predial, José Roberto Mu-
ratori diz que a maioria dos novos sen-
sores e atuadores terão seus próprios 
endereços IP (Internet Protocol), o que 
os tornariam equipamentos de IoT. “O 
futuro da automação reside na IoT”, de-
fine o executivo. 

O engenheiro Irlan Zanetti, gerente 
de Vendas e Produto da Finder relata 
que a Internet das Coisas permite uma 
integração inteligente entre os periféri-
cos, fazendo com que as ações sejam 
executadas de maneira autônoma. “É 
claro que estas ações geram potenciais 
à automação predial. Assim, é cada vez 
mais importante que haja a possibili-
dade de que os dispositivos instalados 
sejam integrados à nuvem. Muitos dis-

positivos podem ser comprados hoje e 
têm possível integração com a nuvem, 
minimizando os desafios de se ter uma 
casa inteligente. A Finder pode oferecer 
a integração de sistema de iluminação e 
persianas, integrando-as à nuvem atra-
vés da solução YESLY GATEWAY”, exem-
plifica Zanetti.  

Bruno Pereira vê a Internet das Coisas 
como a nova fronteira da tecnologia: “A 
proposta é permitir ainda menos interven-
ção humana na operação dos edifícios”. 

Essa maior autonomia se dá uma 
vez que dispositivos que antes ‘não se 
falavam’ passam a trocar informações e 
tomar decisões baseadas em novos pa-
râmetros, que sozinhos não eram capa-
zes de captar. “Na essência, cria-se um 
ambiente em que se potencializa a fun-
ção e o desempenho de um dispositivo 
para além dele mesmo, beneficiando o 
sistema como um todo. Essa integração, 
antes delegada à competência dos pro-
fissionais de integração, com a IoT pode 
se tornar mais simples, padronizada e 
aberta - todas características que ten-
dem a beneficiar a adoção, tornando-a 
menos complexa e mais acessível”, vis-
lumbra o porta-voz da Legrand. 

Irlan Zanetti destaca ainda que o 
mercado apresenta como oportunidade 
a possibilidade de maior interatividade, 
com a chegada dos assistentes virtuais. 
“Com foco em proporcionar mais con-
forto e comodidade, esses assistentes 
já são impulsionadores para o mercado 
de automação residencial”, constata.  

Outro fenômeno que vem ganhando 

força é a utilização dos smartphones na 
automação predial. Em muitos casos es-
ses aparelhos receberam o papel de exe-
cutar as mesmas funções que os tradi-
cionais painéis fixos que têm como fun-
ção controlar os recursos de automação.

“Os smartphones impulsionaram o 
mercado de automação predial, permitin-
do uma total integração com a tecnologia 
e trabalhando como a interface perfeita”, 
sintetiza Irlan Zanetti, da Finder. 

José Roberto Muratori afirma que 
os celulares modernos chegam a subs-
tituir os painéis de controle com muitas 
vantagens, notadamente a garantia de 
mobilidade para quem precisa fazer al-
gum tipo de gestão, programação ou 
controle. “O monitoramento e controle 
podem ser feitos à distância, através de 
processo em nuvem, o que elimina a ne-
cessidade de hardwares caros e de difícil 
manutenção dentro das edificações. Es-
tes podem ser substituídos por sensores 
e atuadores mais simples e baratos, que 
podem ser programados e controlados 
à distância, reduzindo custos de pesso-
al e aumentando a eficiência global dos 
processos de gestão”, explica o diretor- 
executivo da Aureside. 

Tendências tecnológicas

A proposta da Internet das 
Coisas é permitir ainda menos 

intervenção humana na  
operação dos edifícios.

BRUNO PEREIRA | LEGRAND

TECNOLOGIA
Soluções 
Legrand: sensor 
de presença BUS/
KNX e unidade 
controladora de 
sala KNX Arteor.
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Para Bruno Pereira, os dispositivos 
móveis como tablets e smartphones fun-
cionam como uma adição, um comple-
mento aos sistemas e garantem maior 
agilidade por estarem sempre com as 
pessoas. 

Mas ele alerta que um sistema bem 
projetado não pode se basear exclusiva-

mente em dispositivos móveis para que 
haja interação humana com o sistema. 
“Um painel de controle de automação 
nativo e integrado diretamente no siste-
ma tem o benefício de ‘cortar interme-
diários’, como a conexão à internet, a 
dependência de operadoras de telecom 
ou de uma rede de dados de uso geral. 

Dispositivos móveis também podem fi-
car sem bateria, sem cobertura, podem 
ser esquecidos ou perdidos, enquanto 
que os painéis têm posição fixa, alimen-
tados pela rede a todo tempo e acesso 
direto ao sistema para processamento 
e comandos”, contrapõe o executivo 
da Legrand. 

Destaques das empresas
Bruno Pereira conta que há muitos 

anos o Grupo Legrand desenvolve solu-
ções para automação predial, com tec-
nologia proprietária ou fazendo parte de 
grandes alianças mundiais para protoco-
los abertos - inclusive, a Legrand atualmente 
ocupa a presidência da Zigbee Alliance. 

Nesse contexto, a empresa foi pio-
neira na introdução de solução de au-
tomação residencial MyHOME, que tem 
arquitetura aberta e é capaz de criar so-
luções para automatizar as funções para 
condomínios residenciais, por exemplo. 
“Sendo membro da associação KNX no 
mundo, mais recentemente a Legrand 
passou a comercializar uma gama de 
produtos bastante especializada com 
essa tecnologia para aplicações em ho-
téis e para a gestão de iluminação em 
qualquer edifício de uso comum”, com-
pleta Bruno. 

Ele destaca por exemplo a flexibili-
dade do  Room Management Control-

ler na oferta KNX, que permite contro-
lar 8 ou 16 circuitos, de iluminação (li-
ga-desliga ou variável), motores como 
os das persianas ou outros sistemas 
que possam ser ativados com um pul-
so elétrico. 

A interação e o acionamento desse 
dispositivo podem ser feitos pelo soft-
ware de gestão centralizada ou por co-
mandos nativos KNX, mas a flexibilida-
de também se apresenta permitindo que 
seja controlado por comandos elétricos 
tradicionais em um retrofit, por exem-
plo, a partir de pulsadores a reversão. 
“E pode também receber informações 
do barramento KNX de um dos sensores 
de presença com dupla tecnologia (infra-
vermelho passivo ou ultrassom) da solu-
ção Lighting Management - para ativar 
uma pré-configuração para um quarto 
de hotel, por exemplo, com base na pre-
sença ou não de um hóspede dentro do 
quarto”, finaliza Bruno.

Camila Guerra observa que a Fin-
der nasceu de um produto que facilita 
e moderniza as instalações elétricas: o 
relé de impulso. Em seus 65 anos de his-
tória, a companhia criou novos produ-
tos e soluções com foco em instalações 
elétricas simples e também em eficiên-
cia energética.

A solução YESLY é a principal e mais 
recente linha de produtos para automação 
da Finder, unindo o DNA do relé de impul-
so com a Internet das Coisas, provendo 
assim tecnologia e conforto aos usuários.

“YESLY é um sistema que permite 
controlar luzes (acender, apagar e di-
merizar) e persianas elétricas e também 
a criação de cenários personalizados. 
A ideia é levar um novo conceito de 
‘comfort living’ para os usuários, trans-
formando ambientes em locais inteli-
gentes e confortáveis, sem alterações 
invasivas, pois pode ser instalado de 
forma simples”, descreve Camila. 
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YESLY é comandado por smart-
phone, pulsadores sem fio que não 
requerem bateria e nem ser recarre-
gados e também por comando de voz 
através de assistentes virtuais como 

Alexa e Google Assistant. O sistema 
YESLY é composto pelos seguintes 
dispositivos Finder:  relé multifunção 
e dimmer, que devem ser emparelha-
dos com o aplicativo Finder Toolbox 

para a configuração. Os disposivitos 
funcionam via Bluetooth e podem 
ser controlados pelo Aplicativo Fin-
der YESLY ou pelo pulsador wireless 
Beyon.

  

Infraestrutura para automação

NOVIDADE
A solução YESLY une o DNA do 
relé de impulso com a Internet 
das Coisas, provendo tecnologia e 
conforto aos usuários.

Para quem se pergunta qual a infra-
estrutura básica necessária no ambiente, 
para implantar um projeto de automa-
ção, José Roberto Muratori frisa que a 
eletricidade sempre será fundamental 
para a alimentação de qualquer tipo 
de sistema. “Devemos ressaltar que 
quando falamos de ‘sistemas sem fio’ 
estamos sempre tratando da forma de 
comunicação entre os equipamentos, e 
não sobre sua forma de alimentação, 
que segue a elétrica básica”, detalha.

Além do projeto elétrico convencio-
nal, devem ser consideradas diversas 
disciplinas que muitas vezes ficam a car-
go do profissional de automação: redes, 
telecomunicações, segurança eletrônica, 

áudio & vídeo e assim por diante. “Além 
disso, os projetos atuais devem sempre 
contar com equipes multidisciplinares, 
cada um tratando a sua especialidade, 
como arquitetura, design de interiores, 
climatização, prevenção e combate a 
incêndio, paisagismo, etc.”, completa o 
diretor da Aureside. 

Bruno Pereira salienta que qualquer 
sistema de automação predial atua so-
bre diferentes sistemas, como o hidráu-
lico, de incêndio, de iluminação e de 
condicionamento de ar, entre outros. 
Cada um desses sistemas tem sua in-
fraestrutura, mas a automação predial, 
por essência, requer uma rede elétri-
ca bem projetada e estável, porque as 

soluções existentes são baseadas em 
eletrônica, no processamento ou na 
atuação em elementos dessas infraes-
truturas, para que as ações sejam reali-
zadas sem intervenção humana direta. 
“Para ilustrar, consideremos uma válvula 
hidráulica, que usualmente está inserida 
no sistema de circulação de água, mas, 
para ser automatizada, a ela se adicio-
na um atuador (embarcado ou não), que 
é um dispositivo eletrônico alimentado 
por energia. Ainda que existam disposi-
tivos que operam a bateria - que é uma 
forma de energia elétrica -, eles enviam 
sinais para máquinas, válvulas e motores 
que precisam da energia para funcionar. 
Por outro lado, para a transmissão de 
dados nem sempre é necessário o uso 
da internet. Redes dedicadas, sejam elas 
cabeadas ou sem fio, podem funcionar 
sem que a informação tenha que ser 
enviada para fora do perímetro de atu-
ação do sistema. A internet é a solução 
mais difusa, quando se deseja acessar 
esse sistema à distância, para monito-
ramento ou controle remoto”, explica o 
executivo da Legrand. 

Segundo Irlan Zanetti, da Finder, 
quando se pensa em infraestrutura para 
um projeto de automação caminha-se 
para duas linhas de trabalho, dependen-
do da topologia a ser instalada no clien-
te. “Há muitos anos a Finder trabalha o 
conceito de infraestrutura que chamamos 
de pré-automação. Esse conceito faz com 
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que o ambiente fique totalmente flexível 
para receber qualquer tipo de automação, 
cabeada ou sem fio, e facilitar a instala-
ção de sistemas inteligentes para contro-
le da iluminação e persianas”, informa.  

Com a chegada do YESLY, a Finder 
pretende proporcionar benefícios ao 
usuário também através da topologia 
descentralizada, instalando os módu-
los sem a necessidade de haver previa-
mente uma infraestrutura dedicada à 
automação. “A comodidade e o conforto 
da automação estão na palma da mão 
do usuário, pois em qualquer ambiente 
que ele desejar poderá comandar a ilu-
minação, persianas elétricas e combinar 
acionamentos criando cenários com um 
smartphone via Bluetooth ou, se desejar, 
via WiFi com o YESLY GATEWAY e co-
mandar o sistema de qualquer lugar do 
mundo”, ressalta Zanetti. 

Sobre o instante de uma obra em 
que a automação deve ser pensada, e o 
ambiente preparado, José Roberto Mu-
ratori entende que o início do projeto é 
sempre o momento mais adequado, por 
representar a minimização nos custos de 

retrabalho na obra. No entanto, prosse-
gue ele, hoje existem muitas soluções que 
utilizam comunicação sem fio e podem 
ser instaladas em edificações existentes 
com muita facilidade, gerando, na prática, 
os mesmos benefícios de soluções plane-
jadas desde o início do projeto.

Para Bruno Pereira, o ideal é partir 
com a solução adotada no momento 
da conceituação de um novo empreen-
dimento, independente da tecnologia 
ou produtos escolhidos. “Evidentemen-
te, se for necessária uma infraestrutura, 
como cabeamento, quadros com con-
troladores e comandos, o projeto no iní-
cio tende a ser implementado de modo 
rápido e com custo planejado. Porém, 
mesmo quando pensados no início, es-
paços modernos requerem flexibilidade 
de layout e os sistemas precisam prever 
e se adaptar a isso”, comenta o execu-
tivo da Legrand.

Apesar de observar que é usualmen-
te mais fácil fazer a implementação de 
sistemas em empreendimentos novos, 
Bruno diz que não é raro que um novo 
ocupante de um edifício corporativo ou 

o retrofit em um hotel mais antigo façam 
uso da automação predial para melho-
rar os resultados operacionais. “A Le-
grand já trabalhou com o sistema KNX 
em um hotel na Europa estabelecido em 
um imóvel com mais de 150 anos, e os 
resultados foram surpreendentes. O im-
portante, nesses trabalhos, é poder con-
tar, da especificação à execução, com 
prestadores de serviço e profissionais 
capacitados e atualizados e que sejam 
capazes de identificar a melhor solução 
para cada caso”.

No caso do YESLI, o cliente ou 
usuário decide o momento da instala-
ção, conforme reforça Camila Guerra, 
da Finder. O sistema é extremamente 
flexível e escalável, ou seja, é possí-
vel considerá-lo na etapa de projeto 
ou incluí-lo em locais já existentes. 
“Esta é uma das grandes vantagens 
desta linha de produto. É possível in-
corporá-lo em edificações existentes 
sem a necessidade de mudanças na 
instalação elétrica ou de obras no lo-
cal. Basta instalar o módulo à instala-
ção elétrica existente, seja numa caixa 
de passagem ou no forro, próximo às 
lâmpadas”, descreve Camila.

É cada vez mais importante que 
haja a possibilidade de que os 
dispositivos instalados sejam 

integrados à nuvem.
IRLAN ZANETTI | FINDER

Ilustração: ShutterStock
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ABNT NBR 16690:ABNT NBR 16690:    Instalações elétricas de 
arranjos fotovoltaicos - Requi    sitos de projeto
Parte 2

Na Parte 1 deste artigo, foram tratados 

os seguintes assuntos da NBR 16690: Es-

copo; Referências normativas; Termos, 

definições, símbolos e abreviaturas; 

Configuração funcional de um sistema 

fotovoltaico; Esquemas de aterramen-

to de sistemas fotovoltaicos. Nesta se-

gunda parte do artigo serão aborda-

dos os esquemas elétricos de ligação 

dos módulos fotovoltaicos previstos na 

norma, que são tratados nos seus itens 

4.3.3 e 4.3.4.
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Arranjo fotovoltaico

Dispositivo de proteção contra 
sobrecorrente do arranjo 

fotovoltaico (ver 5.3)

Dispositivo interruptor-
seccionador do  

arranjo fotovoltaico

Série 
fotovoltaica

Cabo do arranjo 
fotovoltaico

UCP

Módulo  
fotovoltaico

4.3.3 Esquemas elétricos de 
arranjos fotovoltaicos

A NBR 16690 apresenta diferentes 
configurações de arranjos fotovoltai-
cos, que variam em função da potência 
elétrica total desejada e da tecnologia/
características da UCP a ser utilizada, 
conforme a seguir:

a)  Uma única série fotovoltaica
Neste arranjo (Figura 1), a potência 

total possível de ser gerada é a menor 
dentre todos os arranjos previstos, pois 
não há outros grupos de módulos em pa-
ralelo para aumentar a potência gerada. 

Um ponto negativo a ser considera-
do nesse arranjo são eventuais zonas de 
sombreamento. Em um nível elementar, 
o efeito de sombreamento faz com que 
uma ou mais células de um módulo fo-
tovoltaico que recebem pouca ou ne-
nhuma radiação impeçam a passagem 
da corrente elétrica gerada por outras 
células que recebem luz. Olhando para 
um módulo (conjunto de células) de um 
arranjo em série, se ele estiver receben-
do menos radiação do que os outros 
do grupo, a corrente elétrica de todo o 
arranjo é reduzida ao valor do módulo 
que está sombreado. O resultado é que 
todo o conjunto gera menos energia. 

Para reduzir os efeitos danosos do 
sombreamento, os bons fabricantes de 
módulos fotovoltaicos utilizam os cha-
mados diodos de by-pass (de passa-
gem), que são ligados em paralelo com 
um certo número de células. Dessa for-
ma, no caso de uma célula estar geran-
do menos corrente, as demais células 
continuam produzindo normalmente 
suas correntes que são desviadas pelo 
by-pass, não sendo assim interrompidas. 

Embora o tema não seja norma-
lizado, a prática tem mostrado que é 
conveniente ligar não mais do que 40 
ou 50 módulos em série. Apenas para 
efeito ilustrativo, considerando valores 
médios aproximados de 30 V / 250 Wp 
por módulo, essa prática resulta em va-
lores de 1.200 V / 10 kWp ou 1.500 V / 

12,5 kWp por arranjo com apenas uma 
série fotovoltaica. 

Isso implica que o arranjo com ape-
nas uma série fotovoltaica é adequado 
(e largamente utilizado) para instalações 
que requerem potências geradas relati-
vamente baixas (alguns poucos kWp), 
como casas, pequenos comércios e in-
dústrias etc.

Figura 1 - Esquema de arranjo com apenas uma série fotovoltaica

b)  Múltiplas séries fotovoltaicas
Neste arranjo (Figura 2), a potência 

total possível de ser gerada é bem maior 
do que no caso anterior, uma vez que 
agora existem duas ou mais séries foto-
voltaicas em paralelo. Com isso, as po-
tências geradas em cada série se somam 
algebricamente. Por exemplo, se existirem 
4 séries de 10 kWp cada uma, a potência 

total gerada será igual a 40 kWp.
O arranjo com múltiplas 

séries fotovoltaicas é adequa-
do para instalações que reque-
rem potências geradas rela-

tivamente elevadas 
(algumas dezenas de 
kWp), como edifícios 
e instalações comer-
ciais e industriais de 
médio porte.

Arranjo fotovoltaico

Dispositivo de proteção contra 
sobrecorrente do arranjo 

fotovoltaico (ver 5.3)

Dispositivo de proteção contra 
sobrecorrente do arranjo 

fotovoltaico (ver 5.3)

Dispositivo interruptor-
seccionador do  

arranjo fotovoltaicoCaixa de junção

Módulo  
fotovoltaico

Série 
fotovoltaica

Cabo da série 
fotovoltaica

Cabo do arranjo 
fotovoltaico

Dispositivo seccionador  
da série fotovoltaica

UCP

Figura 2 - Esquema de arranjo com múltiplas séries fotovoltaicas
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c)  Múltiplos subarranjos foto-
voltaicos conectados a uma 
UCP com apenas uma entrada 
em corrente contínua
Neste arranjo (Figura 3), a potência 

total possível de ser gerada é bem maior 
do que no caso anterior, uma vez que 
agora existem dois ou mais arranjos foto-
voltaicos em paralelo. Com isso, as potên-
cias geradas em cada arranjo se somam 
algebricamente. Por exemplo, se existirem 
4 arranjos de 100 kWp cada um, a po-
tência total gerada será igual a 400 kWp.

Um ponto muito importante nes-
te arranjo é a correta seleção da UCP 
que possui apenas uma entrada em 
corrente contínua, que deve ter seus 
valores nominais de tensão, corren-
te e potência compatíveis com o to-
tal gerado. 

O arranjo com múltiplos subar-
ranjos fotovoltaicos é adequado para 
instalações que requerem potências 
geradas muito elevadas (da ordem de 
MWp), como são os casos das usinas 
fotovoltaicas. 

Arranjo fotovoltaico

Subarranjo fotovoltaico

Dispositivo de proteção contra 
sobrecorrente do arranjo 

fotovoltaico (ver 5.3)

Cabo da série 
fotovoltaica

Cabo da série 
fotovoltaica

Caixa de junção

Caixa de junção

Caixa de junção

Para outros subarranjos 
fotovoltaicos

Cabo do 
arranjo 

fotovoltaico

Cabo do 
arranjo 

fotovoltaico

Dispositivo de proteção 
contra sobrecorrente 

do arranjo fotovoltaico 
(ver 5.3)

Dispositivo de proteção contra 
sobrecorrente do arranjo 

fotovoltaico (ver 5.3)

Dispositivo interruptor-
seccionador do  

arranjo fotovoltaico

Dispositivo seccionador do 
subarranjo fotovoltaico

U
CP

Figura 3 - Esquema de arranjo com múltiplos subarranjos fotovoltaicos

d)  Múltiplos subarranjos foto-
voltaicos conectados a uma 
UCP de múltiplas entradas 
em corrente contínua com 
SPMP individuais 
Este arranjo é igual ao anterior em 

relação à configuração dos módulos (liga-
ções em série e paralelo), diferindo apenas 
em relação ao tipo de UCP que, neste caso, 
possui múltiplas entradas em corrente con-
tínua com SPMP individuais (Figura 4).

O termo SPMP refere-se ao “Segui-
mento do Ponto de Máxima Potência”, 
conforme definido na ABNT NBR 10899, 
que vem do termo equivalente em in-
glês “Maximum Power Point Tracking – 
MPPT”. Trata-se de uma função que está 
geralmente associada aos inversores, 
baseada na utilização de um algoritmo 
que busca manter o módulo fotovoltaico 
operando sempre com o valor ótimo de 
tensão (VMPP), a fim de manter a en-
trega da máxima potência possível sob 
as suas condições de operação.

Essa função SPMP pode ser desejá-
vel em situações onde a energia gerada 

por um módulo ou um arranjo 
pode variar bastante ao lon-
go do dia, como é o caso de 
grandes áreas que podem es-
tar com níveis de radiação dife-
rentes no mesmo instante. Isso 

acontece, por exemplo, pela passagem de 
uma nuvem por um terreno bem grande, 
quando alguns módulos podem estar re-
cebendo toda a luz possível enquanto 
outros estão encobertos pela nuvem. O 
resultado dessa diferença de radiação é 
que a tensão e corrente fornecidas pelos 
inúmeros módulos e arranjos ao inversor 
podem variar muito, prejudicando a ope-
ração e rendimento do sistema. 

Neste cenário, o papel do SPMP é 
transformar essa energia variável que 
chega ao inversor em valores de tensão e 
corrente mais próximos possíveis do pon-
to ideal de funcionamento do equipamen-
to. Por exemplo, digamos que o sistema 
está gerando 100 A com 800 V (8 kW), 
porém o ponto ideal do inversor é 200 A 
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Dispositivo interruptor-seccionador  
do arranjo fotovoltaico

Dispositivo de proteção contra 
sobrecorrente do arranjo 

fotovoltaico (ver 5.3)

UCP com múltiplas entradas 
em corrente contínua 

conectadas em paralelo 
internamente à UCP em um 

barramento em corrente 
contínua

Dispositivo interruptor-seccionador  
do arranjo fotovoltaico

Dispositivo de proteção contra 
sobrecorrente do arranjo 

fotovoltaico (ver 5.3)

UCP com múltiplas entradas 
em corrente contínua com 

SPMP individuais

Entrada c.c.1  
SPMP 1

Entrada c.c.2  
SPMP 2

Entrada c.c.N  
SPMP N

com 400 V (8 kW). Essa transformação de 
100 A x 800 V para 200 A x 400 V é feita 
então pelo algoritmo SPMP do inversor. 

Conforme 4.3.4.2, cada setor do 
arranjo fotovoltaico conectado a uma 
entrada da UCP pode ser tratado como 
um arranjo fotovoltaico independente. 
Dessa forma, cada arranjo fotovoltaico 
deve possuir um dispositivo interruptor- 
seccionador para prover a isolação do 
inversor como indicado na Figura 4.

Figura 4 - UCP de múltiplas 
entradas em corrente contínua 
com SPMP individuais

e)  Múltiplos subarranjos foto-
voltaicos conectados a uma 
UCP de múltiplas entradas em 
corrente contínua conectadas 
em paralelo internamente à 
UCP (Figura 5)
Este arranjo é igual ao anterior em 

relação à configuração dos módulos (li-
gações em série e paralelo), diferindo 
apenas em relação ao tipo de UCP que, 
neste caso, possui múltiplas entradas em 

corrente contínua que são conectadas 
em paralelo internamente à UCP, onde 
há dois barramentos para essa ligação: 
um positivo e um negativo (Figura 5).

Conforme 4.3.4.3, quando os múl-
tiplos circuitos de entrada de uma UCP 
forem conectados em paralelo interna-
mente em um barramento em corrente 
contínua comum, cada setor do arranjo 
fotovoltaico conectado a cada uma das 
entradas deve ser tratado como um su-
barranjo fotovoltaico e todos os setores 
combinados devem ser tratados como 
um arranjo fotovoltaico completo. As-
sim, cada subarranjo fotovoltaico deve 
possuir um dispositivo interruptor-sec-
cionador para prover a isolação do in-
versor como indicado na Figura 5.

Figura 5 - UCP de múltiplas 
entradas em corrente contínua 
conectadas em paralelo 
internamente à UCP

Continua na próxima edição.
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Momento de 
expectativa 

PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS LEVA 
APREENSÃO AO MERCADO 
DE FIOS E CABOS, QUE 
COMEMORAVA  
DISCRETAMENTE 
A RETOMADA DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL. POR PAULO MARTINS

Foto: ShutterStock
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Os condutores elétricos de 
baixa tensão constituem 
um material obrigatório em 
qualquer tipo de edificação, 

seja residencial, comercial ou industrial. 
Assim, praticamente todo movimento de 
expansão do mercado que envolva cons-
trução ou reforma acaba impulsionando 
as vendas de fios e cabos. 

Vale lembrar que a indústria da 
construção engloba tanto as grandes 
obras, feitas pelas construtoras (cons-
trução formal), quanto a chamada au-
toconstrução - quando os próprios do-
nos encabeçam pequenas edificações 
e reformas, normalmente fazendo suas 
compras no comércio varejista.  

Após anos de estagnação, em 2019 
foi possível notar sinais de retomada na 
atividade da construção civil. Segundo 
estudo da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC) e do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial (Senai 
Nacional), o País registrou crescimento de 
15,45% nos lançamentos de imóveis resi-
denciais novos, na comparação com 2018. 

De fato as vendas de algumas in-
dústrias de fios e cabos subiram no ano 
passado. Para este ano, no entanto, o cli-
ma é de grande expectativa, tanto por 
conta do baixo índice de confiança dos 
investidores brasileiros quanto pela pan-
demia de coronavírus, que certamente 
impactará a economia de todo o mundo.  

Como reflexo imediato, vários even-
tos de negócios estão sendo adiados por 
conta da pandemia, como a maior feira 
brasileira de materiais para construção, 
a Feicon, que aconteceria entre 31 de 
março e 3 de abril. Normalmente esse 
tipo de evento produz um grande volu-
me de negócios para as empresas, tanto 
imediatos quanto futuros. A mostra foi 
reagendada para setembro. 

De forma geral, o momento é de in-
certeza, pois as consequências de todas 
as crises somadas é imprevisível. Resta 
aos empresários alimentar a confiança 
de que tudo irá passar, mais cedo ou 
mais tarde, e seguir trabalhando. 

João Carro Aderaldo, CCO Brasil da 
fabricante de fios e cabos elétricos Prys-
mian Group destaca que a retomada da 
construção civil verificada nos últimos 
meses ainda não reflete nos negócios 
neste momento devido ao fato de que 
os fios e cabos não são utilizados na fase 
inicial das obras: “Apesar de não serem 
diretamente um acabamento, eles entram 
nessa fase. E o acabamento sempre está 
deslocado pelo menos uns dois anos do 
início da obra. Então, do lançamento até 
que haja impacto na indústria de fios e 
cabos leva um certo tempo”, explica. 

O executivo da Prysmian observa 
que a atividade da construção civil nor-
malmente é dividida igualmente entre a 
construção formal e a autoconstrução. 
Entretanto, devido à crise que afetou os 
grandes lançamentos, as vendas no va-
rejo, para as pequenas obras, chegaram 
a representar 70% dos negócios do mer-
cado. “A tendência é de que esse qua-
dro volte a se equilibrar, mas o que se-
gurou e ainda segura o mercado de fios 
e cabos é o varejo”, atesta. De acordo 
com o executivo, têm surgido algumas 
oportunidades de negócios com a cons-
trução de hospitais e data centers. Por 
outro lado, são poucos os projetos nos 
segmentos de infraestrutura, prédios co-
merciais, shoppings e galpões logísticos.

No dia em que concedeu esta entre-
vista, 18 de março, João Carro destacou 
que o momento era de incerteza em re-
lação a como ficaria o andamento das 
obras pelo País, por conta da pandemia 
do coronavírus. O tamanho do impac-
to que esse problema irá produzir nos 
negócios era e certamente ainda é des-
conhecido. Vale lembrar que algo entre 
25% e 30% do mercado de fios e cabos 
depende da movimentação da constru-
ção civil, ou seja, esse setor é bastante 
importante para os fabricantes. 

Presente em todo o universo de fios 
e cabos, o Grupo Prysmian fornece solu-
ções para mercados como power grids 
(GTD), telecom (fibra ótica, submarino), 
mobilidade e transportes (ferroviário, 

naval, automotivo) e indústrias (minera-
ção, renováveis, óleo e gás), entre outros 
segmentos. No caso específico de infra-
estrutura e construção, a companhia fa-
brica cabos de potência e controle, mul-
timídia e cabos especiais.

Para este ano está previsto o lança-
mento de um novo cabo em 750 V, para 
aplicação no mercado da construção re-
sidencial. Segundo João Carro, será um 
produto diferenciado e que agregará 
uma série de melhorias. A companhia 
também está colocando no mercado 
uma oferta de cabos para comunicação 
do tipo LAN, igualmente dedicado ao 
segmento da construção civil. “Segui-
mos trabalhando e buscando inovações 
nesse segmento”, informa o CCO. 

A fabricante SIL destaca que a área 
da construção civil exerce um papel fun-
damental em seus negócios. “Como os 
fios e cabos são materiais básicos para 
o setor, nosso desempenho está intrin-
sicamente ligado à cadeia da constru-
ção como um todo”, diz Pedro Morelli, 
gerente Comercial e de Marketing da 
companhia. 

Há oportunidades de negócios 
com a construção de hospitais 
e data centers, mas vendas no 

varejo, para pequenas obras, têm 
sido importantes para o mercado. 

JOÃO CARRO ADERALDO | 
PRYSMIAN GROUP
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MERCADO FIOS E CABOS

A SIL disponibiliza ao mercado so-
luções que possuem aplicação desde a 
energização dos equipamentos na obra 
até a instalação elétrica da edificação, 
incluindo desde o ponto de entrada da 
concessionária de energia até os pontos 
de iluminação, tomadas ou qualquer ou-
tro ponto de consumo elétrico. A empresa 
oferece também cabeamento para rede 
de computadores e monitoramento por 
câmeras IP. “Se a obra possuir sistema de 
geração de energia solar, entramos com 
os cabos utilizados na ligação das placas 
das células fotovoltaicas”, avisa Pedro. 

Para atender a todo o País, a SIL 
conta com um vasto contingente de 
representantes comerciais. A empresa 
mantém equipes especializadas em todo 
o território nacional, atendendo desde 
pequenos varejistas aos grandes home 
centers. “Também atuamos pontual-
mente em vendas diretas para constru-
toras e ao governo nas esferas munici-
pal, estadual e federal”, relata o gerente. 

Devido à sua relação muito próxi-
ma com o varejo, a SIL tem seu produ-
to vinculado aos mais distintos sub-
mercados dentro da construção civil. 
“Dada a capilaridade da nossa distri-
buição, obras de pequeno e médio por-
te, quando estimuladas por condições 
economicamente favoráveis, geram um 
impacto relevante na nossa atividade”, 
observa Pedro.

Após alguns anos prejudicada pela 
crise que assola praticamente todos os 
setores da economia brasileira, a empre-
sa informa que teve um resultado “posi-
tivo e relevante” em 2019, com cresci-
mento em relação aos anos anteriores. 
“Foi perceptível, sim, um movimento de 
retomada em 2019. Quanto à dimen-
são dessa movimentação, há uma série 
de fatores - muitos dos quais fogem do 
controle da indústria - que determina-
ram o momento positivo. Internamente, 
a ideia foi aproveitar o crescimento re-
cente para nos estruturarmos de forma 
a estar preparados para o futuro, ficando 
cada vez menos sujeitos às externalida-
des”, comenta Pedro Morelli.  

Apesar do bom resultado obtido 
recentemente, o momento não é ideal 
para previsões. “O resultado em 2019 
e o começo de 2020 traziam sinaliza-
ção positiva ao setor. No entanto, com 

o decorrer dos fatos recentes, é neces-
sário esperar para conseguirmos, sem 
sub ou supervalorizar, medir os impac-
tos da pandemia global do coronaví-
rus na economia como um todo e mais 
especificamente em nosso segmento”, 
finaliza o gerente Comercial e de Mar-
keting da SIL.

O segmento da construção civil é de 
suma importância também para a IFC/
COBRECOM, que atende desde lojas de 
materiais elétricos e de construção até 
as construtoras. “O setor tem grande 
peso para os nossos negócios. Por isso, 
trabalhamos para estar presentes nas 
principais redes de distribuição de ma-
teriais elétricos e de construção, assim 
como nos principais varejistas de todas 
as regiões do País”, comenta o diretor 
Gustavo Verrone Ruas. 

Em 2019, as vendas da empresa, de 
maneira geral, superaram as expectati-
vas. “No ano passado atingimos 20% a 
mais de vendas, em relação ao ano de 
2018”, comenta o executivo. Gustavo 
informa que o mercado vem apresen-
tando sinais de melhora nos últimos 
meses e indica que as perspectivas para 
o futuro são de otimismo: “Esperamos 
que os próximos meses sejam marcados 

Empresa aproveitou o 
crescimento recente para se 
estruturar de forma a estar 
preparada para o futuro, ficando 
menos sujeita às externalidades.  
PEDRO MORELLI | SIL
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pela retomada da construção civil. Com 
isso, temos a expectativa de aumen-
tar a nossa participação no mercado 
nacional”.

O diretor da IFC/COBRECOM aponta 
que tanto as novas construções quan-
to as reformas e projetos de ampliação 
apresentam excelentes perspectivas de 
bons negócios. “Os produtos da IFC/
COBRECOM estão presentes nas princi-
pais revendas de materiais elétricos e de 
construção, assim como em importantes 
obras pelo País, como aeroportos, hospi-
tais, estações de metrô e em projetos de 
grandes indústrias”, enumera. 

As boas perspectivas da IFC/COBRE-
COM para 2020 e anos futuros se de-

vem a fatores como o posicionamento 
conquistado pela companhia no cená-
rio nacional. “Estamos cada vez mais 
consolidados no mercado. Isso se dá 
principalmente pelo fato de a IFC/CO-
BRECOM estar sempre comprometida 
com a alta qualidade e a segurança de 
seus produtos. Projetamos para os pró-
ximos anos expandir ainda mais a nossa 
marca e os nossos produtos, ampliar o 
nosso parque fabril e prestar excelentes 
serviços para o mercado, além de fazer 
excelentes negócios e fortalecer ainda 
mais a parceria com nossos clientes”, 
detalha Gustavo.

Especializada na fabricação de fios 
e cabos elétricos de baixa tensão (para 

tensões até 1 kV), a IFC/COBRECOM 
produz cabos antichama (para insta-
lações internas fixas, industriais, co-
merciais e residenciais de luz e força); 
cabos para circuitos de alimentação e 
distribuição de energia em instalações 
industriais, subestações de transfor-
mação, ao ar livre ou subterrâneas em 
locais de excessiva umidade ou dire-
tamente enterradas no chão, em ele-
trodutos, bandejas e canaletas; cabos 
para instalações fotovoltaicas e cabos 
não halogenados (para locais de gran-
de afluência de público, como shoppin-
gs, torres comerciais, hotéis, teatros, 
cinemas, arenas esportivas, hospitais, 
entre outros).

Problemas do setor
Além de enfrentar as dificuldades 

impostas pela crise do País, em um 
setor que já é naturalmente compe-
titivo, os fabricantes de fios e cabos 
que trabalham corretamente precisam 
lidar com outro desafio: a existência 
de produtos de qualidade duvidosa 
no mercado.  

João Carro Aderaldo informa que 
os cabos desbitolados e fora de norma 
representam algo entre 15% e 20% do 
mercado de fios e cabos de aplicação re-
sidencial - segmento esse que, de forma 
geral, costuma considerar principalmen-
te o preço dos produtos. 

O índice citado é significativo e o 
problema atrapalha bastante os negó-
cios dos fabricantes sérios. “Para as em-
presas que trabalham direito, ter aces-
so a 100% do mercado ou ter acesso a 
80% do mercado faz diferença”, analisa 
o CCO Brasil da Prysmian. 

O executivo destaca que o risco en-
volvido é grande, pois instalações elétri-
cas de baixa qualidade são capazes de 
gerar incêndios. “As pessoas estão com-
prando cabos que não têm capacidade 
de conduzir a corrente para a qual eles 
foram projetados”, alerta João Carro. 

Se na autoconstrução a atenção 
dada à questão da qualidade ainda 
é pequena, pelo menos essa preocu-
pação cresce na esfera predial comer-
cial e, principalmente, em mercados 
de operação crítica, como hospitais e 
data centers. 

Pedro Morelli concorda que o maior 
problema do mercado de fios e cabos 

elétricos é o alto número de empresas 
que comercializam produtos fora de 
norma. Ele conta que uma operação do 
IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo), no ano pas-
sado, identificou na capital 22 marcas 
de produtos fora de norma, com selo 
Inmetro válido ou falsificado, num uni-
verso de 36 marcas inspecionadas. “A 

Fo
to

: S
hu

tte
rS

to
ck



POTÊNCIA 31

falta de qualidade decorre, sobretudo, 
da não conformidade técnica dos pro-
dutos. Nesses casos, há menos cobre 
que o especificado nas normas do pro-
duto, ou seja, vai haver uma redução 
de capacidade de corrente. O resulta-
do é o sobreaquecimento do produto 
com a transmissão da corrente elétri-
ca, o que pode gerar acidentes e, num 
caso mais extremo, incêndio”, analisa 
o executivo.  

Pedro entende que a maior orga-
nização do setor depende da atuação 
dos órgãos de fiscalização e também 
da conscientização do consumidor. Se-
gundo ele, a partir da compreensão dos 

riscos e desvantagens financeiras da 
utilização de produtos fora de norma, 
haverá cada vez menos espaço para 
fabricantes que não atuam dentro da 
conformidade. “O que o consumidor 
muitas vezes não leva em considera-
ção é que mesmo com o custo menor, 
os produtos fora de norma acabam ge-
rando gastos mais elevados mês a mês, 
sendo uma escolha ruim em todos os 
sentidos”, completa o executivo da SIL.  

Gustavo Verrone Ruas, da IFC/CO-
BRECOM, confirma que ainda existem 
no mercado fios e cabos elétricos irre-
gulares, que são fabricados sem respei-
tar as normas técnicas e que possuem 

menos cobre que o recomendado. Con-
forme observa o executivo, a utilização 
de fios e cabos elétricos irregulares pro-
duz uma série de riscos para qualquer 
construção. Esses produtos, prossegue 
ele, aumentam o consumo de energia 
elétrica e podem causar sobrecargas e 
curtos-circuitos na instalação elétrica 
que podem gerar incêndios e a conse-
quente perda do patrimônio e também 
colocar em risco a vida humana. “A 
economia conseguida em um primeiro 
momento irá gerar gastos com a refor-
ma de toda a instalação elétrica, o que 
no final das contas custará muito mais 
dinheiro”, alerta. 

Ações recomendadas  
Diante de toda essa problemática, 

quanto às precauções que cabem aos 
distribuidores e revendedores que co-
mercializam fios e cabos, Pedro Morelli 
diz que os cuidados começam quando 
se vende um produto de marca reco-
nhecida, pois, como contraponto, exis-
tem muitos artigos ruins no mercado. 

Quando se tratam dos cuidados 
que o consumidor final precisa ter, ao 
adquirir fios e cabos, o assunto é ainda 
mais delicado. O mundo ideal seria que 
o consumidor final tivesse um bom co-
nhecimento sobre os diferentes usos e 
aplicações dos fios e cabos, para assim 
poder adquirir o produto mais adequa-
do às suas necessidades.  

Ao adquirir fios e cabos seria conve-
niente saber qual família de produto é 
a mais indicada e qual a seção nominal 
necessária, além de estar ciente de que 
existem condutores em cores padroni-
zadas para o neutro e terra da instala-
ção. Outro cuidado básico é verificar se 
a marca comprada é de fato a que foi 
entregue.

Para ajudar nesse processo de orien-
tação do consumidor, Pedro destaca a 
importância da capacitação da equipe 
de vendas do lojista, de forma que a in-
dicação de qual tipo de produto é ideal 

para cada situação seja feita com preci-
são. Por fim o executivo da SIL destaca 
que a empresa acredita e investe mui-
to na difusão do conhecimento técnico 
como um vetor para o desenvolvimen-
to do setor. 

De acordo com Gustavo Verrone 
Ruas, da IFC/COBRECOM, os revende-
dores, distribuidores, lojistas, consumi-
dores finais, eletricistas, engenheiros, 
entre outros, devem se preocupar em 
adquirir apenas fios e cabos elétricos 
de fabricantes reconhecidos e consoli-
dados no mercado. 

Ele diz que um dos principais di-
ferenciais da IFC/COBRECOM é a res-
ponsabilidade em fabricar e fornecer 
fios e cabos elétricos com qualidade 
garantida e aprovada. “Nosso objeti-
vo é proporcionar aos nossos consu-
midores produtos com grande qua-
lidade, durabilidade e que possuem 
muita segurança e confiabilidade para 
qualquer tipo de projeto, sejam pré-
dios comerciais ou residenciais, ca-
sas, indústrias e grandes obras, como 
estádios, shopping centers, entre ou-
tros”, garante.  

Gustavo destaca que a empresa reú-
ne estrutura e conhecimento e adota as 
melhores práticas para oferecer produ-

tos de altíssima qualidade e que aten-
dam aos padrões nacionais e internacio-
nais de qualidade e segurança. “Além 
disso, a IFC/COBRECOM é especializada 
na fabricação de fios e cabos elétricos de 
baixa tensão, sendo que todas as linhas 
são produzidas de acordo com as nor-
mas técnicas da ABNT específicas para 
cada linha”, conclui.  

Comprometimento com qualidade 
e segurança tem levado a empresa 

a se destacar no mercado. 
GUSTAVO VERRONE RUAS  

| IFC/COBRECOM
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REPRODUÇÃO DE CORESESPAÇO DA ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIAS URBANAS

Prezados, em meio às notí-
cias mundiais sobre Pan-
demias, cancelamentos da 
Light+Building 2020 e tantas 

outras ações dos Países para tentar mini-
mizar o contágio, seguimos aqui pensan-
do na Luz. Tudo o que me vem à mente, 
neste momento, é a saúde. Como trazer 
para vocês, neste momento, algo saudá-
vel relacionado com a iluminação? 

Daí pensei na Luz natural.

Vendo o Mundo, 
decidindo o que 

comprar...
AO COMPARAR EQUIPAMENTOS DE DIFERENTES 

FORNECEDORES TENHA CUIDADO PARA NÃO 

COMPRAR A SOLUÇÃO MAIS BARATA, QUE 

NÃO IRÁ RESOLVER BEM SUAS NECESSIDADES 

VISUAIS. O CUSTO DE RETRABALHOS SERÁ 

MUITO MAIOR.
Foto: ShutterStock
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Dizem que 2020 é o ano do Sol. E 
do Sol vem esta energia radiante que 
impacta nossos olhos, chamada “Luz 
Visível”, que é a consequência da luz 
refletida nos objetos, na natureza e em 
tudo o que enxergamos e que ficamos 
sabendo do nosso mundo (pelo menos 
a maioria das informações que chegam 
até nossos olhos).

A Luz Visível
Chamamos de Luz Visível uma pe-

quena porção de energia radiante que 
tem a capacidade de impactar os olhos 
humanos.

Cada fonte emite energia espec-
tral em diferentes comprimentos de 
onda e diferentes intensidades, as-
sim, os gráficos chamados de curvas 
espectrais mostram a característica de 
cada fonte e suas respectivas potên-
cias espectrais.

www.light-sources.com/wp-content/uploads/2015/05/SPD_High_CRI_
Visible_Light_Spectrum_new.jpg

 https://ledlampinchina.files.wor-
dpress.com/2014/11/wavelength-
-and-efficiency-of-daylight-vs-in-

candescent-vs-warm-white-led-
-vs-halogen-vs-cool-white-led-vs-

-warm-white-led.png

https://static.sciencelearn.org.nz/images/images/000/000/043/full/UOW_
Red-shirt-and-blue-shorts_Science_Learning_Hub.jpg?1566335168

A Cor visível
Vamos supor que você está utilizan-

do uma fonte de luz que produza boa 
quantidade de energia espectral em 
todas as cores, então, uma roupa ver-
melha e azul é iluminada por esta fon-
te, refletindo suas cores até seus olhos, 
fazendo com que você enxergue bem 
as cores (considerando que você tenha 
olhos saudáveis).
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REPRODUÇÃO DE CORES

PLINIO GODOY | Lighting 
Designer, diretor da Lienco 

Smart Solutions

Reprodução de Cores
A forma de expressar a capacidade 

de uma fonte de luz de reproduzir bem 
as cores é conhecida como Índice de 
Reprodução de Cores (IRC) ou (CRI) 
em inglês.

Este valor, único para cada fon-
te de luz específica para cada fa-
bricante e para cada modelo, repre-
senta uma média da reprodução de 
15 cores padrões. Estes valores são 
fornecidos pelos fabricantes de lumi-

https://www.flexfireleds.com/
product_images/uploaded_
images/high-cri-test-data-r-

values.png

nárias e podem ser analisados para 
você entender o quão melhor ou não 
o equipamento em questão reproduz 
bem as cores.

Isto impacta diretamente no valor 
do equipamento, pois quanto melhor 

for a capacidade de reprodução de cor, 
mais caro deve ser o LED, por exemplo 
(isto por enquanto, pois estão sendo 
desenvolvidos LEDs com alta capaci-
dade de reprodução de cores sem im-
pactos nos custos).

Conclusão
Quando você for equalizar equi-

pamentos de diversos fornecedores, a 
capacidade que este equipamento tem 
em reproduzir bem as cores pode im-
pactar diretamente no custo do equi-
pamento. Portanto, cuidado para não 
comprar um equipamento mais barato 
que não irá resolver bem suas neces-
sidades visuais, pois o custo de retra-
balhos será muito maior!

Nos próximos artigos iremos abor-
dar outras questões importantes que 
você deverá considerar no momento 
de comparar os diversos fornecedores 
disponíveis.

Até a próxima!
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A Verdadeira 
Letalidade do 
Coronavírus

N
os últimos meses não houve 

assunto mais relevante que o 

Coronavírus, mas embora mui-

to se fale das mortes, essa não 

é a sua verdadeira letalidade. 

Até o momento em que escrevia este 

texto, foram mais de 178 mil casos e 5 

mil mortos, o que nos leva a um índice 

de letalidade menor que 3%. Para se ter 

uma ideia de comparação com casos de 

morte da nossa área elétrica, recente-

mente, em evento na Fiesp, foi lançado 

o Anuário Estatístico de Acidentes de 

Origem Elétrica da Abracopel, que re-

vela que em 2019 houve 1.662 aciden-

tes envolvendo energia elétrica, sendo 

821 fatais, o que nos leva a um índice 

de letalidade de quase 50%.

Por outro lado, os efeitos econô-

micos dessa pandemia são ainda mais 

drásticos e de consequências ainda in-

calculáveis.

No Brasil, o boletim Focus do Ban-

co Central (BC) anunciou queda nas 

projeções de crescimento para 2020, 

de 2,17%, de antes da epidemia, para 

1,68%. Muitas das principais consulto-

rias e bancos, porém, já estão com nú-

meros próximos a 1,5%. Há inclusive 

previsões de apenas 1%, para a expan-

são do PIB neste ano, quando não PIB 

negativo, como bradam alguns analistas 

mais alarmistas.

No que tange o nosso mercado, 

além da queda da movimentação eco-

nômica e da falta de alguns itens, tam-

bém já se percebe a alta dos preços em 

virtude do aumento do dólar de aproxi-

madamente 20%.

Nos próximos meses é possível que 

ainda ocorra a falta de outros itens, uma 

vez que toda a produção de LED, bem 

como de outros itens de acionamento e 

controle está baseada na China, primei-

ro país afetado pela epidemia.

Somados aos ajustes de preços do 

início de ano, decorrentes da alta da 

moeda americana referente ao período 

anterior ao Coronavírus, os ajustes de 

preço, neste momento podem chegar 

a mais 30%.

Uma alteração de preço nessas pro-

porções em curto espaço de tempo tem 

enorme impacto para as empresas de re-

venda e distribuição de material elétrico.

No caso de contratos de fornecimen-

to, por exemplo, em que o distribuidor se 

compromete a manter o preço dos itens a 

grandes empresas por prazos que podem 

ir de 12 até 36 meses, a não renegocia-

ção pode levar a vendas com prejuízo. 

Embora muitos destes contratos tenham 

previsões legais para casos como este, 

aplicar reajustes nesse montante de uma 

vez só afeta toda a cadeia de distribuição.

No caso do varejo, as medidas dos 

governos estaduais para manterem as 

pessoas em casa também irão diminuir 

o consumo, ainda em tempos de crise 

econômica.

As empresas atentas a essa situação 

já se adiantaram desde o mês passado, 

constituindo maior estoque com os pre-

ços anteriores aos reajustes, bem como 

reajustando propostas e renegociando 

contratos. Assim como acontece em nos-

so mercado, muitos outros estão sendo 

afetados de forma ainda mais contun-

dente, que ao serem todos somados, nos 

dão um cenário catastrófico para este 

ano, em termos econômicos.

Certamente que as mortes causadas 

por esse vírus são trágicas, e em especial 

para os familiares e amigos que perdem 

alguém querido desta maneira, mas em 

termos de letalidade, as baixas econômi-

cas estão sendo ainda maiores.
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Samila Almeida Juampaulo - Sócia 
da área de Contencioso Tributário 
do escritório Lima Junior, Domene e 
Advogados Associados.
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Reforma 
Tributária 
e Possíveis 

Impactos no Setor 
de Energia

O 
sistema tributário brasileiro 
vigente possui uma legisla-
ção com imenso número de 
normas, obrigações acessórias 

que dificultam tanto a interpretação 
da real finalidade do legislador pelos 
Contribuintes, como também o cumpri-
mento das obrigações. Neste contexto, 
incluem-se também as normas relativas 
ao setor de energia.

Há muito tempo anseia-se realizar 
uma reforma tributária que facilite tan-
to a vida do Contribuinte como a do 
Fisco, uma vez que a complexidade do 
sistema é desfavorável e custosa para 
ambas as partes.

Recentemente, verificamos que o 
tema da reforma tributária ganhou 
destaque e deu ensejo à tramitação de 
algumas propostas de reforma peran-
te o Poder Legislativo, dentre as quais 
merece destaque o Projeto de Emenda 
Constitucional n. 45/2019 (“PEC 45”), 
principal projeto de reforma tributária 
em discussão pelo Congresso.

De modo geral, as propostas apre-
sentadas, em especial a PEC 45, buscam 
a unificação de diversos tributos – hoje 
calculados e pagos de forma individu-
alizada – em um único imposto (o cha-
mado Imposto sobre Bens e Serviços 
“IBS”), que implica substituir 05 (cinco) 

tributos, sendo 03 (três) federais (PIS/
COFINS/IPI), 01 (um) estadual (ICMS) e 
01 (um) municipal (ISS).

Ainda, no que diz respeito ao IBS, este 
teria caráter nacional, com alíquota for-
mada pela soma das alíquotas federais, 
estaduais e municipais. Quanto a sua in-
cidência, esta seria sobre uma base ampla 
de bens, serviços e direitos, tributando to-
das as utilidades destinadas ao consumo.

Além disso, as propostas visam re-
duzir a burocracia tributária do país re-
duzindo as obrigações acessórias, sim-
plificando o cálculo do tributo a fim de 
alcançar um sistema mais neutro do 
ponto de vista de arrecadação.

Como fica o setor de energia?
Contudo, há vários questionamentos 

a se fazer ao analisar tais propostas, em 
especial no que diz respeito ao setor de 
energia, por exemplo: com a unificação 
dos tributos, teríamos a possibilidade de 
cumulação de incidência sobre as opera-
ções com energia elétrica? Ao que tudo 
indica, em virtude da competência da 
União de criar imposto seletivo, permi-
tiria tal prática, já que haveria a soma 
de bens, serviços e intangíveis na regra 

matriz de incidência. Algo que o contri-
buinte precisa se atentar.

Além disso, outro questionamento a 
ser feito pensando no setor de energia, 
é se o consumo excessivo de certa fon-
te de geração de energia elétrica, que 
eventualmente gere danos ambientais, 
justificaria a incidência tributária para 
mitigar seu consumo? Também nos pa-
rece que seria possível, visto que a PEC 
45 traz a possibilidade de a União criar 

impostos seletivos.
Outro relevante ponto no setor ener-

gético é o deslocamento da cobrança do 
IBS para o destino. De fato, tal alteração 
poderá impactar nas regras existentes 
para recolhimento do ICMS, por tipo de 
agente do setor – geradores, distribui-
dores, transmissores, comercializadores 
e consumidores, visto que a incidência 
seria onde está localizado o destinatá-
rio da operação, o que certamente faria 
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necessário um aumento do controle ope-
racional dos revendedores de energia.

Ainda, em reflexão às propostas da 
reforma tributária, outra alteração que 
chama atenção, é a vedação aos entes 
em conceder benefícios sejam eles, isen-
ções, incentivos ou benefícios tributários 
ou financeiros, inclusive de redução de 
base de cálculo. Na prática, essa medi-
da impactará positivamente na diminui-

Foto: ShuterStock

ção dos casos de guerra fiscal; por outro 
lado, as alterações tendem à elevação 
da carga tributária, bem como na ex-
tinção de benefícios fiscais como REIDI 
(Regime Especial de Investimentos para 
o Desenvolvimento da Infraestrutura), 
PADIS (Programa de Apoio ao Desen-
volvimento Tecnológico da Indústria de 
Semicondutores Displays), debêntures 
de infraestrutura, dentre outros.

A situação é preocupante. Na medi-
da em que os benefícios foram criados 
com o objetivo de impulsionar o desen-
volvimento de projetos de infraestrutu-
ra, por meio de subsídios como isenção 
de tributos no mercado interno e na im-
portação de equipamentos, o desapare-
cimento desta benesse poderá impac-
tar negativamente o fluxo de caixa dos 
produtores e revendedores de energia.

Conclusões gerais
Diante de várias peculiaridades, evi-

dencia-se a importância de se discutir 
amplamente a reforma tributária, visto 
que é uma oportunidade de simplificar o 
sistema tributário brasileiro por meio de 
uma legislação mais transparente, neu-
tra, voltada à redução das obrigações 
acessórias, que traga mais segurança e 
garantias na relação com o Fisco, pos-
sibilitando a eliminação do excesso de 
litigiosidade/contencioso tributário em 
que nos encontramos hoje, para que se 
estabeleça um ambiente de negócios 
mais amigável e, consequentemente, 
fortaleça o setor econômico nacional.

No que diz respeito ao setor de ener-
gia, discutir sobre a reforma tributária 
contribuirá para que seja revista a alta 
carga tributária sobre o setor elétrico, 
no qual incidem impostos sobre a renda, 
contribuição social sobre o lucro, con-
tribuição ao PIS e à COFINS, bem como 
quanto à incidência do ICMS e à racio-
nalização na quantidade de obrigações 
acessórias que são enviadas mensal-
mente pelas empresas aos fiscos muni-
cipais, estaduais e federal.

Os debates devem ter como objetivo 
o desenvolvimento do país e a ausência 
de qualquer eventual prejuízo que im-

plique em aumento da carga tributária, 
mais ineficiência produtiva e desigual-
dade social. 
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TECNOLOGIA E 
SUSTENTABILIDADE

SOMOS A TRON! UMA EMPRESA PERNAMBUCANA  

CHEIA DE CRIATIVIDADE E MUITA HISTÓRIA PARA CONTAR.

H
á 25 anos, Carolina e Sérgio Fi-
lho decidiram empreender, sen-
do a convite do Governo de Es-
tado de Pernambuco a primeira 

empresa a se instalar no PARQTEL - PAR-
QUE TECNOLÓGICO DE PERNAMBUCO.

A TRON é uma empresa totalmente 
verticalizada, tendo a capacidade de de-
senvolver hardware, software e firmwa-
re, contando com um time de profissio-
nais qualificados e os mais modernos e 
tecnológicos equipamentos.

Carolina e Sérgio seguiram com o 
mercado de material elétrico, aumentan-
do a linha de produtos industrializados, 
além de parcerias com empresas multi-
nacionais, deixando o portfólio bem mais 
robusto para melhor atender o segmento.
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Com esse mix de produtos para au-
tomação industrial e residencial, a TRON 
inovou no segmento de educação atra-
vés dos seus painéis didáticos, hoje pre-
sentes em mais de 500 escolas técnicas 
e do SENAI espalhadas pelo Brasil.

Por ser uma empre-
sa de base tecnológica e 
com bastante experiên-
cia de hardware, a TRON 
se prepara para em 2021 
participar de uma 

forma diferente do ecossistema, uma vez 
que Pernambuco tem um porto digital 
com visibilidade nacional. A TRON está 
aumentando sua planta com objetivo de 
receber startups que precisem de uma 
planta industrial para alavancar seus pro-

jetos e possam ampliar ainda mais os ne-
gócios cooperados com a empresa. “Acre-
ditamos que toda alma precisa de um 
corpo e por isso vamos estar juntos com 
as pessoas de software”, afirma Carolina.

Para sustentar todo esse plano estra-
tégico a empresa conta com 95 colabo-
radores, uma unidade comercial em São 
Paulo e representantes em todo o Brasil, 
todos com o firme propósito de conduzir 
a empresa com os pilares da sustentabi-
lidade, acreditando que cada um dando 
o seu melhor certamente o mercado será 
o mais privilegiado. “Aqui pensamos que 
fará sentido se der certo para o todo, seja 
cliente, fornecedor ou colaborador, pois a 
cadeia saudável é a que proporciona vida 

longa ao nosso negócio”, 
complementa 
Sérgio Filho.

ESTADO DE PERNAMBUCO Empresa totalmente verticalizada, a TRON 
conta com um time de profissionais qualificados e os mais modernos e 
tecnológicos equipamentos.
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User/
Customer 
Experience
A EXPERIÊNCIA DEVE SER COMPLETA E BEM 

PLANEJADA EM TODAS AS SUAS ETAPAS. RENEGAR 

PARTES DESTA JORNADA É COMO TENTAR ALÇAR 

VOO SEM ASAS, MOTORES OU FOGUETES. PODE 

ATÉ DAR CERTO, MAS O NÚMERO DE ACIDENTES 

CERTAMENTE SERÁ MAIOR.

Saber o preço nem sempre signi-
fica entender o valor. A moeda 
já teve entre suas configura-
ções o sal (salário), vacas, me-

tais preciosos até chegar ao atual papel 
moeda; poderá em um futuro próximo se 
transformar apenas em um conjunto de 
números criptografados ou bits na nuvem 
de um servidor. Contrariamente aos an-
teriores, o atual elemento de troca não 
possui valor intrínseco servindo apenas 
como balizador das trocas de valor entre 
2 ou mais indivíduos. Determinar seu va-
lor é um desafio a todo o momento, pois 
depende das percepções individuais das 
pessoas em relação direta com suas ne-
cessidades em um dado momento.

Quando falamos de percepções hu-
manas, nos referimos a um tipo de sen-
sibilidade que resulta da interação dos 
nossos 5 sentidos: olfato, visão, paladar, 
audição e tato associados às necessi-
dades que estejamos passando em um 
dado momento. O marketing não cria 
necessidades, apenas gerencia desejos. 
Segundo a hierarquia desenvolvida por 
Abraham Maslow (1908-1970), neces-
sidades são inerentes à nossa biologia 
e sociologia não podendo, portanto, se-
rem criadas. As diferentes alternativas 
para atendê-las é que são. Por exemplo, 
para saciar a fome, necessidade básica 
que os  seres vivos têm de consumir car-
bono para manter em funcionamento 
os órgãos vitais, poderemos optar por 
comer em um restaurante de comida 



POTÊNCIA 43

SAMUEL  
FELICIO 

Mentoria & 
Consultoria Em 
Transformação 

Digital Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

internacional ou em outro de comida por 
quilo entre outras diferentes opções. Na 
falta de qualquer opção, acionamos nos-
so “modo sobrevivência” e para mantê- 
lo estaríamos dispostos até à prática do 
canibalismo! 

Hoje em dia, vemos de forma cres-
cente a preocupação de empresas com 
a experiência do usuário ou do cliente. 
Talvez, tenhamos percebido que sim-
plesmente satisfazer as necessidades 
das pessoas não seja o suficiente para 
que o valor da oferta seja reconhecido. 
Por conseguinte, clientes e usuários cada 
vez mais exigentes requerem mais do 
que saciedade, querem uma experiên-
cia original, única e marcante.

Vemos empresas investindo em re-
formulação de suas lojas, notadamente, 
priorizando a experimentação e o rela-
cionamento direto dos potenciais clientes 
com os produtos e não a venda dos mes-
mos, os quais sempre poderão a qualquer 
momento serem adquiridos por meio de 
uma simples transação via Smart Phone.

E no mundo do B2B? Como pode-
ríamos criar a melhor experiência do 
nosso usuário/cliente? Muitas das nos-
sas transações não ocorrem em lojas 
ou shopping centers, porém, espaços 
de experimentação/showroom que de-
monstrem as características, diferenciais 
e funcionalidades de nossas soluções, 
seria um bom começo. Às vezes, a má 
experiência começa no processo de bus-
ca. Hoje, a maioria das pessoas busca 
na internet os fornecedores e produtos 
que estejam necessitando. O resultado 
muitas vezes é insatisfatório devido aos 
sites mal-organizados, poluídos e pouco 
intuitivos, redes sociais confusas, blogs 
desatualizados ou com informações de-
fasadas. Na fase de busca, o potencial 
cliente ainda é apenas um usuário do 
site da empresa, entretanto, se a mesma 
apresenta muitas dificuldades, o mes-
mo começará a desenvolver inferências 
negativas criando uma espécie de cus-
to de experiência que futuramente será 
debitado do preço do produto ofereci-

do (se conseguir chegar até a fase final 
de compra). Carrinhos no site, vazios ou 
abandonados, podem muitas vezes sig-
nificar que algo escapou na proposta de 
valor e fez com que o usuário buscasse 
outra alternativa.

Contudo, imaginando que o usuário 
tenha passado por todas as etapas e, 
finalmente, tenha tomado a decisão de 
comprar, como podemos incrementar a 
experiência do cliente?

As empresas mais modernas, hoje 
em dia, descrevem detalhadamente 
o que chamam de jornada do cliente. 
Procura-se definir a ação adequada para 
cada momento alinhando as expectati-
vas do cliente à oferta que está sendo 
apresentada. Tal jornada percorre outras 
etapas como avaliação de alternativas, 
serviços intrínsecos e pós-vendas. Já não 
cabe mais falar sobre qualidade, pois os 
novos processos de gestão de produção 
(Lean Manufacturing, KAIZEN, Six Sig-
ma, TQM etc.) não permitem o estabe-
lecimento de empresas que não sigam 
tais iniciativas e que trabalhem com o 
objetivo do “zero defeito”. Vale a pena 
salientar que cada vez mais a introdução 
seriada dos princípios da Indústria 4.0 
(falaremos sobre isso em um dos pró-
ximos artigos) vai limitar ainda mais a 
possibilidade de erro, fazendo com que 
os produtos oferecidos atendam exata-
mente o propósito para que foram de-
senvolvidos, sem mais nem menos.

Outro ponto muito importante para 
salientarmos é que a jornada funciona 
de forma espiral. Ou seja, à medida que 
vamos passando pelas várias etapas, as 
expectativas do potencial cliente subirão 
cada vez mais, assim como o valor perce-
bido do produto. Nesse momento, é que o 
elemento de troca (dinheiro) faz a ligação 
entre esses dois mundos, o que por sim-
plificação traduzimos pelo nome de preço.

A partir do momento em que o clien-
te se decide e paga o preço, vem a parte 
mais crítica de todo o processo que é a 
entrega real de todos os atributos e per-
cepções que foram oferecidas desde a 

busca, escolha e finalização do processo 
de compra. Nesse momento é que gran-
des experiências implodem por completo. 
Atraso na entrega, produtos com emba-
lagens danificadas por manuseio indevi-
do, informações errôneas do pessoal de 
Back-office. É nesse momento de “dis-
sonância cognitiva”, que nada mais é 
do que a diferença entre a expectativa e 
a realidade, que o usuário/cliente busca-
rá maneiras de recompor tal diferença, 
ajustando-a a seu novo valor percebido. 
A primeira e mais comum ação é pleitear 
uma redução no preço via desconto, reba-
te, condição de pagamento ou qualquer 
outro benefício adicional. Caso isso não 
seja possível, o mesmo reagirá de forma 
totalmente emocional procurando por 
meio de blogs, mídias sociais ou impren-
sa, atacar a reputação do produto/marca. 

Finalizando, quem compra um pro-
duto busca a satisfação de uma neces-
sidade ou desejo pelo qual está dispos-
to a pagar uma quantidade de dinheiro. 
Quanto maior e mais vital essa necessi-
dade e desejo, maiores serão as quanti-
dades monetárias envolvidas. A relação 
preço/valor percebido poderá ser ma-
ximizada caso o cliente/usuário tenha 
uma jornada de total satisfação desde 
o momento da busca até o desempenho 
final do produto.

A experiência deve ser completa e 
bem planejada em todas as suas eta-
pas. Renegar partes desta jornada, é 
como tentar alçar voo sem asas, mo-
tores ou foguetes. Pode até dar certo, 
mas o número de acidentes certamen-
te será maior.
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INOVAÇÃO NA PRÁTICA TIPOS DE CONSULTOR

De forma geral, podemos ca-
tegorizar o Consultor em 
três tipos distintos: o Espe-
cialista, o Generalista e o 

Facilitador. O Consultor Especialista é o 
mais comum, é aquele que, via de regra, 
o Patrocinador (protagonista já definido 
anteriormente nesta coluna) busca pri-
meiro quando percebe que tem um pro-
blema com o qual não sabe lidar.

Como a empresa é uma organização 
complexa, o desafio do Patrocinador em 
promover a inovação ou a transforma-
ção por meio de um Consultor Espe-
cialista está justamente em identificar 
qual especialidade é necessária naque-
le momento.

Em organizações, a intervenção em 
cada departamento ou atividade gera 
consequências diretas em outras ativi-
dades ou departamentos. Por exemplo, 
uma intervenção na área comercial pode 
afetar diretamente a área de produção, 
financeira, quando não de logística, re-
cursos humanos ou manutenção.

A falta de uma análise sistêmica e 
holística leva, muitas vezes, à contrata-
ção de um Consultor Especialista, que 

Os Protagonistas da 
Inovação: o Consultor

quanto melhor fizer seu trabalho, maior 
será o impacto não planejado em outra 
atividade ou departamento, podendo 
ocasionar mais problemas que soluções.

Outra situação que se apresenta é a 
intervenção em determinada área, quan-
do na verdade o problema a ser resolvi-
do está em outra. É muito comum, por 
exemplo, uma empresa que está com 
problemas de rentabilidade recorrer à 
contratação de uma consultoria em ven-
das, quando na verdade deveria buscar 
uma consultoria especializada na área 
financeira, pois as vendas aumentarão, 
mas como o problema é financeiro, a 
baixa rentabilidade será agravada.

Não se quer dizer com isso que o 
Consultor Especialista não seja uma fi-
gura de extrema utilidade, certamente 
que é, mas sua aplicação sem um diag-
nóstico do quadro geral da empresa 
pode ser tornar um risco.

A segunda categoria é a de Consul-
tor Generalista, que pode se apresentar 
de várias maneiras: consultor em gestão, 
consultor em estratégia, consultor em 
processos, mentor, conselheiro, coach, 
a assim vai.

Esta consultoria também pode ser 
muito útil, desde que se cumpram dois 
requisitos fundamentais: o consultor de 
fato ter capacidade para atuar como um 
consultor generalista, uma vez que isso 
demanda muito conhecimento e experi-
ência em diversas áreas de gestão, e que 
sua atividade não se torne operacional.

Muitas vezes um Consultor Especialis-
ta acaba sendo alçado à atividade de um 
Consultor Generalista, e como para quem 
é martelo tudo vira prego, nesta situação 
todos os problemas passam a ser resolvi-
dos por meio de uma especialidade, nova-
mente causando mais problemas que solu-
ções. É o caso clássico do consultor de TI.

Com o advento dos ERPs, pratica-
mente todos os processos de uma em-
presa, ou ao menos os mais importan-
tes, passaram a ser controlados por um 
sistema integrado. A partir daí, consul-
torias de TI se tornaram a fonte de so-
lução de qualquer ordem de problema, 
como se a automatização de processos 
pudesse resolver tudo, quando na ver-
dade ela é capaz apenas de controlar e 
agilizar processos, que se já eram ruins, 
poderão ser ainda piores.

O oposto também acontece, tornar 
um Consultor Generalista em um Espe-
cialista acaba por levá-lo a preencher la-
cunas operacionais, tornando a empresa 
dependente da Consultoria. 

Exemplo comum são as consultorias 
de ISO 9000, cuja função do consultor 
é implantar métodos de qualidade total 
e melhoria contínua, mas quando mal- 
implantados, tornam a empresa depen-
dente de que o consultor realize este tra-

CONFORME COMBINAMOS NA EDIÇÃO 

ANTERIOR DESTA COLUNA, SEGUIMOS COM OS 

PROTAGONISTAS DO PROCESSO DE INOVAÇÃO, 

E NESTE MÊS TRAREMOS PARA NOSSA ANÁLISE 

O PAPEL DO CONSULTOR.
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balho por tempo indeterminado, quando 
o que deveria fazer é desenvolver essa 
habilidade de gestão na empresa. 

Essa situação passa a exigir do con-
sultor generalista que se torne respon-
sável pela gestão, pois a qualidade to-
tal e a melhoria contínua só acontecem 
na teoria, ou na véspera da auditoria.

Chegamos à terceira categoria de 
Consultor, o Facilitador. Embora as ca-
tegorias anteriores sejam facilmente en-
contradas no mercado, esta foi criada 
especificamente em minha consultoria 
depois de alguns trabalhos de inovação e 
transformação em empresas tradicionais.

A inspiração de criar mais essa cate-
goria veio após diversas aplicações das 
metodologias de Design Thinking e Design 
Sprint, que usam a figura do Facilitador, 
bem como das teorias sobre processo de 
consultoria do Prof. Edgar Shein do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology).

O Facilitador é um Consultor que 
possui uma base de conhecimento só-
lida, seja em estratégia, finanças, mar-
keting ou até psicologia, mas difere do 
consultor especialista, porque atua de 
forma holística e sistêmica, mas não se 
confunde com o Consultor Generalista,  
pois não é contratado para dar respos-
tas e sim ajudar a empresa a encontrar 
soluções por meio de suas próprias ca-
pacidades e informações.

Cada uma das categorias cumpre 
com um objetivo específico, e do Facili-
tador vem da necessidade das empresas 
de mudar constantemente e cada vez 
mais rápido. Atualmente não se pode 
mais esperar que um consultor, seja Es-
pecialista ou Generalista, aprenda sobre 
o negócio, faça um diagnóstico para de-
pois dizer o que a empresa deve fazer. 
Ao invés disso, deve constantemente 
transformar seu conhecimento tácito 
em conhecimento explícito, e dessa for-
ma ser capaz de aprender rapidamente, 
dando respostas rápidas e adequadas 
aos desafios dos novos tempos.

 O Facilitador faz justamente isso, pois 
facilita que a própria empresa encontre 
as respostas por si mesma, aprendendo 
constantemente e sem gerar uma relação 
de dependência com o Consultor.

A atividade de consultoria de for-
ma geral sempre teve como fortaleza 
o conhecimento e a informação, mas a 
partir da era da internet uma empresa 
que seja capaz de aprender pode por si 
mesma encontrar suas soluções, e foi 
isso que deu espaço para o surgimento 
da categoria do Facilitador.

Ao fim, podemos concluir que no 
processo de inovação ou transforma-
ção de uma empresa o segredo está em 
saber escolher corretamente entre cada 
uma dessas três categorias de Consultor.  

Saber utilizar as habilidades de cada um 
dos tipos a favor do negócio.

Uma empresa que não busca exa-
tamente inovações ou transformações, 
mas apenas realizar melhorias em de-
terminada área ou departamento, deve 
buscar uma Consultoria Especializada.

Já uma empresa que sente que precisa 
se desenvolver, mas não sabe exatamente 
como, resolveria bem seu problema com 
uma Consultoria Generalista, pois se bem 
aplicada, aumentará sua visão geral acerca 
dos desafios a serem superados.

Mas caso o desafio seja inovar, pro-
fissionalizar ou transformar digitalmente 
uma empresa, recomenda-se um Facili-
tador, que juntamente com os outros 
dois próximos protagonistas da inova-
ção a serem analisados nesta coluna, o 
líder e o colaborador, irá definir a estra-
tégia, planejar as ações e acompanhar 
a execução. 
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ANÁLISE DE PROJETOS
A Electro Graphics atualizou o layout e o banco de dados do aplicativo gratuito 

iSOLergo, que permite realizar a análise preliminar de um projeto para sistemas fo-
tovoltaicos. Utilizando smartphone e/ou tablet, o projetista ou comercial em campo 
consegue realizar a análise energética e econômica no local de instalação. A partir 
do aplicativo é possível determinar automaticamente a localidade, orientação e a 
inclinação dos módulos, obtendo-se assim as informações de radiação solar do lo-
cal. O iSOLergo utiliza a última versão do Atlas Brasileiro de Energia Solar, do Inpe. 
Com o aplicativo é calculada a potência do sistema fotovoltaico através da defini-
ção do consumo do cliente e, após isso, realizam-se as seleções dos componentes a 
serem utilizados. O iSOLergo possui um vasto banco de dados de módulos fotovol-

taicos e inversores atualizado de acordo com os fabricantes presentes no mercado. Com a seleção dos componentes, o aplicativo permite 
informar os custos do investimento, custos anuais, valores da tarifa de energia, taxas de inflação e desconto, e assim, obter uma análise 
econômica sobre o investimento. Os dados do projeto são salvos e podem ser enviados via e-mail ao desktop no escritório para ser fina-
lizado com o software SOLergo, onde pode ser desenvolvido o projeto definitivo e elaborada toda a documentação necessária para o en-
vio ao cliente e à distribuidora de energia.

SOLUÇÕES PARA REDES
A Furukawa tem novidades na linha de soluções baseadas em tecnologia óptica passiva (GPON), que tem como foco os provedores 

de serviços de internet (ISPs) que estão investindo em redes FTTx. O objetivo é atender às necessidades do provedor com soluções de 
ponta a ponta - da central de equipamentos até a casa do usuário. Destaque para um concentrador óptico (OLT) de alta densidade e dois 
modelos de modems ópticos (ONTs) com tecnologia GPON, além do software Conscius Manager, que possibilita o gerenciamento e pro-
visionamento de serviços para redes FTTx (fibra até o usuário final). Para a central de equipamentos, o novo modelo de OLT é um concen-
trador óptico modular do tipo chassi, que oferece 96 portas PON, capacidade de atender até 12.288 assinantes e que já está preparado 
para oferecer velocidades ultra-altas, por meio da tecnologia XGS-PON (10 Gbps simétricos). Para atendimento ao usuário final estão 

sendo apresentadas as novas ONTs 630-10B e 423-41W/AC. O pri-
meiro modelo tem função puramente de bridge, com uma porta 
Gigabit Ethernet. Já o 423-41W/AC é um modem óptico wireless 
(tecnologia b/g/n/AC), que permite acesso à internet com melhor 
performance, qualidade e largura de banda. Possui 4 portas Gi-
gabit Ethernet e 1 porta FXS, para telefonia analógica. Na foto, o 
chassi concentrador óptico GPON LD3032.

ECONÔMICO E SILENCIOSO
A Toyama apresenta seu primeiro gerador com “kit paralelismo”. 

Conforme destaca a empresa, o gerador portátil modelo TG3500ISP- 
XP, de 3.500 watts de potência máxima, representa a combinação 
perfeita entre versatilidade e conveniência. A solução possui um 
exclusivo kit de paralelismo que permite aumentar a potência, co-
nectando dois geradores TG3500ISP-XP para dobrar a potência de 
saída. Econômico e de operação silenciosa, sua estrutura compacta 
é ideal para demandas de lazer e também para atividades profis-
sionais. O equipamento está disponível em duas opções de tensão: 
110 ou 220 V.

Foto: DIEGO WLADYKA
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ACCESS POINT
A Intelbras, indústria brasileira desenvolvedora de produtos e soluções tecnológicas, amplia 

sua linha de Access Points corporativos com a adição de dois modelos: AP 1350 AC e o AP 1750 
AC. Os produtos têm design arrojado e discreto, ótimo custo-benefício e fornecem Wi-Fi podero-
so e estável, indicado para ambientes de alta densidade e com grande fluxo de pessoas, como 
empresas, hotéis, eventos, indústrias e universidades. O AP 1350 AC (foto) é um access point 
corporativo de longo alcance que oferece conexão Wi-Fi de alto desempenho com velocidade de 
até 1350 Mbps. É ideal para médios a grandes projetos. Com cobertura de até 350 m², o produto 
conecta até 350 usuários simultâneos com estabilidade e segurança. Graças à tecnologia Han-
dover, o usuário pode navegar sem interrupções e flexibilidade para mover-se em locais grandes 
com vários APs sem que haja queda da conexão. O modelo AP 1750 AC representa um maior 
salto na linha de APs da Intelbras, já que expande os horizontes para atender grandes empreen-
dimentos; o produto é ideal para hotéis e eventos. O AP conecta até 500 usuários simultâneos 
com velocidade de até 1750 Mbps e sistema MiMo 3x3. Com tecnologia dual band e Handover, 
o equipamento possui alta capacidade e alcance. 

CONECTIVIDADE EM NUVEM 
A Siemens lança a nova versão da série de módulos lógicos Logo! O mais recente Logo! Versão 

8.3 conta com conexão direta com a nuvem. O software de engenharia Logo! Soft Comfort está 
recebendo uma atualização funcional para permitir a configuração dos novos dispositivos. Com 
a Versão 8.3 é possível ativar e configurar a conexão em nuvem e usar o novo e gratuito Logo! 
Web Editor para criar sites e telas definidas pelo usuário na nuvem. Os usuários também podem 
conceber seus projetos de automação e operá-los a partir da nuvem via smartphone, tablet ou 
PC. O servidor de internet pode ser hospedado diretamente na nuvem, permitindo a visualiza-
ção individual e o controle centralizado das soluções de comutação e automação em sistemas 
de gerenciamento predial e na construção de painéis, máquinas e dispositivos de controle - de 
maneira confortável, independentemente da localidade. Segundo a Siemens, LOGO! é o gateway 
IOT de melhor custo-benefício do mercado e além disso amplia sua aplicação para diversos no-
vos segmentos, como a automação residencial e comercial e o agronegócio. 

LINHA DE ORGANIZADORES
A Steck apresenta os lançamentos da linha de organizadores Conduteck®. Além das 

canaletas ranhuradas e aparentes, a linha passa a contar com duas novas soluções com 
o carimbo de qualidade e confiança da marca: organizadores espirais e abraçadeiras. Os 
lançamentos foram desenvolvidos para ordenar, fixar e proteger sistemas com cabea-
mento, como instalações (elétricas e de redes) e quadros. Eles estão disponíveis em di-
ferentes tamanhos para se ajustar à quantidade dos cabos, cuja identificação também é 
facilitada pela variedade de cores.

A segurança é garantida pelas propriedades dos materiais utilizados na fabricação, 
pois são feitos de plásticos resistentes que não propagam chamas e também estão livres 
de halogênios, ou seja, não emitem fumaça tóxica - algo que pode ser mais perigoso que 
as queimaduras em um incêndio. Estes atributos facilitam a vida do instalador em am-
bientes tomados por aparelhos e suas extensões, como é o caso e escritórios com muitas 
estações de trabalho. São úteis também aos moradores de casas e apartamentos, espe-
cialmente na sala de TV ou home office.
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POTÊNCIA EDUCAÇÃO 49 (11) 4421-0965 www.potenciaeducacao.com.br publicidade@hmnews.com.br

REVISTA POTÊNCIA 19 (11) 4421-0965 www.revistapotencia.com.br publicidade@hmnews.com.br

WEG 17 (47) 3276-4000 www.weg.net automacao@weg.net



CURSOS ONLINE

ESPECIALIZAÇÃO COM OS
MELHORES PROFISSIONAIS
DA ÁREA ELÉTRICA!

CURADORIA DO PROF. HILTON MORENO

INSTALADOR DE
SISTEMAS RESIDENCIAIS

NBR 5419 SEM MISTÉRIOS

INTRODUÇÃO À EMC

WWW.POTENCIAEDUCACAO.COM.BR

REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO: 

O CURSO QUE VAI ABRIR AS PORTAS PARA VOCÊ 

ATUAR COMO INSTALADOR DE AUTOMAÇÃO 

RESIDENCIAL. CONTEÚDO DA ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL.

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

(PDA) APRESENTADA POR QUEM MAIS ENTENDE 

DO ASSUNTO, O ENG. JOBSON MODENA.

CONHECENDO A COMPATIBILIDADE 

ELETROMAGNÉTICA E A IMPORTÂNCIA DO 

ATERRAMENTO NO FUNCIONAMENTO DOS 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. 

POR ENG. MENNA BARRETO, ESPECIALISTA 

INTERNACIONAL NO ASSUNTO.




