
EM BUSCA DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE, EMPRESAS  
INCREMENTAM OS INVESTIMENTOS EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL.  
MAS, APESAR DOS AVANÇOS NOS ÚLTIMOS ANOS, BRASIL AINDA  

SEGUE ATRÁS DE PAÍSES MAIS DESENVOLVIDOS
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ELÉTRICA, ENERGIA, ILUMINAÇÃO, AUTOMAÇÃO, 

SUSTENTABILIDADE E SISTEMAS PREDIAIS
EDITORA

MOTORES ELÉTRICOS
Equipamentos exigem manutenção 
adequada para assegurar eficiência e bom 
desempenho ao longo dos anos

SEGURANÇA
Qualidade de alguns materiais elétricos 

de baixa tensão ainda preocupa 
fabricantes e profissionais da área

ILUMINAÇÃO E URBANISMO Cresce no mercado a adesão de projetos 
luminotécnicos e soluções inteligentes que valorizam praças e vias públicas, e que 
tornam as cidades mais aconchegantes e seguras para seus moradores e visitantes

Mercado em evolução
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Prof. Hilton 

Moreno

A área de exposição do Fórum Potência também 
vai estar aberta o dia todo para visitantes que não 

puderem assistir as palestras no auditório.

VENHA CONHECER AS NOVIDADES 
DE NOSSOS PATROCINADORES!

Profissionais inscritos: 12.500 | Empresas inscritas: 3.200

Iluminação (LED), Fotovoltaica, Baixa Tensão, Média Tensão, Medição e Termografia, 
Eficiência Energética, Proteção e Seletividade, Painéis Elétricos, Subestações e Automação

Principais Temas

Fórum Potência 2015-2018 (25 etapas)

Expo

PROFISSÃO
Professores/
Estudantes

3%

Engenheiros 
Eletricistas

39%

Técnicos/Tecnólogos/Eletrotécnicos
23%

Eletricistas
/Instaladores

13%

Outros 
Engenheiros

8%

Outros 
Técnicos/

Tecnólogos
8%

Outros 
6%

RAMO DE ATIVIDADE

Distribuidor/
Revendedor

4%

Projetos 
15%

Instalação
11%

Manutenção
11%

Serviços Públicos
10%

Indústria
9%

Ensino
9%

Outros
8% 

Autônomo
8%

Consultoria
5%

Construtora
5%

Concessionária
Pública 5%

MAIO 24/05 07/06

14/08 11/09

24/07

06/11

JUNHO JULHO

AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO

NOVIDADE

Área VIP Espaço reservado para os patrocinadores 
atenderem convidados especiais!
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40  CADERNO DA 
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Parceria

Sistemas inteligentes de iluminação contribuem cada vez mais para 
melhoria da segurança e bem-estar nas cidades e ajudam usuário a 
vivenciar novas experiências.

58 NORMALIZAÇÃO
A norma NBR 5410 - Instalações Elétricas de 
Baixa Tensão está em revisão. Veja a opinião dos 
especialistas sobre o processo e as perspectivas 
quanto ao futuro da norma.

44 DESTAQUE
Além de atender aos requisitos de design e 
funcionalidade, os materiais elétricos de baixa 
tensão precisam cumprir as exigências de 
segurança, a fim de proteger os usuários.

12 ENTREVISTA
Acompanhando o dinamismo do setor 
eletroeletrônico, a revista e o fórum Potência 
terão uma série de novidades, neste ano, 
conforme anuncia a diretoria da HMNews 
Editora e Eventos. Outra novidade para este 
ano será o lançamento do Fórum da Instalação. 

34 MERCADO
A manutenção adequada dos motores elétricos 
constitui uma providência essencial para evitar 
paradas repentinas e prejuízos para as empresas. 
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MORENO

Publicação mensal da HMNews Editora e Eventos, 
com circulação nacional, dirigida a indústrias, dis-
tribuidores, varejistas, home centers, construtoras, 
arquitetos, engenharias, instaladores, integradores 
e demais profissionais que atuam nos segmentos 
de elétrica, iluminação, automação e sistemas 
prediais. Órgão oficial da Abreme - Associação 
Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de 
Materiais Elétricos.

Conceitos e opiniões emitidos por entrevistados e 

colaboradores não refletem, necessariamente, a opinião 

da revista e de seus editores. Potência não se responsa-

biliza pelo conteúdo dos anúncios e informes publicitá-

rios. Informações ou opiniões contidas no Espaço Abreme 

são de responsabilidade da Associação. Não publicamos 

matérias pagas. Todos os direitos são reservados. Proi-

bida a reprodução total ou parcial das matérias sem a 

autorização escrita da HMNews Editora, assinada pelo 

jornalista responsável. Registrada no INPI e matriculada 

de acordo com a Lei de Imprensa.
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Fundadores: 
Elisabeth Lopes Bridi

Habib S. Bridi (in memoriam)
O ritmo é lento, é verdade. Mas, aos poucos, a economia bra-

sileira volta a avançar. E com ela caminham também os vários 
segmentos que compõem o mercado elétrico e eletrônico. Se-
gundo os levantamentos da Abinee, o setor tem registrado bom 
desempenho nos últimos meses, ampliando o volume de vendas, 
exportando e importando mais, e abrindo postos de trabalho. É 
fato que há muito o que recuperar, pois a crise ‘machucou’ bas-
tante. No entanto, há consenso entre os empresários do setor 
de que o pior ficou para trás. Agora é olhar para a frente e vol-
tar a crescer.

Nesse cenário, algumas áreas podem, e devem, se destacar. 
Algumas das quais abordamos em nossas reportagens e artigos 
nessa edição da Potência. Na matéria de capa, por exemplo, nos-
so editor, Paulo Martins, fez uma interessante reportagem so-
bre o setor de automação industrial no Brasil. E constatou que 
esse sim é um mercado em franca evolução no País. Em busca 
de eficiência e produtividade, as indústrias incrementam, gra-
dativamente, os investimentos em automação e o setor tende a 
crescer bastante nos próximos anos.

Outro setor que tende a avançar, no Brasil e no mundo, é o de 
iluminação pública, tema do Caderno da Iluminação. Nesse caso, 
a evolução não ocorre apenas em volume, mas principalmente 
na mudança de concepção dos projetos, que cada vez mais as-
sociam a iluminação ao urbanismo. O resultado é o avanço de 
projetos luminotécnicos que valorizam os ambientes e tornam 
as cidades mais aconchegantes e seguras.

Nessa edição tratamos também de temas mais tradicionais, 
como a qualidade dos produtos elétricos prediais e a revisão da 
NBR 5410, norma mãe das instalações elétricas de baixa tensão.

Aproveitamos ainda a edição para falar um pouco sobre nos-
sas novidades. Na Entrevista do mês, destacamos as ações pre-
vistas para 2018, que incluem a realização de seis edições do 
Fórum Potência, o lançamento do Fórum da Instalação, a cober-
tura de eventos internacionais e parcerias com feiras nacionais.

Novidades não faltam e através delas faremos de 2018 um 
ótimo ano.

Boa leitura!

 B
ON

S S
IN

AI
S N

O
 H

O
RI

ZO
NT

E



HOLOFOTE

6 POTÊNCIA

Estação de recarga
Em 2016, a NeoSolar e a Schneider Electric inauguraram 
a primeira estação de recarga em parceria, na sede da 
NeoSolar, no Bairro do Paraíso, em São Paulo. Em março 
de 2018, a Thesan, multinacional especializada em 
estruturas para projetos fotovoltaicos, se une à NeoSolar 
Energia, empresa paulista pioneira em energia solar, e 
à Schneider Electric, para oferecer aos paulistanos um 
abrigo solar fotovoltaico comum, um eletroposto de 
recarga destinado a veículos elétricos. 
O novo posto de recarga foi instalado na 
concessionária Elektra Motors, empresa que trabalha 
com produtos 100% elétricos e sustentáveis e é 
a distribuidora dos veículos TESLA no Brasil, e foi 
idealizado por meio de uma parceria entre as marcas 
e a concessionária, que possui agências em São Paulo 
e Miami.
Desenvolvida e instalada pela NeoSolar Energia, 
a estação de recarga utiliza um carregador 
EVLINK da Schneider Electric e é 100% abastecida 
através de painéis solares instalados em um 
Carport - estacionamento para autos -  da Thesan. 
“Incentivamos todas as iniciativas que fomentem o 
mercado de veículos elétricos e energia solar, a fim 
de apoiar e colaborar com as questões da mobilidade 
urbana e do meio ambiente”, ressalta o sócio-diretor 
da NeoSolar Energia, Raphael Pintão.
A estrutura coberta com painéis solares foi 
desenvolvida especialmente para utilização em 
estacionamentos, podendo ser utilizada para uma ou 
centenas de vagas. “Utilizar o espaço disponível em 
estacionamentos para gerar energia solar e abastecer 
veículos elétricos é uma forma inteligente e criativa 
de aproveitar o espaço, gerando economia de energia 
e fomentando a utilização de veículos elétricos”, 

acrescentou o Country Manager Brasil da Thesan, 
Raffaele Tognacca.
O carregador EVLINK da Schneider Electric leva 
cerca de uma hora e meia para completar a carga. 
A utilização é simples: o usuário estaciona o veículo 
na estação de recarga, conecta o cabo no carro e 
aperta o botão ‘ligar’. O equipamento avisa quando 
a carga estiver completa, permite gestão de energia, 
com programação da recarga para horários fora 
de pico de consumo e também conta com alta 
tecnologia de proteção elétrica. “Nosso objetivo é 
apoiar e estimular a criação de uma infraestrutura 
eficiente de abastecimento de carro elétrico, capaz 
de impulsionar esse mercado no Brasil. Ações como 
essa vêm ao encontro do que a Schneider tem como 
missão ao longo de sua trajetória, que – no Brasil 
– completou 70 anos agora em novembro: garantir 
a eficiência energética e o consumo inteligente de 
energia, de forma limpa e sustentável”, afirma o 
vice-presidente de Building da Schneider Electric, 
Klecios Souza.
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Colaboração online

Energia renovável

CARLOS EVANGELISTA
Foto: Ricardo Brito/HMNews

A Siemens PLM, unidade de softwares de automação industrial 
da Siemens AG, lançou em março no Brasil o Solid Edge 
Portal, uma ferramenta totalmente gratuita que oferece 5 GB 
de armazenamento para seus usuários/contas trabalharem 
em projetos baseados em nuvem bem como otimizarem a 
colaboração de projetos de fabricação.
O portal possibilita o upload de arquivos CAD de qualquer 
formato comum para serem visualizados, marcados, 
comentados e compartilhados de forma segura. O acesso pelo 
navegador permite o uso sob demanda sempre e em qualquer 
lugar, não limitado pelo dispositivo ou sistema operacional.
“Estamos otimistas com o lançamento do portal. Trata-se 
de uma ferramenta de colaboração online especificamente 
desenvolvida com o objetivo de oferecer suporte para empresas 
de manufatura e seus clientes”, diz Myrtna Kumov, gerente 
de Marketing de Solid Edge para a América do Sul na Siemens 
PLM Software, que completa: “Uma vez que todos os formatos 
populares de CAD são suportados, o Solid Edge Portal funciona 

como uma plataforma de geração de leads e valor adicional 
para vendas de desktops, viabilizando a conquista de contas 
competitivas como uma oferta complementar”.
O visualizador suporta diversos tipos de arquivos CAD, do 2D 
ao 3D; além do formato próprio do Solid Edge, todos os outros 
formatos CAD comuns, incluindo os neutros (JT, Parasolid, IGES 
e STEP, por exemplo), arquivos de dados de impressão 3D (STL), 
SOLIDWORKS, CATIA V4 V5 V6, Pro/E, Inventor, Rhino 3D e mais.

Mais informações: http://solidedgeportal.sws.siemens.com/home/.

A questão ambiental, tanto 
global quanto local, e os 
recentes avanços tecnológicos 
transformaram as energias 
renováveis na escolha prioritária 
para a expansão de capacidade 
de geração elétrica. Segundo 
a Irena (Agência Internacional 
para as Energias Renováveis 
na sigla em inglês), desde 2012 
a instalação de capacidade de 
renováveis ultrapassou as não 
renováveis de forma crescente no 
mundo. 
No Brasil, a importância histórica 
das usinas hidráulicas na matriz 
elétrica nacional o coloca muito 
acima dessa realidade mundial. 
Mas ainda caminhamos no 
esforço de ampliar as fontes 
alternativas de geração renovável 
de energia. Nos últimos anos, 
a matriz energética obteve 
sucessivas melhoras na oferta de 
energia eólica, fotovoltaica e de 
biomassa. 
Para manter o debate sobre essa 

evolução da oferta de energia 
de fontes renováveis alternativas 
acontece, de 22 a 24 de maio, em 
São Paulo, a 8ª Ecoenergy – Feira 
e Congresso Internacional de 
Tecnologias Limpas e Renováveis 
para a Geração de Energia.
O objetivo é analisar a atual 
situação da geração de energia 
renovável no País e os empecilhos 
para o avanço no uso das fontes 
renováveis alternativas. Para o 
presidente da ABGD (Associação 
Brasileira da Geração Distribuída), 
Carlos Evangelista (foto), o novo 
marco regulatório impactará 
bastante o setor, no entanto, há 
ainda um longo caminho até que 
seja efetivado. As propostas de 
mudanças mais relevantes estão 
relacionadas à redução dos limites 
para acesso ao Mercado Livre, 
ajustes na formação de preço, 
redução de custos na transação de 
transmissão e geração, separação 
de lastro e energia, novas 
diretrizes para fixação de tarifas, 

separação de fio e energia 
no segmento de distribuição 
e medidas para afastar a 
judicialização no setor.
Para Jean Paul Prates, diretor 
presidente do Cerne (Centro de 
Estratégias em Recursos Naturais 
e Energia) a entrada da energia 
eólica e, em sua sequência, da 
energia fotovoltaica em grande 
escala, foram conquistas recentes 
a partir da admissão delas nos 
leilões federais de compra de 
energia, que são os principais 
instrumentos de consolidação 
do setor energético nacional. 
A posição do Brasil de ter 
levado mais tempo para admitir 
essas fontes deu-se pelo fato 
de que também precisávamos 
nos preocupar com a chamada 
“modicidade tarifária”, ou seja, 
não repassar para o consumidor 
final o peso de eventuais 
subsídios e incentivos mais 
pesados para desenvolvimento 
dessas tecnologias.
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Cidades Inteligentes

Nova parceria
A Reymaster Materiais Elétricos, de Curitiba (PR), 
estabeleceu parceria com a NOVUS, fabricante de 
produtos para automação, para a comercialização da 
nova linha de Data Loggers. Os produtos são destinados 
ao registro de dados nas indústrias, como temperatura, 
pressão, e demais variáveis. 
Entre as novidades da linha Data Loggers está o 
LogBox CONNECT, que ganhou cara nova e outras 
funcionalidades. Agora possui comunicação em 
Bluetooth, WiFi e 3G, o que facilita a leitura e registro 
de informações diretamente no equipamento e permite 

integrá-las a diversos sistemas ou até disponibilizá-las 
diretamente na nuvem NOVUS Cloud.
“A Reymaster e a Novus possuem em conjunto as 
soluções completas para a indústria a fim de medir, 
controlar e registrar dados e variáveis”, conta Felipe 
Wercy, Promotor Técnico da Reymaster.
A distribuição dos produtos Novus é realizada pela 
Reymaster para todo o Brasil e inclui suporte presencial 
através de representantes comerciais nos estados de: 
Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. 

No dia 12 de março, a ABDI (Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial), o Inmetro (Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e o Consórcio 
Ambiente Smart Cities realizaram, no auditório da Abinee, 
em São Paulo, o 2º Workshop do Ambiente de Demonstração 
de Tecnologias para Cidades Inteligentes, que apresentou as 
tecnologias que serão instaladas no ambiente de testes para 
soluções de cidades inteligentes em implantação no campus 
do Inmetro, em Xerém (RJ). Foram selecionadas 33 soluções, 
produzidas por 111 empresas, para serem colocadas à prova 
na primeira fase do projeto.
A ideia do projeto, que conta com o apoio da Abinee, 
é montar uma minicidade inteligente no campus do 

Inmetro. Lá serão instaladas as tecnologias, e os 
funcionários do local podem ser entendidos como 
os cidadãos do município. Foram desenhados 
onze cenários para serem testados. “Os primeiros 
instalados serão o Centro de Comando e Controle e 
a iluminação inteligente”, explica o líder do projeto 
de cidades inteligentes da ABDI, Carlos Frees. Na 
sequência, devem ser instalados os semáforos e o 
estacionamento inteligente. 
O diretor de desenvolvimento produtivo da ABDI, 
Miguel Nery, ressaltou durante o workshop que 
essas tecnologias terão um impacto direto na vida 
do cidadão. “O principal desafio é o enfrentamento 
de questões chaves, como interoperabilidade 
e cibersegurança, tendo em vista que são 
aproximadamente 5.500 municípios com estudos de 
implantação de Cidades Inteligentes”. 
No segundo semestre de 2018 as tecnologias 
começam a ser instaladas e os prefeitos terão acesso 
aos resultados. Também será disponibilizado no 
próprio Inmetro um showroom, onde os gestores 
verão uma demonstração do que está instalado no 
campus. ABDI e Inmetro farão um investimento inicial 
de R$2,5 milhões no projeto.
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Mudança na 
diretoria

A CPFL Energia, maior grupo privado do setor 
elétrico brasileiro, conta com uma nova diretora 
de Regulação e Inteligência de Mercado. 
Fabiana Avellar assume a posição, mantendo 
reporte diretamente para Karin Regina Luchesi, 
vice-presidente de Operações de Mercado da 
companhia. Graduada em Direito, pela Unimep, 
Fabiana iniciou sua carreira no Grupo CPFL 
em 2004, e trabalhou por 10 anos na área de 
Planejamento Energético. Também ocupou 
interinamente a gerência de Planejamento de 
Projeção de Mercado. Até a promoção, a executiva 
era responsável pela gerência de Inteligência 
de Mercado da vice-presidência de Operações 
de Mercado da CPFL Energia, onde liderou o 
lançamento da Envo, braço de energia solar para 
residências e pequenos comércios da CPFL Energia.
A escolha de Fabiana Avellar para a posição 
ocorreu com base no cumprimento das diretrizes 
estratégicas e práticas de meritocracia da 
companhia, que reconhecem os talentos internos.

Estratégia de marketing
A Cobrecom Fios e Cabos Elétricos anuncia nova estratégia de marketing para 
aumentar sua visibilidade. A empresa vai patrocinar a Equipe de Robótica 
ThundeRatz da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo).
O Time de Robótica da Escola Politécnica da USP foi fundado em 2001, sendo 
reformulado em 2005, quando surgiu a Equipe ThundeRatz. Com orientação 
do Professor Doutor Marcos Ribeiro Pereira Barretto, os membros do time 
desenvolvem mecanismos robóticos que são colocados 
à prova contra outros robôs em competições 
nacionais e internacionais.
Além disso, todos os integrantes 
aprendem a utilizar máquinas 
operatrizes com segurança, 
desenvolvem espírito de equipe 
e o conceito de liderança, 
têm contato com alta 
tecnologia e aprendem 
a tomar decisões sob 
pressão. A Equipe tem 
projetos em todas as 
categorias competitivas no 
Brasil como Combate, que possui 
diversas categorias; Sumô; Hockey; 
Follower (Seguidor de Linha) e Trekking/
RoboMagellan.
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Soluções sustentáveis
O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais 
da Organização das Nações Unidas (Undesa) e a 
Itaipu Binacional anunciaram em março a parceria 
Soluções Sustentáveis em Água e Energia. A iniciativa, 
prevista inicialmente para os próximos quatro anos, 
tem o objetivo de promover de forma coordenada os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de 
números 6 e 7 (água e energia, respectivamente), que 
compõem a Agenda 2030.
Os diretores-gerais de Itaipu, Luiz Fernando Leone 
Vianna (brasileiro) e James Spalding (paraguaio), 
participaram da solenidade ao lado de Liu Zhenmin, 
subsecretário-geral da ONU para Assuntos Econômicos 
e Sociais. O diretor de Coordenação de Itaipu, Newton 
Kaminski, também esteve no ato.
A parceria entre a Undesa e a Itaipu também visa 
se tornar uma rede global para tratar de temas 
relacionados ao nexo água-energia de forma 

sustentável, com grande número de membros de 
todas as regiões, incluindo governos, empresas, 
sociedade civil e organizações internacionais. A 
meta principal é que essa aliança estabeleça uma 
plataforma para que partes interessadas de todo o 
mundo incrementem suas capacidades e sinalizem 
um compromisso de alto nível para a implementação 
dos ODS 6 e 7 de forma holística.
A parceria Soluções Sustentáveis em Água e 
Energia pretende construir capacitações, diálogos 
e cooperação para promover o desenvolvimento 
sustentável. Também pretende identificar pontos-
chave e oportunidades para integração, e trabalhar 
colaborativamente para direcionar ações para 
abordar esses temas, tais como o compartilhamento 
de boas práticas, capacitação e promoção de 
inovações específicas através de cooperação 
internacional.

Energia e futuro
O World Economic Forum divulgou em março o relatório 
Promoção de uma Transição Energética Efetiva, onde 
apresenta seu Índice de Transição 2018 e avalia a 
atual condição dos sistemas de energia de 114 países, 
além de sua preparação estrutural para atender às 
necessidades energéticas no futuro.
O relatório criou um ranking dos países de acordo 
com o desempenho de seus atuais sistemas 
energéticos, medindo três dimensões - segurança 
energética e acesso à energia, a sustentabilidade 
ambiental do sistema e o potencial para crescimento 
e desenvolvimento econômico sustentável - e avalia 
a presença de condições que poderiam viabilizar a 
transição para uma economia de baixo carbono.
“Dentro desta análise dos fatos, conseguimos construir 
uma visão do desempenho atual de cada sistema 
nacional de energia e uma perspectiva do que ainda 
precisa ser feito para garantir seu sucesso no futuro”, 
disse Roberto Bocca, chefe de Setores Básicos e de 

Energia, do World Economic Forum.
O principal resultado desta edição do Índice revela 
que o mundo parou de avançar em direção à 
sustentabilidade ambiental. O relatório mostra 
praticamente nenhuma redução da intensidade do uso 
de carbono: foi registrada melhoria de apenas 1,8% por 
ano durante nos últimos cinco anos, comparado com 
a meta de 3% exigida pelos objetivos para o clima no 
Acordo de Paris. Falando sobre acessibilidade, desde 
2013 os preços da energia doméstica tiveram aumento 
real em mais da metade dos países, apesar de uma 
queda generalizada dos preços dos combustíveis.
Um dado positivo, de acordo com as últimas tendências 
globais, mais de 80% dos países registraram um 
aprimoramento de seus sistemas energéticos nos 
últimos cinco anos. No entanto, o relatório concluiu que 
precisamos de uma nova estratégia para ajudar mais de 
um bilhão de pessoas que ainda não tenham acesso a 
eletricidade.
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PROJETOS E AÇÕES DA HMNEWS EDITORA IRÃO 

MOVIMENTAR SEGMENTOS ELETROELETRÔNICO E DE 

INSTALAÇÃO EM 2018.

ENTREVISTA A PAULO MARTINS

Mantendo o nível de excelência e a inovação 
característicos de seus produtos e serviços, 
a HMNews Editora e Eventos apresenta uma 
série de novidades, para 2018. Detentor de tí-

tulos como Revista Potência e Revista da Instalação e pro-
motor de eventos como o Fórum Potência, o grupo volta 
a investir em atrações que prometem agitar o mercado e 
contribuir ainda mais para o desenvolvimento dos setores 
eletroeletrônico e de instalação. 

Em relação à Revista Potência, um dos destaques é a 
realização de cobertura jornalística de importantes feiras 
internacionais, como a Light+Building e a Hannover Mes-
se. Além disso, a publicação conta com uma nova versão de 

seu portal, muito mais dinâmica. Também está sendo lan-
çado um canal exclusivo no YouTube. Trata-se do Tecnoflix, 
o braço de vídeos da Potência, abordando assuntos ligados 
ao universo da eletricidade. 

O Fórum Potência também tem inovações, como a cria-
ção do espaço Expo Potência e da Sala Vip, que garantirão 
novas experiências às empresas e visitantes presentes às 
feiras técnicas. Outra grande novidade é a criação do Fórum 
da Instalação, voltado às áreas de hidráulica, gás, incêndio 
e ar-condicionado. Confira a seguir, nesta entrevista com os 
diretores Hilton Moreno e Marcos Orsolon, mais detalhes 
dessas e outras ações previstas pelo Grupo HMNews para 
o longo do ano.  

Um ano promissor
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1A HMNews Editora e Eventos 
vinha sinalizando, em suas úl-
timas publicações, que have-

ria uma série de novidades para 
este ano, em seus produtos e so-
luções. Quais os planos para a edi-
ção impressa da Revista Potência, 
em particular?
Marcos Orsolon - Dando sequência 
ao trabalho dos últimos anos, vamos 
manter o foco da revista nas necessida-
des do mercado, falar sobre tendências 
e tecnologias, cobrir as principais feiras 
e eventos do setor, etc. Também teremos 
novas seções na revista, que vamos di-
vulgar em breve.

2Que eventos a Potência irá 
cobrir este ano?
Marcos Orsolon - Temos uma 

forte tradição na cobertura de even-
tos ligados ao mercado elétrico. E 
neste ano nosso calendário está bem 
recheado, com eventos de pequeno, 
médio e grande porte. Por exemplo: 
ao longo do ano teremos seis etapas 
do Fórum Potência e todas terão co-
bertura exclusiva da Revista Potência. 
Faremos também uma ampla cober-
tura da Feicon Batimat (que será pu-
blicada na edição de abril), principal 
feira da área de material de constru-
ção da América Latina, e que neste 
ano terá a presença de dezenas de 
empresas que atuam na área elé-
trica. Faremos ainda a cobertura, in 
loco, de duas feiras internacionais, 

na Alemanha: a Hannover Messe e a 
Light+Building.

3Qual a importância de apre-
sentar para o público brasi-
leiro o conteúdo dessas feiras 

internacionais? 
Hilton Moreno - Essas feiras são re-
ferência no mundo. A Light+Building, 
que ocorreu em março na cidade de 
Frankfurt, é um dos grandes (talvez o 
principal) eventos mundiais da área 
de iluminação e tecnologias urbanas. 
É na Light+Building que as empresas 
de ponta apresentam suas novidades, 
os especialistas debatem tendências 
tecnológicas, enfim, a feira sinaliza 
o que tende a ocorrer nos próximos 

anos nas áreas de iluminação e tec-
nologias urbanas. E cabe a nós, como 
veículo de comunicação, participar ati-
vamente desse encontro mundial para 
levar informação útil e de qualidade 
para nossos leitores. Este ano, inclusi-
ve, nossa cobertura da Light+Building 
conta com a participação do lighting 
designer Plínio Godoy, profissional de 
altíssimo nível que trouxe uma visão 
diferenciada para este trabalho. Além 
da nossa tradicional visão jornalística, 
levaremos a nossos leitores o ponto 
de vista de um profissional que atua 
há anos na área de iluminação, e que 
hoje é referência nesse mercado. Esse 
conteúdo será publicado em nossa 
edição de abril.   

CABE A NÓS, COMO EMPRESA DE COMUNICAÇÃO, TRABALHAR ARDUAMENTE  

PARA LEVAR CONTEÚDO RELEVANTE E DE ALTO NÍVEL DE QUALIDADE  

PARA NOSSOS LEITORES, CONGRESSISTAS E INTERNAUTAS. 
Fo

to
: D

iv
ul

ga
çã

o



 

ENTREVISTA

POTÊNCIA

HILTON MORENO E MARCOS ORSOLON

14

4E quanto à cobertura da Han-
nover Messe?
Marcos Orsolon - Assim como 

a Light+Building, a Hannover Messe 
também é uma referência mundial, 
sendo apontada por muitos como a 
principal feira industrial do planeta. É 
nesse evento que são tratados temas 
como Indústria 4.0, novas tecnologias 
produtivas, integração entre logística e 
manufatura avançada, uso eficiente de 
energia, energia limpa, veículos elétri-
cos, enfim, há décadas a feira de Han-
nover se destaca como a grande vitrine 
mundial na área industrial. Portanto, 
não poderíamos ficar de fora. Há cer-
ca de dois anos passamos a direcionar 
esforços para entender mais a fundo o 

processo em curso da ‘Quarta Revolu-
ção Industrial’ e seus impactos na área 
elétrica e de automação industrial. Fo-
ram várias reportagens sobre o tema e 
a cobertura da Hannover Messe este 
ano é mais um passo nesse sentido. 
O objetivo dessa cobertura é entender 
o que os países mais avançados estão 
fazendo em torno da Indústria 4.0, 
como essa revolução tem impactado o 
dia a dia das empresas fornecedoras, 
inclusive no que tange aos seus inves-
timentos em P&D e, obviamente, que 
soluções com o perfil 4.0 já se aplicam 
à realidade das indústrias instaladas no 
Brasil. Em outras palavras, mais uma 
vez traremos informação de ponta para 
nossos leitores.

5O setor eletroeletrônico é 
formado por um público bas-
tante heterogêneo, que inclui 

desde especialistas da área técnica 
até executivos do campo gerencial. 
Como a revista pretende traba-
lhar todo esse novo conteúdo de 
forma a atender aos interesses de 
cada agente do setor? A proposta 
editorial da revista, de ser acessí-
vel a técnicos e não técnicos, será 
mantida?
Marcos Orsolon - Mais que uma 
proposta, manter esse perfil é nosso 
compromisso. E não apenas em relação 
à Revista Potência, mas em relação a 
tudo o que fazemos em nosso dia a dia, 
como os Fóruns, ações na internet, Re-
vista da Instalação, etc. Temos um perfil 
bem definido no mercado, um perfil que 
de fato nos diferencia da concorrência. 
Respeitamos todas as publicações que 
atuam na área elétrica, mas sem dúvi-
da possuímos uma identidade diferente, 
autêntica e que explica o nosso sucesso 
ao longo dos anos. 
Hilton Moreno - Quem pega uma 
Revista Potência nas mãos, qualquer 
que seja a edição, percebe em poucos 
segundos a qualidade de nosso produ-
to: da arte ao estilo dos textos; das ima-
gens cuidadosamente selecionadas aos 
conteúdos técnicos e não técnicos que 
passam pela curadoria de quem conhe-
ce do assunto.

6Em relação aos canais digitais 
da Revista Potência, o que 
podemos esperar para 2018?

Hilton Moreno - Essa é uma área 
dentro da empresa que não para de 
inovar. Nos últimos anos, investimos 
pesado no meio digital para entender 
bem seu funcionamento e extrair o me-
lhor para nossos negócios. Todo esse 
investimento já trouxe frutos impor-
tantes, como, por exemplo, a Fanpage 
da Revista Potência com mais de 100 
mil seguidores; site com milhares de 
visitações mensais e média de mais de 

ESTE ANO VAMOS COBRIR ALGUNS EVENTOS 

INTERNACIONAIS, COMO A HANNOVER MESSE (FOTO) 

E A LIGHT+BUILDING, GRANDES FEIRAS EUROPEIAS 

QUE SÃO REFERÊNCIA MUNDIAL.  
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10 mil downloads da revista Potência 
por mês. Mas o trabalho não para. Ago-
ra mesmo acabamos de lançar a nova 
versão do portal da Potência (www.
revistapotencia.com.br). Mais que um 
site, trata-se de uma nova plataforma 
de comunicação com nosso público. O 
visual ficou mais moderno e a página é 
bem mais fácil de navegar. Além disso, 
o portal foi concebido para abrigar tudo 
o que fazemos, todo o conteúdo que 
geramos, incluindo revistas completas 
para download, reportagens especiais, 
notícias do mercado, e-books e vídeos. 
A página abriga ainda toda a parte re-
lativa ao Fórum Potência, incluindo pro-
gramação, formulário de inscrições, co-
bertura de cada etapa e link para baixar 
o certificado de participação; e toda a 
parte relacionada ao Prêmio Potência 
de Inovação Tecnológica, que ocorre 
em outubro desse ano.

7Há novidades também nas mí-
dias digitais?
Marcos Orsolon - Sem dúvi-

da. No último semestre deflagramos 
diversas ações para incrementar nos-
sas ferramentas digitais e, aos poucos, 
os resultados começam a aparecer. Em 
2018, vamos avançar fortemente no 
Instagram, Twitter e, principalmente, 
no YouTube. 

Hilton Moreno - No YouTube, em 
particular, lançamos em março um ca-
nal exclusivo, que é o Tecnoflix (youtu-
be.com/tecnoflixpotencia). O Tecnoflix 
é o braço de vídeos da Revista Potên-
cia, com conteúdos especializados em 
assuntos de eletricidade. Nele, os in-
ternautas encontram, gratuitamente, 
tutoriais, séries, videoaulas, reporta-
gens e diversos outros conteúdos em 
vídeo sobre normas técnicas, energia 
renovável, segurança, iluminação, 
Smart Grid, automação, veículos elé-
tricos, conectividade, Indústria 4.0 e 
muito mais.

8Trata-se de conteúdo inédito 
e exclusivo produzido pela 
HMNews ou haverá também 

vídeos idealizados por parceiros?
Marcos Orsolon - Em nosso acervo 
temos alguns conteúdos de parceiros, 
mas hoje mais de 90% da produção 
dos vídeos é feita por nossa equipe 
interna, com a curadoria do professor 
Hilton Moreno. Aliás, é muito impor-
tante destacar esse cuidado, pois tem 
muita gente que se diz ‘profissional’ 
da elétrica postando vídeos de pés-
simo conteúdo no próprio YouTube. 
Vídeos cujos conteúdos não respei-
tam as boas práticas em instalações 
elétricas e que, muitas vezes, passam 

longe das normas técnicas. São pesso-
as ensinando ‘errado’ e, portanto, co-
locando vidas e edificações em risco. 
Hilton Moreno - O Tecnoflix nasceu 
para ajudar a melhorar esse cenário. 
Através de vídeos de alto nível técnico, 
temos a pretensão de elevar o nível de 
conhecimento no mercado. Esse canal 
foi criado para ser referência de conte-
údo na área elétrica. E já demos passos 
importantes nesse sentido. No primeiro 
mês postamos no canal cerca de 50 ví-
deos, que somados tiveram mais de 100 
mil visualizações.
 

9Por fim, vamos falar dos even-
tos, que constituem um dos 
pilares tradicionais da atua-

ção do Grupo HMNews. O Fórum 
Potência irá passar por alguma re-
formulação?
Hilton Moreno - O Fórum Potência 
chega ao seu quarto ano com duas 
novidades. A essência do evento per-
manece a mesma, ou seja, trata-se de 
um evento técnico de um dia, com foco 
nos profissionais da área elétrica. Mas 
este ano procuramos agregar algo a 
mais para facilitar a integração entre 
patrocinadores e congressistas. A prin-
cipal novidade, sem dúvida, é a cria-
ção da Expo Potência. O Fórum sempre 
teve uma área de exposição para que 
os visitantes tivessem a oportunida-
de de contatar mais de perto os pa-
trocinadores. Mas não havia estímulo 
para a visitação de pessoas que não 
estão participando do Fórum, pessoas 
que não podem ou não têm interesse 
em passar o dia assistindo palestras 
técnicas, mas que reservam uma ou 
duas horas para visitar uma pequena 
exposição de empresas da área elé-
trica. Em 2018 isso mudou. Já está 
em curso uma forte campanha para 
convidar também o visitante ‘externo’ 
para o Fórum e nossa expectativa é de 
atrair mais de 300 pessoas com esse 
perfil, por etapa. Em algumas regiões, 
esse número poderá facilmente supe-

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



ENTREVISTA

POTÊNCIA16

HILTON MORENO E MARCOS ORSOLON

O FÓRUM DA INSTALAÇÃO TERÁ PERFIL PARECIDO  

COM O DO FÓRUM POTÊNCIA, NO ENTANTO, ELE TRATA 

NÃO APENAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,  

MAS TAMBÉM DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,  

DE GÁS, AR-CONDICIONADO E INCÊNDIO.

rar a marca de 500 pessoas. A outra 
novidade é a montagem de uma Sala 
Vip para os patrocinadores receberem 
convidados e marcarem reuniões de 
negócios. Não se trata aqui de uma 
Rodada de Negócios, mas sim de um 
espaço reservado onde o patrocinador 
possa levar um cliente para conversar 
com mais calma e, quem sabe, enga-
tilhar alguns negócios.

10A programação para 
2018 já está definida? 
Quais cidades receberão 

o Fórum Potência e por que foram 
escolhidas?
Hilton Moreno - A programação foi 
fechada no início do ano. Ao todo, se-
rão seis etapas do Fórum Potência, em 
cidades com grande potencial de negó-
cios na área elétrica.

11Que outros projetos se-
rão desenvolvidos na 
área de eventos?

Hilton Moreno - Temos duas gran-
des novidades nesse braço de negócio 
da empresa: organização e realização do 
primeiro Fórum da Instalação e participa-
ção, como organizadores, de eventos de 
terceiros. O Fórum da Instalação terá perfil 
parecido com o do Fórum Potência – pa-

lestras técnicas e área de exposição. No 
entanto, ele trata não apenas de instala-
ções elétricas, mas também de instalações 
hidráulicas, de gás, ar-condicionado e in-
cêndio. O público, essencialmente, é for-
mado por profissionais da área de instala-
ção. Em 2018 teremos uma edição desse 
Fórum em outubro, em São Paulo. Serão 
dois dias (23 e 24), com meio período para 
cada tema macro: Dia 1 - Instalações Elé-
tricas e de HVAC-R / Dia 2 - Instalações 
Hidrossanitárias e de Gás. Já a participa-
ção em eventos de terceiros tem se dado 
principalmente através de parcerias com 
feiras de maior porte, onde nos responsa-
bilizamos por organizar um ou mais dias 
de eventos paralelos às feiras. Em 2018, 
por exemplo, acertamos um dia de apre-
sentações na Feicon Batimat, um dia na 
Feira Mecânica e dois dias na Expolux. Es-
sas apresentações geralmente ocorrem em 
arenas especiais (as chamadas Arenas do 
Conhecimento) montadas nos corredores 
das feiras, com foco no público que passa 
pelos corredores. Temos aproveitado este 
tipo de evento para fazer contatos, divul-
gar nossos trabalhos e para testar novos 
temas e formatos de apresentações. E os 
resultados têm sido ótimos, com grande 
adesão do público.

24/05 07/06 14/08 11/09
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ção: ShutterStock

Mercado promissor
AOS POUCOS, SETORES PRODUTIVOS 

BRASILEIROS AMPLIAM INVESTIMENTOS 

EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, MAS AINDA 

SEGUIMOS MUITO ATRÁS NO RANKING DOS 

PAÍSES MAIS AUTOMATIZADOS. POR PAULO MARTINS

Há muitos anos, a busca por 
maior produtividade, eficiên-
cia, qualidade e redução de 
custos tornou-se o fio condu-

tor da estratégia de crescimento adotada 
pelos países que se encontram hoje em 
um patamar elevado de desenvolvimen-
to. Em comum, a Automação Industrial 
foi um dos principais instrumentos que 
possibilitaram esse avanço.

No momento, vários mercados mais 
atrasados ainda lutam contra suas difi-
culdades internas no intuito de encon-
trar o mesmo sucesso. É o caso do Brasil, 
que por conta do estágio incipiente em 
que se encontra nesse segmento, cons-
titui um território praticamente virgem, 
com enorme potencial de crescimento 
tecnológico. 

Os obstáculos para integrar o pelo-
tão de elite das nações mais desenvol-
vidas são significativos. Faltam planeja-
mento, incentivos e um ambiente eco-
nômico sólido que estimule as empre-
sas. De qualquer forma, é urgente que 
o País dedique maiores investimentos 
para áreas como a Automação Industrial 
para não correr o risco de ser rebaixa-

do no ranking das principais lideranças 
econômicas. 

É fato que a estagnação econômica 
interna dos últimos anos comprometeu 
o desempenho imediato em vários cam-
pos, como o tecnológico, e sem dúvida 
irá atrapalhar o desenvolvimento futu-
ro. De qualquer forma, a digitalização 
da indústria é um caminho sem volta 
e já tem contribuído para o reaqueci-
mento do mercado, que está atento ao 
novo leque de oportunidades decorrente 
desse processo. 

Segundo dados da Abinee (Asso-
ciação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica), o mercado nacional de Au-
tomação Industrial tem mantido uma 
trajetória de crescimento, ainda que 
discreta. 

Em 2016, o faturamento da área to-
talizou R$ 4,16 bilhões. A projeção para 
2017 era fechar com alta de 5%, atin-
gindo a casa dos R$ 4,37 bilhões. Para 
2018, a previsão é crescer mais 7%, che-
gando ao patamar de R$ 4,68 bilhões. 

Vale lembrar que a área de Automa-
ção Industrial da Abinee inclui as seguin-
tes subdivisões: Automação e Manufa-
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O mercado brasileiro é 
gigantesco, mas há a necessidade 
de investir em automação para 
que possamos ser competitivos 
frente a outros países. 
MAIRON ANTHERO | SCHUNK

tura; Comunicação Industrial; Contro-
ladores Lógicos e Numéricos; Controle 
de Processo; Controle e Supervisão de 
Processos; Integradores de Sistemas; 
Sensores de Temperatura; Medição de 
Grandezas Elétricas e Medição de Gran-
dezas Não Elétricas e Sensores.

Na opinião de Edouard Mekhalian, 
presidente da Kuka Roboter do Brasil, o 
País está bastante atrasado no campo 
da Automação Industrial por conta de 
fatores como a instabilidade do merca-
do, de forma geral, que acaba criando 
um ambiente de insegurança e incerte-
za em relação ao futuro. “Automação e 
robótica são áreas que requerem visão 
de médio e longo prazos”, contrapõe. 

Mairon Anthero, diretor Administra-
tivo da Schunk no Brasil, cita dados de 
um estudo da International Federation 
of Robotics (IFR) que permite visuali-
zar o tamanho do desafio que temos 
pela frente. 

Segundo a entidade, o Brasil instala 
uma média de 1.500 robôs industriais 
por ano na sua indústria. O número 

está muito longe de países mais desen-
volvidos, e mesmo de ‘concorrentes di-
retos’, como o México, que instala cer-
ca de 6.000 robôs industriais por ano. 
“Com os dados da IFR em mãos, fica 
claro que o mercado no Brasil é gigan-
tesco e que há necessidade de investir 
nessa tecnologia para que possamos ser 
competitivos frente a outros mercados”, 
conclui Anthero. 

Ainda segundo a lista da IFR, a Co-
reia do Sul é hoje o país mais produtivo e 
competitivo do planeta, com 631 robôs 
antropomórficos instalados em chão de 
fábrica, para cada 10 mil trabalhadores. 
A seguir, aparecem Singapura (488 uni-
dades), Japão (303) e Alemanha (300). 
A média mundial é de 74 robôs para 
cada 10 mil trabalhadores. O índice bra-
sileiro é constrangedor: por volta de 10 
unidades. “Comparando a questão da 
produtividade, o Brasil está no estágio 
que esses países ocupavam várias déca-
das atrás”, lamenta Edouard Mekhalian.

Para o executivo da Kuka Roboter, 
se não evoluir para um grau de qualifi-
cação melhor, atingindo a média mun-
dial, o Brasil pode até perder posições 
entre as maiores economias do mundo. 
Mekhalian destaca que existe no País 
um enorme campo para desenvolvimen-
to da Automação Industrial, mas ob-
serva que também será preciso investir 
na especialização da mão de obra. “As 
áreas de robótica e automação reque-
rem engenheiros mecatrônicos, instala-
dores, programadores, enfim, um cor-
po de profissionais que permitam que 
essas tecnologias sejam implantadas”, 
exemplifica. 

Motivações e nível  
de investimento 

A automatização está presente em 
larga escala principalmente na indústria 
automobilística, nos processos de mine-
ração, papel e celulose, óleo e gás, ener-
gia, alimentos e bebidas e manufatura 

em geral. Mas o Brasil ainda tem muito 
o que fazer para modernizar sua indús-
tria, o que abre boas perspectivas para 
os players que desenvolvem e fabricam 
soluções de automação. 
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De acordo com Eduardo Arruda, 
gerente de Produto responsável pelo 
segmento de Automação Industrial da 
Phoenix Contact, os investimentos em 
Automação no Brasil ainda se mostram 
tímidos, em relação à necessidade de 
atualização das empresas aqui instala-
das. “Podemos afirmar que, diferente-
mente de países com grande avanço tec-
nológico, como a Alemanha, a qual tem 
um parque fabril com vida útil média de 
cerca de cinco anos, o Brasil possui um 
parque fabril com cerca de quinze a vinte 
anos de vida útil, o que demonstra cla-
ramente a necessidade de atualização 
tecnológica”, compara. 

Para Arruda, o principal fator impul-
sionador do mercado de Automação In-
dustrial está ligado ao fato das plantas 
industriais estarem passando por um 
processo de transformação disruptiva, 
principalmente por conta da digitaliza-
ção na indústria: “Esse tema tem domi-
nado rodas e fóruns de discussões em 

todos os cantos, ainda muito no âmbito 
teórico, mas tem tomado uma vertente 
cada vez mais prática com pequenas, 
porém relevantes implementações, in-
clusive no Brasil”. 

O executivo da Phoenix Contact sin-
tetiza a importância de se investir em 
automação em apenas uma palavra: 
eficiência. “O investimento em Automa-
ção Industrial, quando feito da maneira 

correta, tem um índice excelente de re-
torno sobre o investimento, justamente 
por tratar de forma detalhada proble-
mas de processos fabris. E o profissio-
nal relacionado a esse tema que está no 
mercado brasileiro hoje possui algumas 
características importantes para auxiliar 
os clientes na busca de maior eficiência: 
muita criatividade, habilidade e conhe-
cimento técnico”, elogia.

Fabiano Lourenço, gerente Geral 
Sênior da unidade de Automação In-

dustrial da Mitsubishi Electric Brasil, 
observa que nos últimos anos mui-
tas indústrias reduziram seus inves-
timentos e direcionaram os recur-
sos em manutenção e retrofit, pas-

sando a operar com capacidade 
ociosa e suspendendo os 

grandes investimentos 
na construção de no-
vas linhas de produ-

ção. Mas há novos se-
tores com potencial de 

crescimento. “Historicamen-
te, as montadoras de automóveis 

estiveram à frente na implantação de 
linhas automatizadas. Nas áreas de 

processos, química, petroquími-
ca e siderurgia, a automação 
também está consolidada e 
sempre presente em fábri-
cas e linhas de produção. 
Hoje temos observado uma 

tendência de automação de 
linhas em processos que produzem 

Os fatores que impulsionam 
o crescimento do mercado de 

automação estão atrelados à busca 
por produtividade, redução de 

custos, aumento da qualidade e até 
às questões regulatórias, como a 
rastreabilidade de medicamentos.

Ilustração: ShutterStock
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lotes menores, como na área metal-me-
cânica e autopeças. Outro segmento 
promissor para automação de linhas é 
o de alimentos e bebidas, principalmen-
te processamento de proteína animal. O 
uso da automação visa diminuir o uso 
de mão de obra intensiva, minimizan-
do os custos trabalhistas com dispen-
sas por LER, além da redução de per-
das”, informa.

O especialista da Mitsubishi Elec-
tric confirma que os fatores que impul-
sionam o crescimento do mercado de 
automação estão sempre atrelados à 
busca por produtividade, redução de 
custos (seja com mão de obra, seja com 
padronização de processos ou com a re-
dução de gastos energéticos e de 
perdas), aumento da qualidade e 
até às questões regulatórias, como 
a rastreabilidade de medicamentos.

Para Lourenço, é importante in-
vestir em automação para melhorar 
a produtividade da indústria e sua 
competitividade frente às empresas 
de outros países. “Dados da OCDE 
(Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) mos-
tram que o valor adicionado por tra-
balhador brasileiro no setor de ma-
nufatura está em 31º lugar, entre os 
40 países que compõem a estatísti-
ca. Além da produtividade, os bene-
fícios residem na melhoria da quali-
dade do produto, redução de custos 
de produção e diminuição dos riscos 
ao trabalhador”, enumera o execu-
tivo da Mitsubishi Electric. 

Também na opinião de Raphael 
Haddad, gerente de Produto da área 
Industrial Automation da ABB Brasil, 
o principal fator impulsionador do 
crescimento do mercado de Auto-
mação Industrial são os benefícios 
proporcionados pela tecnologia: 
“Podemos citar o aumento signi-
ficativo da produtividade, redução 
de custos, melhoria na qualidade 
dos produtos, mais segurança para 
os processos e para o consumidor 

final. Além disso, vale mencionar as van-
tagens do monitoramento remoto, que 
permite antecipar problemas e evitar 
paradas não programadas”.

Segundo o especialista, os investi-
mentos em automação estão em ascen-
são principalmente por conta da adap-
tação das indústrias à era da Quarta Re-
volução Industrial. “A Indústria 4.0 traz 
consigo um enorme potencial e oportu-
nidades de ganhos para todos os seto-
res. A nova era da produção industrial 

minimiza chances de erros e traz segu-
rança ao cliente. A digitalização permi-
te tomadas de decisão mais rápidas e 
inteligentes”, analisa Haddad. 

O executivo da ABB reforça que in-
vestir em automação é uma forma de 
manter a empresa competitiva diante 
do cenário atual, cada vez mais globa-
lizado. “A Indústria 4.0 permite um nível 
de customização jamais imaginado, e as 
empresas irão precisar de soluções em 
automação robótica combinadas com as 

Experiências de 
Sucesso

Experiências de 
Sucesso

A ABB desenvolveu soluções digi-
tais personalizadas para o Ferro Ca-
rajás S11D, maior projeto de minério 
de ferro da história da Vale. As solu-
ções da ABB incluem serviços exclu-
sivos de eletrificação e automação 
da planta, área que envolve a mina 
de exploração, a usina de beneficia-
mento e as instalações de apoio. A 
planta opera com alta produtividade, 
diminuindo o custo de produção do 
minério de ferro.

Além da automação, o forneci-
mento de energia também é feito 
pela ABB, por meio de duas subes-
tações de alta tensão 230-34,5 kV 
com potência que poderia iluminar 
1.242.000 residências. Dessa manei-
ra, há redução do tempo de implan-
tação do empreendimento. As inova-
ções para o S11D possibilitam que a 
manutenção dos equipamentos seja 
feita em tempo real.

A ABB Brasil desenvolveu uma 
solução exclusiva que gerencia 
de forma remota e inteli-

gente todos os ativos da planta em 
tempo real. Um exemplo é o AssetVis-
ta. A solução é capaz de delinear uma 
estratégia assertiva e eficiente de ma-
nutenção e serviços. Por meio do mape-
amento imediato de dados relevantes 
e com uma interface de fácil utilização, 
é possível gerar relatórios detalhados 
para a tomada de decisão.

Outro diferencial do projeto é o 
sistema truckless, que utiliza 37 km 
de correias transportadoras para mo-
vimentar todo o minério na mina, em 
vez de 100 caminhões fora-de-estra-
da que seriam necessários para rea-
lizar essa tarefa em uma planta con-
vencional. A substituição permitirá 
a redução de 77% do consumo de 
combustível. Esses dados se referem 
à operação total da planta (3 linhas 
de produção) e no período de 1 ano.

Ilustração: ShutterStock
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O investimento em Automação 
Industrial, quando feito da 
maneira correta, tem um índice 
excelente de retorno sobre 
o investimento, justamente 
por tratar de forma detalhada 
problemas de processos fabris.
EDUARDO ARRUDA  
| PHOENIX CONTACT

Experiências de 
Sucesso

Experiências de 
Sucesso

A empresa integra um proje-
to no Aeroporto Internacional Tom 
Jobim (Galeão - RJ), onde mais de 
7 mil luminárias são controladas 
com a tecnologia da Phoenix Con-
tact. O principal benefício gerado 
foi permitir a redução do consumo 
da energia gasta com iluminação, 
devido à inteligência do sistema 
implementado.

A tecnologia DALI (Digital Adres-
sable Lighting Interface) foi selecio-
nada para ser aplicada no empreen-
dimento, sendo esse um protocolo 
dedicado para controle de iluminação 
capaz de interpretar em tempo real as 
condições à sua volta e utilizá-las a 
favor da eficiência energética. 

Mais de 7 mil pontos de ilumina-
ção e sensores de diversos fabrican-
tes são hoje controlados por esta 
tecnologia com elevado índice de 
disponibilidade, sendo aproxima-
damente 40 controladores em cerca 
de 10 redes DALI responsáveis por 

digitais para produção, transporte e 
armazenagem”, vislumbra. 

Mairon Anthero, da Schunk, 
avalia que o empresário brasileiro 
ainda é muito sensível ao custo de 
implantação dos sistemas de auto-
mação, e que o estabelecimento de 
incentivos, como a redução da car-
ga de impostos de importação de 
robôs industriais, como sancionado 
em fevereiro, certamente facilitará 
o crescimento do mercado, aliado à 
necessidade das empresas se mante-
rem competitivas face a outros mer-
cados. “Se o Brasil não investir em 
automação, será muito difícil com-
petir com outros países que já pos-
suem seus processos mais automati-
zados. Os processos automatizados 
são o futuro da indústria brasileira”, 
acredita.

Anthero considera que os inves-
timentos no setor têm apresentado 
boa evolução. “Empresas fornece-
doras de sistemas de automação 
têm crescido na faixa de trinta a 
quarenta por cento, ao ano. Alguns 
setores têm crescido ainda mais que 
isso, principalmente a partir do segundo 
semestre de 2017, quando houve maior 
estabilidade da economia e novos inves-
timentos foram liberados. Diversos pro-
jetos que estavam engavetados foram 

realizados. Com a automatização dos 
processos, há uma evidente redução dos 
custos de fabricação, consequentemen-
te, um menor custo do produto final, e, 
com isso, na maioria dos casos, aumen-
to da demanda. É o que temos visto em 
diversos segmentos de empresas que vi-
sitamos”, revela. 

CASE PHOENIX 
CONTACT 
toda a automação.Estabelecimen-
to de cenários, agenda de funcio-
namento, controle de intensidade 
automático, diagnóstico, controle 
e monitoramento remoto e supervi-
são são algumas das características 
que essa tecnologia pode propor-
cionar em uma topologia simples 
e flexível, de configuração fácil e 
amigável.

O fato de ser aproveitada a ilu-
minação externa em conjunto com o 
controle automático das lâmpadas, 
que leva em consideração a intensi-
dade de luz natural, horários específi-
cos para acionamento e desligamen-
to, agilidade de manutenção pelas 
vantagens que a tecnologia propor-
ciona, gera em média uma redução 
de consumo de energia de 15% a 
25%. Em um sistema complexo, como 
o empregado no Galeão, estima-se 
que o retorno sobre o investimento 
seja rápido - em torno de 1 ano.
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Uma importante experiência 
desenvolvida pela empresa envol-
ve a aplicação de garra para robô 
- para alimentação de torno verti-
cal. Um cliente entrou em contato 
com a Schunk para que a compa-
nhia desenvolvesse toda tecnologia 
de manipulação de produtos em um 
determinado processo de tornea-
mento. Nesse processo, a carga e a 
descarga do torno são executadas 
por meio da utilização de robô. No 
projeto havia sete modelos de pe-
ças (engrenagens), com diâmetros 
de 120 até 550 milímetros e peso 
de 17 até 120 quilos.

Após a realização de um longo 
estudo, a Schunk conseguiu adequar 
uma única garra, nesse caso, uma 
PZN+ 380-1, para que o cliente pu-
desse manipular todas as peças se-
guindo os critérios técnicos de cada 
uma, as quais não poderiam sofrer 

Para o executivo da Schunk, de to-
dos os benefícios proporcionados pela 
automação, o controle dos processos e 
as reduções de custo podem ser con-
siderados os mais importantes. “Com 

custos menores, diminui o preço para 
o cliente final. Consequentemente, 
maior demanda significa maior pro-
dução. Portanto, automatizar os pro-
cessos não significa reduzir o quadro 

de funcionários. Na Alemanha, por 
exemplo, o número de robôs cresce 
3,5% ao ano, e a demanda de novos 
postos de trabalho cresce na mesma 
proporção”, finaliza.

CASE SCHUNK 

variação no diâmetro maior que 0.02 
milímetros, pois as peças encontra-
vam-se acabadas, com os dentes da 
engrenagem retificados. 

A Schunk destaca que a garra e o 
processo foram estudados com muito 
cuidado, pois se tratava de um pro-
duto pesado, acabado e que não po-
deria sofre marcas nem deformações.

Para que o processo se concreti-
zasse, a Schunk desenvolveu um sis-
tema de troca rápida de dedos onde 
cada dedo corresponde a um único 
modelo de peça. 

No projeto dos dedos foram es-
tudadas todas as deformações pos-
síveis na peça durante a fase de ma-
nipulação, chegando a um resultado 
bastante satisfatório, tanto para a 
Schunk quanto para o cliente final, 
o qual hoje encontra-se muito sa-
tisfeito com a aplicação, tornando -
se um grande parceiro da Schunk.

Áreas de destaque
Conforme mencionado anterior-

mente, o atraso que ainda emperra o 
pleno crescimento de alguns seto-
res econômicos exige que o Bra-
sil aumente seus investimentos em 
Automação Industrial. Quanto a 
essa perspectiva, o clima entre os 
players consultados nesta matéria 
é de confiança.  

Eduardo Arruda, da Phoenix 
Contact, observa que a indústria 
brasileira ainda se mostra receosa 
em relação à maioria das novas so-
luções e tecnologias e tem atuado 
de forma tradicional em sua maio-
ria, pois seu comportamento segue 
sendo conservador. Para ele, aqueles 
que conseguirem enxergar as novas 
tendências e oportunidades tendem 
a se destacar no mercado. “Quem 
se atentar e adotar as novas ten-
dências certamente terá um grande 
diferencial competitivo, e a Phoenix 
Contact certamente contribuirá para 
esse processo”, diz.

Arruda entende que o incen-
tivo para investir em soluções de 
Automação Industrial passa, tam-
bém, pelo novo comportamento do 
consumidor final, que aprendeu a 
definir suas necessidades em re-
lação aos produtos fabricados 
pelas empresas, em vez de sim-
plesmente aceitar aquilo que as 
companhias definem como seus 
produtos padrões. “Isso signi-
fica processos produtivos alta-
mente flexíveis, para atender ra-
pidamente às novas demandas 
de customização impostas pelo 
mercado, e com alto índice de 

Ilustração: ShutterStock
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A Romi, empresa brasileira de 
renome internacional que atua na 
produção e comercialização de má-
quinas-ferramenta, máquinas para 
processamento de plásticos e peças 
de ferro fundido, lançou em 2017 o 
sistema de automação Gantry Loader 
Romi, para centros de torneamento. A 
solução consegue reduzir em até 80% 
o tempo de carga e descarga de CNC.

A redução do tempo de operação 
é possível pois a central de tornea-
mento não precisa mais ser paralisa-
da por longos períodos para a troca 
das peças. Com a nova solução, um 
braço mecânico retira a peça a ser 
usinada do carregador, coloca no tor-
no e, assim que concluído o processo, 
coleta a mesma, evitando a necessi-
dade de paralisação do equipamento 
para a entrada do operador, que reali-

qualidade, tanto de produtos acabados, 
quanto do processo fabril, em si. Isto 
abre grandes possibilidades de novos 
projetos em Automação Industrial de 
forma exponencial, nos próximos anos 
e décadas”, prevê. 

Para Arruda, quando o tema Auto-
mação Industrial e digitalização vem à 
tona, não há mercado que não seja uma 

mas de fabricação, e não só as gran-
des, mas também as médias e peque-
nas, que têm buscando automatizar 
seus processos para se tornarem 
mais competitivas. “Espera-se um 
crescimento de 33% no fornecimen-
to anual de robôs no Brasil, até o 
ano de 2020. Ou seja, em dois anos, 
serão inclusos na indústria um ter-
ço de novos robôs em relação ao 
que temos hoje, sem contar com 
linhas que não usam robôs, como 
unidades de pick and place, mon-

tagem, inspeção, etc”.
Anthero menciona que as indús-

trias eletroeletrônica, farmacêutica, de 
produtos de uso geral e aeroespacial 
têm crescido a cada dia e se tornado 
mercados promissores para a Automa-
ção Industrial. “Além dessas, estamos 
vendo um elevado interesse de em-
presas de pequeno e médio porte, de 
diversos segmentos, de promover in-
vestimentos em linhas automatizadas. 
Com isso, se vê que toda a cadeia de 
suprimentos está buscando a melhoria 
de seus processos”, finaliza o especia-
lista da Schunk. 

CASE 
MITSUBISHI 

zaria toda a operação manualmente.
A Mitsubishi Electric forneceu 

para este projeto soluções de IHM 
(linha GT16HS), CLP (série iQ-F), In-
versores de frequência (série D700) 
e servo-motores (série JE). Por conta 
da interatividade das IHMs (Interfa-
ces Homem-Máquina) e a integração 
com outras soluções como os CLPs 
da linha FX5, o sistema de progra-
mação do Gantry Loader Romi ficou 
simples e intuitivo, possibilitando 
programar facilmente a carga e des-
carga de outras peças do portfólio do 
cliente final. 

Como resultado da parceria, o 
Gantry Loader Romi foi agregado 
ao Centro de Torneamento da Linha 
Romi GL, permitindo a obtenção de 
um funcionamento contínuo em lo-
tes de peças, alta produtividade e 
confiabilidade. 

boa aposta para o empresário investir. 
“A diversidade de segmentos é uma 
excelente estratégia empresarial, pois 
quando um mercado está em baixa, 
outros compensam e estão altamente 
aquecidos”, completa. 

Mairon Anthero, da Schunk, observa 
que a cada dia é possível ver empresas 
recorrendo à automação de seus siste-

Ilustração: ShutterStock
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Temos observado uma tendência de 
automação de linhas em processos  
que produzem lotes menores, como  
na área metal-mecânica e autopeças. 
Outro segmento promissor é o de 
alimentos e bebidas.
FABIANO LOURENÇO | MITSUBISHI ELECTRIC

Para Fabiano Lourenço, da Mitsu-
bishi Electric, os dados da Abinee, que 
indicam um crescimento de 7% no setor 
de Automação Industrial, em 2018, com-
provam que mesmo na crise as indústrias 

AVANÇO
A Indústria 

4.0 traz 
consigo 

um enorme 
potencial e 

oportunidades 
de ganhos 

para todos os 
setores.
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ABB 
A ABB trabalha constantemente 

no desenvolvimento de softwares, 
sistemas e conectividade de dis-
positivos para ajudar os clientes 
a produzir mais com menos custo. 
A companhia investe anualmen-
te cerca de 1,5 bilhão de dólares 
em P, D&I.

Dentro da oferta digital do ABB 
Ability, a ABB está lançando para 
o mercado brasileiro o Select I/O, 
uma solução modular baseada em 
Ethernet para o sistema de auto-
mação e controle da ABB, o 800xA. 
Trata-se de um hardware de au-
tomação voltado para a Indústria 
4.0. O produto ajuda empresas a 
conectar equipamentos à Internet 
das Coisas e representa o futuro 
da execução de projetos. A aplica-
ção do produto é ampla. É voltado 
principalmente para as indústrias 
do setor de óleo & gás e química, 
mas também atende os segmentos 
petroquímico, papel e celulose, ali-
mentos e bebidas e metalúrgico.

Há ainda outros lançamentos 
destacados pela empresa, como as 
novas CPUs do PLC AC500 com a 
possibilidade de usar IEC61850 e a 
versão 6.1 do 800xA. 

PHOENIX 
CONTACT 

A Phoenix Contact lança por 
ano entre 600 e 800 novos pro-
dutos, sempre com foco nas no-
vas demandas de mercado, bus-
cando cada vez mais inovação e 
alta tecnologia. O fato mostra que 
o foco da empresa em P&D é uma 

Novidades das 
empresas

Novidades das 
empresas

importante estratégia para ouvir e 
entender as demandas constantes 
dos clientes e os segmentos em que 
eles estão inseridos.

 A Phoenix Contact lançou na 
SPS Drives 2018 (Alemanha) a Tec-
nologia PLCnext, que permite aos 
usuários desenvolver seus projetos 
em plataformas totalmente aber-
tas, sem obrigá-los a se manterem 
presos a sistemas proprietários, 
permitindo inclusive a comunica-
ção com nuvem industrial de forma 
simples e amigável. A tecnologia 
permite que diferentes gerações, 
com conhecimentos e experiên-
cias distintas, trabalhem paralela-
mente em uma mesma plataforma, 
utilizando seus próprios padrões e 
ferramentas de programação aos 
quais estão acostumados. Esta tec-
nologia é uma grande porta de en-
trada para a Indústria 4.0 e o pro-
cesso de digitalização da indústria. 

SCHUNK 
Os lançamentos promovidos 

pela Schunk destinados à área de 
automação industrial são cons-
tantes. As últimas novidades são 
as garras elétricas e colaborativas, 
como a JL1, garra que ganhou o 
prêmio Hermes de inovação e tec-
nologia no ano de 2017. Destaque 
ainda para a linha de garras pneu-
máticas PGN+P, que garantem 
maior força de fixação e suporte 
de maiores cargas com garras cada 
vez menores. 

Além disso, a empresa men-
ciona a linha de guias lineares 
ELP (guias lineares elétricas), com 
controlador integrado às mesmas. 

Estas guias são totalmente inte-
ligentes e adequam suas veloci-
dades automaticamente com os 
dados aprendidos no processo. A 
Schunk informa que nos próximos 
anos novos modelos de garras se-
rão lançados, aumentando ainda 
mais a gama de produtos atendida.

MITSUBISHI 
Entre as novidades da Mitsu-

bishi Electric, destaque para os ro-
bôs SCARA e de 6 eixos, que inte-
grados aos bastidores de CLPs da 
empresa permitem que até 3 robôs 
trabalhem de forma sincronizada 
em uma mesma célula de produ-
ção, criando um envelope virtual, 
evitando assim que haja colisão 
entre eles. O recurso permite que 
as células tenham dimensões re-
duzidas e maior produtividade. Em 
2017 a Mitsubishi Electric lançou 
GOT Mobile, recurso que permite o 
acesso remoto às IHMs da empre-
sa através de dispositivos móveis 
como smartphones, tablets, PCs e 
SmarTVs. A solução permite que o 
usuário acesse remotamente o sta-
tus da máquina e histórico de alar-
mes com telas customizadas para 
cada tipo de dispositivo. Em 2018 
serão lançados a linha de compo-
nentes de baixa tensão, composta 
por disjuntores de caixa moldada, 
contatores, relé de sobrecarga e 
disjuntor motor e a linha de mini 
disjuntores. A empresa lançará 
ainda um modelo de CLP com IHM 
incorporada para atender o mer-
cado de máquinas simples e de 
baixo custo.



têm buscado melhorar a eficiência de 
suas operações, ao investir em automa-
ção. No seu entendimento, o setor pro-
dutivo reconhece os benefícios da au-
tomatização, porém, a implantação dos 
projetos depende do retorno do investi-
mento a ser realizado. Ele cita ainda ou-
tros importantes obstáculos para a im-
plantação da automação: a escassez de 
mão de obra qualificada para absorver 
e aplicar as novas tecnologias e a baixa 
oferta de crédito a juros competitivos.

Também na opinião de Raphael 
Had dad, da ABB, o mercado brasilei-
ro de automação está em crescimento, 
principalmente por conta da aplicação 
de tecnologias digitais e soluções de 
cibersegurança. “Hoje, todas as indús-
trias buscam formas de tornarem-se 
mais produtivas e eficientes. O único 
caminho para alcançar estas metas são 

o investimento em automação e tecno-
logias digitais”, pondera. Para a ABB, 
o segmento de alimentos e bebidas é 

bastante promissor, assim como as in-
dústrias de processos, como papel e ce-
lulose e mineração.

Desempenho individual
As empresas consultadas nesta re-

portagem também revelam um bom de-
sempenho individualmente, mantendo 
grandes expectativas quanto ao futuro 
do mercado de Automação Industrial. 

É o caso da ABB, cujas vendas têm 
refletido a retomada da economia 
brasileira e o aumento da confiança 
no mercado. “As expectativas são as 

melhores. A ABB continua apostando 
no Brasil, e o País é estratégico para a 
companhia na América Latina. A ABB 
está preparada para atender à crescen-
te demanda”, garante Raphael Had-
dad. O foco dessa divisão de negócios 
da ABB é fornecer aos clientes produ-
tos e soluções para instrumentação, 
automação e otimização de processos 

industriais. A companhia atende as in-
dústrias de petróleo e gás, energia, pro-
dutos químicos e farmacêuticos, papel 
e celulose, metais e minerais, alimen-
tos e bebidas, marine e turbocharging, 
entre outras.

A Phoenix Contact disponibiliza ao 
mercado soluções para Automação In-
dustrial que vão desde conectores até 
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A Indústria 4.0 permite um 
nível de customização jamais 

imaginado, e as empresas 
irão precisar de soluções em 

automação robótica combinadas 
com as digitais para produção, 

transporte e armazenagem. 
RAPHAEL HADDAD | ABB

VANTAGENS DA  
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

a disponibilização de dados em nuvem. 
Soluções que permitem facilmente a im-
plantação da Indústria 4.0, como con-
troladores industriais de alta capacidade 
e flexibilidade, cibersegurança, comu-
nicação remota, comunicação sem fio, 
eficiência energética e nuvem industrial, 
fazem parte do dia a dia do contato da 
empresa com clientes de diversos seg-
mentos em busca de soluções para os 
problemas apresentados. “A Phoenix 
Contact tem presenciado crescimentos 
constantes nos últimos anos no merca-
do brasileiro, e para este ano e os pró-
ximos, a expectativa é de que mais uma 
vez esse comportamento seja mantido, 

dada a confiabilidade cada vez maior 
do mercado nesta marca e na aceitação 
em grande escala de nossas tecnologias 
por parte dos clientes”, comemora Edu-
ardo Arruda. 

O desempenho da Mitsubishi Elec-
tric tem sido bem acima do mercado. 
Desde 2011 a empresa tem crescido 
todos os anos e a expectativa para os 

próximos períodos é de um incremento 
agressivo, com a ampliação da rede de 
distribuidores, integradores de sistemas 
e lançamento de produtos e escopos 
adicionais. “Após o fechamento do ano 
fiscal de nossa matriz, informaremos 
nossos dados de crescimento ao mer-
cado para que fique estabelecido que 
a Mitsubishi Electric tem como objetivo 
principal ajudar o País nas difíceis tare-
fas de melhoria dos processos, aumento 
da produtividade e redução dos custos”, 
comenta Fabiano Lourenço.

As soluções da Mitsubishi Electric 
no mercado brasileiro são aplicáveis 
em diversas demandas de Automação 
Industrial, tais como: inversores de fre-
quência, servoacionamentos, CLPs (Con-
troladores Lógicos Programáveis), IHMs 
(Interfaces Homem-Máquina), medição 
e gerenciamento de energia (medidores 
de grandezas elétricas para montagem 
em painel e medidores para montagem 
em trilho), robôs industriais e software 
supervisório de processos.

A Schunk, por sua vez, comemora o 
crescimento médio de 50% ao ano, de 
sua linha de automação. E as perspec-
tivas continuam positivas. “Espera- se, 
para os próximos anos, que esse cresci-
mento continue na faixa de 40% a 60% 
ao ano. Com esse crescimento eviden-
cia-se o interesse do empresário brasi-
leiro na linha de automação”, destaca 
Mairon Anthero. 

A Schunk é líder mundial na linha 
de garras e acessórios para robôs. Atu-
almente conta com mais de 4.000 mo-
delos de garras em catálogo. Possui tam-
bém uma vasta linha de acessórios para 
robôs e componentes para automação, 
como troca de ferramentas para robô, 
compensadores de eixos, sistemas anti- 
colisão, guias lineares, módulos de giro 
e unidades de pick and place.

Recentemente a companhia ampliou 
sua sede no Brasil, mudando-se para 
Mauá, região do ABC paulista. O novo 
prédio conta com espaço exclusivo para 
treinamentos e workshops e um Tech 

De modo geral, o principal benefí-
cio que os clientes buscam obter, com 
as tecnologias de automação indus-
trial, é assegurar vantagem competi-
tiva. As fábricas em todo o mundo es-
tão se tornando mais inteligentes ao 

usar sensores conectados à internet 
e computação em nuvem para reu-
nir e analisar dados, transformando- 
os em ações. A seguir, uma lista dos 
principais desejos das empresas ao 
investir em automação. 

✖ Ganhos em eficiência energética
✖  Maior flexibilização de processos 

para atender novas demandas do 
mercado

✖  Redução do tempo de lançamen-
to de novos produtos no mercado 

✖ Aumento de produtividade 
✖  Redução das perdas no processo 

de fabricação
✖  Maior controle dos produtos fa-

bricados 

✖ Redução dos custos de produção
✖  Maior qualidade e segurança dos 

processos fabris
✖ Maior confiabilidade 
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MERCADO BRASILEIRO  
DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL*

❱ Faturamento de  R$ 4,16 bilhões em 2016

❱ Faturamento de  R$ 4,37 bilhões em 2017 (crescimento de 5%)

❱ Faturamento de  R$ 4,68 bilhões em 2018 (crescimento de 7%)

* Inclui as seguintes subdivisões: Automação e Manufatura; Comunicação Industrial; Controladores Lógicos e Numéricos; 
Controle de Processo; Controle e Supervisão de Processos; Integradores de Sistemas; Medição de Grandezas Elétricas; 

Medição de Grandezas Não Elétricas e Sensores; Sensores de Temperatura.

Fonte: ABINEE

Center de automação, com a exposição 
de parte de sua linha de garras e aces-
sórios para robôs. Diante do potencial 
do mercado brasileiro e do momento fa-
vorável, a Schunk não poderia deixar de 
participar de uma das mais importantes 
feiras do setor, a Feimec, que acontece 

em São Paulo, entre os dias 24 e 28 de 
abril. Na ocasião, serão apresentadas 
novidades lançadas recentemente, na 
Alemanha.

A Kuka Roboter do Brasil é outra 
empresa do setor que participará da 
Feimec. A ideia da companhia é apre-

sentar, em seu estande, seis robôs de di-
ferentes portes, totalmente preparados 
para interagir com o público. “Teremos 
robôs que vão mostrar sincronismo de 
movimentação, com imagens de telas de 
LED. Além disso, teremos um robô que 
fará a entrega de brindes surpresas, por 
meio de um joystick que o próprio visi-
tante irá manipular para pegar o brin-
de que será colocado pelo robô em um 
dispenser. Aí dependerá da habilidade 
da pessoa para manipular o robô com 
o joystick”, destaca o presidente da em-
presa no Brasil, Edouard Mekhalian. Se-
gundo Tania Davila, executiva de Marke-
ting da Kuka, a empresa pretende ain-
da demonstrar sua força em pós-venda. 
“Teremos colegas de customer services 
que irão prestar atendimentos nas áreas 
de treinamentos, peças de reposição e 
contratos de manutenção, entre outros. 
Haverá bastante apoio técnico durante 
a feira”, garante.
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Atenção constante
ELEMENTOS ESSENCIAIS NOS MAIS DIVERSOS 

AMBIENTES DE TRABALHO, MOTORES 

ELÉTRICOS EXIGEM MANUTENÇÃO 

ADEQUADA PARA REDUZIR RISCO DE 

INTERRUPÇÕES DA ATIVIDADE. 

REPORTAGEM: PAULO MARTINS

E le está presente em pratica-
mente todo tipo de linha de 
produção, em oficinas grandes 
e pequenas, na construção civil 

em geral, na área de mineração, no ramo 
petroquímico e até na agricultura. Mes-
mo sendo um dos equipamentos mais 
dinâmicos e ecléticos do atual modelo de 
indústria, o motor elétrico, em muitos ca-
sos, acaba ficando sem a devida atenção, 
enquanto está funcionando normalmente. 

Apesar da evolução tecnológica 
agregada ao longo dos anos, os motores 
normalmente são submetidos a condi-
ções bastante severas de trabalho, o que 
exige, em paralelo, um esquema siste-
mático de manutenção, a fim de garantir 
o funcionamento dentro dos parâmetros 
considerados ideais. 

Devido à importância estratégi-
ca desses equipamentos, a adoção de 
um correto plano de revisão periódica, 

executado por especialistas, é essen-
cial para evitar paradas repentinas no 
trabalho, que podem acarretar grandes 
prejuízos às empresas. 

Independentemente de sua apli-
cação, todos motores precisam passar 
por manutenção preditiva, preventiva 
e corretiva. A realização desse trabalho 
tem como objetivo manter a operação 
e originalidade do equipamento, garan-
tindo assim a continuidade do processo 
produtivo em questão. A conservação 
adequada desse ativo reduz as chances 
de ocorrerem paradas não programadas 
que poderiam impactar negativamente 
o ritmo de atividade.  

A conservação dos motores também 
está diretamente ligada à eficiência ener-
gética. A boa manutenção, que foi pla-
nejada e preditiva, vai assegurar a conti-
nuidade dos níveis de produtividade, per-
formance e aumentar a disponibilidade 

de ativos, além de assegurar a eficiência 
do equipamento. Um exemplo simples é 
a contaminação, pois a mesma obstrui a 
passagem da ventilação, dificultando a 
troca de calor, aumentando a temperatura 
de trabalho e consumindo mais energia.

Já a falta de manutenção, conforme 
mencionado, pode acarretar falha do 
motor e consequentemente prejuízos 
financeiros à empresa, decorrentes da 
parada ou atraso de produção. A ausên-
cia de manutenção aumenta também o 
risco de perda total do equipamento. 

Quando fazer
A frequência e o escopo das manu-

tenções dependem das características 
do ambiente, da aplicação e da classi-
ficação do motor (ABC), considerando 
a sua importância e o impacto que ele 
exerce no processo produtivo.

Conforme explica o engenheiro ele-
tricista Miguel Angelo Silveira Camillo, 
gerente de Assistência Técnica da WEG 
Motores, os equipamentos classe A, por 
terem maior impacto (em caso de fa-
lha) no processo e na produção, preci-

sam passar por manutenções preditivas 
mais frequentemente. “Recomenda-se 
que mensalmente seja realizada a aná-
lise preditiva, verificando os parâmetros 
operacionais (corrente, temperatura e 
vibração). Para ambientes mais agres-
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MANUTENÇÃO DE MOTOR
A definição de quem irá fazer a 

manutenção do motor é outra etapa 
importante. Caso esse trabalho não 
seja realizado de forma adequada, 

por profissionais e empresas 
qualificados e credenciados pelo 

fabricante, a confiabilidade da 
operação poderá ser comprometida.

sivos, com elevado grau de contamina-
ção, preventivamente é recomendável a 
limpeza e desobstrução do sistema de 
refrigeração do motor”, orienta.

Marcelo Palavani, diretor de Vendas 
de Drives e Motores da ABB Brasil, re-
força que as manutenções preventivas 
são baseadas no tempo de operação e 
condições de partida, podendo variar de 
equipamento para equipamento. 

Já as manutenções preditivas, base-
adas em condição de funcionamento do 
equipamento, podem minimizar a necessi-
dade de manutenções preventivas. “O ob-
jetivo é parar um motor para manutenção 
no momento ideal e antes da falha. Por 
este motivo, o Smart Sensor pode contribuir 
para um melhor planejamento”, sugere.  

Smart Sensor é uma solução lançada 
recentemente pela ABB para monitora-
mento de motores. O produto pode ser 
utilizado em motores de baixa tensão de 
qualquer fabricante, antigos ou novos. O 
Smart Sensor monitora e envia informa-
ções via bluetooth sobre os parâmetros 
operacionais, tais como vibração, tempe-
ratura, sobrecarga, frequência e rotação, 
convertendo esse pacote de dados em 
parâmetros de saúde dos componentes 
do motor, como comportamento vibra-
cional, condição de sobrecarga, proble-
mas nos rolamentos e saúde do rotor e 

até calcula o consumo de energia. 
Os dados são analisados por um soft-

ware, também desenvolvido pela compa-
nhia. “O operador pode acessar todos os 
dados captados por meio do aplicativo de 
mesmo nome, Smart Sensor. As informa-
ções chegam de hora em hora, e, ao aces-
sar diretamente o portal do produto, o 
operador tem acesso aos gráficos e infor-
mações necessárias para o planejamento 
de manutenção e gerenciamento remoto. 
A solução inteligente de monitoramento 
da ABB pode reduzir tempos de parada 
de motores de baixa tensão e aumentar a 
vida útil do ativo”, explica Palavani. 

Independentemente de prazos, exis-
tem alguns sinais que podem alertar 
para que se tenha um cuidado maior 
com o motor. De acordo com Palavani, 
os principais indicativos de que o equi-
pamento precisa de manutenção são 
aumento na temperatura de funciona-

mento, vibração, ruído, contaminação e 
desgaste dos componentes, como ro-
lamentos, entre outras características.

“A manutenção preditiva é realizada 
para avaliar os parâmetros operacionais e 
indicar a tendência de falha. Quando os 
parâmetros (temperatura, vibração, etc.) 
estiverem próximos aos limites máximos 
admissíveis, conforme as características e 
especificações do motor e aplicação, de-
ve-se programar a sua parada para rea-
lização de uma manutenção preventiva”, 
complementa Miguel Camillo, da WEG.

Como fazer
A manutenção do motor é dividida 

em níveis de inspeções. O nível mais bá-
sico consiste apenas em uma inspeção 
visual e realização de testes elétricos 
com a máquina montada mesmo. Em 
outros níveis é necessária a desmonta-

gem, limpeza e realização de testes elé-
tricos com troca de rolamentos e alguns 
acessórios. “À medida em que o tempo 
de operação aumenta, maior é a neces-
sidade de manutenções e troca de com-
ponentes”, informa Marcelo Palavani.  

Camillo detalha que a manutenção 
preditiva é realizada ao medir, registrar 
e avaliar os parâmetros de operação do 
motor. A manutenção preventiva pode 
incluir desde uma simples limpeza e 
desobstrução do sistema de refrigera-
ção até a substituição de componen-
tes. Já a corretiva é necessária quando 
as anteriores não são realizadas ade-
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A realização de manutenções tem 
como objetivo manter a operação 
e originalidade do motor, 
garantindo a continuidade do 
processo produtivo da empresa.
MIGUEL CAMILLO | WEG MOTORES
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quadamente ou na ocorrência de uma 
anomalia no processo, acarretando em 
falha do motor. “A intervenção depen-
derá do tipo de falha, mas certamente 
será necessária a substituição de com-
ponentes e outros serviços, cujo custo 
será  proporcionalmente  mais elevado 
em relação à modalidade preventiva”, 
adianta o executivo da WEG.

Boa parte dos problemas pode ser 
resolvida no próprio local de aplicação 

do motor, mas, dependendo do diag-
nóstico, há casos em que é necessário 
levar o equipamento para manutenção 
em oficina externa. “Para manutenções 
preventivas que requerem a substituição 
de componentes, ou corretivas, é reco-
mendável que o motor seja removido e 
enviado para uma empresa credenciada 
pelo fabricante, a fim de que sejam man-
tidas as características e especificações 
originais”, destaca Camillo. 

ços é recomendável que o motor seja en-
caminhado a um agente credenciado e au-
torizado pelo fabricante, que possua estru-
tura e equipamentos apropriados, equipe 
treinada na fábrica e utilize peças originais.

 

SEM SUSTO
A adoção de um correto plano 
de revisão periódica, executado 
por especialistas, é essencial para 
evitar paradas repentinas no 
trabalho. 

A definição de quem irá fazer a ma-
nutenção do motor é outra etapa impor-
tante. Caso esse trabalho não seja reali-
zado de forma adequada, por profissio-
nais e empresas qualificados e creden-
ciados pelo fabricante, a confiabilidade 
da operação poderá ser comprometida.

Conforme explica Marcelo Palava-
ni, um motor é uma máquina mecânica 
e elétrica e normalmente exige conhe-
cimento nessas duas áreas. Portanto, 
é necessário buscar profissionais que 
possuam conhecimento e experiência 

em manutenções. “Os cuidados exigem 
treinamentos, cumprimento de normas 
regulamentadoras, utilização de equi-
pamentos de proteção individual e, de-
pendendo dos níveis de manutenção, se 
faz necessária a contratação de profis-
sionais treinados pelo próprio fabrican-
te do motor”, observa o diretor da ABB.

Miguel Camillo, da WEG, lembra que 
existem muitas empresas que prestam ser-
viços de manutenção e rebobinamento em 
motores, mas destaca que para garantir a 
originalidade e a confiabilidade dos servi-

Quem deve fazer

Consertar ou trocar? 
Por fim, é interessante discutir a ques-

tão da troca do motor. Existe um ‘limite’ 
de manutenções que um equipamento 
pode receber? Em quais situações pode 
ser recomendada (por questões financei-
ras ou técnicas) a substituição do equipa-
mento, em vez da manutenção?

De acordo com Marcelo Palavani, não 
existe uma regra. “Cada empresa e fa-
bricante adota suas melhores práticas e 
analisa o contexto da situação para uma 
decisão de troca ou reparo. Os principais 
pontos analisados são o custo de reparo 
versus motor novo, eficiência energética, 
performance, investimento em Opex ou 
Capex, necessidade de prazo de entrega, 
entre outras variáveis”, comenta o dire-
tor da ABB.

Miguel Camillo, da WEG, confirma que 
a quantidade de manutenções que o mo-

tor pode receber não pode ser claramen-
te estipulada, pois dependerá do tipo de 
intervenção, de quem a fez e como é rea-
lizada. De qualquer forma, o especialista 
relata que a cada rebobinamento (manu-
tenção corretiva) realizado poderá haver 
aumento de perdas, e, consequentemente, 
redução de rendimento (eficiência). Quan-
to à questão financeira, recomenda-se 
sempre avaliar a viabilidade de reparo. “O 
limite de recuperabilidade está diretamen-
te relacionado aos custos do reparo ver-
sus custo de aquisição de um novo motor. 
A prática de mercado é a de não reparar 
quando o custo para o reparo for maior 
ou igual a 60% do investimento de aqui-
sição de um novo motor. Entretanto, cada 
empresa deverá avaliar seu orçamento e 
definir qual o seu limite de recuperabilida-
de”, conclui Camillo.

Foto: ShutterStock

Todos equipamentos têm 
necessidade de manutenção 

preditiva, preventiva e corretiva. 
A frequência e o escopo desse 

trabalho dependem da aplicação 
e das condições a que os motores 

são submetidos. 
MARCELO PALAVANI | ABB BRASIL
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A luz empodera 
as cidades

Sabe aquela sensação de in-
segurança que temos ao an-
darmos pelas nossas cidades 
à noite? Um certo receio de 

passar por esta ou aquela rua, cruzar 
aquela praça meio abandonada ou pas-
sar por um determinado edifício que fica 
todo apagado? Pois é, com criatividade, 
parcerias e a implantação de sistemas 
de iluminação dinâmica e interativa, al-
gumas cidades vêm transformando seus 
espaços urbanos completamente.

Até 2020, a população mundial vi-
vendo em grandes centros urbanos che-
gará a 60%, o que mostra uma grande 
necessidade de aprimoramento das áreas 
de uso público, com melhorias profundas 
na infraestrutura e equipamentos urba-
nos, que transformem a cidade em um 
ambiente convidativo e inspirador para 
seus habitantes, a ponto de gerar orgulho 
e criar uma identidade única que seja ca-
paz de alavancar a economia e o turismo 
em pontos estratégicos da malha urbana.

Esse processo de urbanização sem 
precedentes tem incentivado as munici-
palidades a investirem em projetos de 
embelezamento urbano, onde a ilumina-
ção é protagonista e assume o papel de 
criar experiências visuais inesquecíveis, 
transformando monumentos, estrutu-
ras viárias, fachadas e áreas de praças 
e parques em verdadeiros marcos urba-
nos que trazem identidade para aquela 
cidade e a transforma em única. A pai-
sagem noturna se enriquece e transfor-
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ma o cenário urbano em um ambiente 
mais atraente, convidando habitantes e 
visitantes para saírem à noite, além de 
agregar o apelo da sustentabilidade e 

conectividade, através da implantação 
de Sistemas LED com controles dinâ-
micos e gestão remota que trazem até 
70% de economia.

Vejamos na prática o que aconte-
ceu em algumas cidades pelo mundo, 
que acreditaram no poder da luz como 
ferramenta transformadora:

Lima – Peru - Parque Abtao
A Prefeitura queria trazer um aspec-

to único e exclusivo para o parque, que 
estimulasse sua utilização noturna e 
criasse um ambiente seguro para a co-
munidade aproveitar durante a todos os 
períodos do dia e da noite.

Com esse escopo definido, a Lighting 
Designer Claudia Paz foi contratada e tra-

çou um projeto que combinou luz e som 
numa instalação interativa que proporcio-
na à população a experimentação além 
da simples contemplação da luz.

A instalação, chamada de Pixel Flow, 
é um excelente exemplo de uso criati-
vo da iluminação em espaços públicos, 
na medida em que combina melhorias 

de infraestrutura, engajamento da co-
munidade, arte e interatividade num só 
elemento, e que traz vida nova para um 
ambiente que antes não era frequenta-
do à noite. Um destino renovado para 
os cidadãos que passam a sentir mais 
orgulho daquele espaço e se engajam 
em sua manutenção e preservação.

Filadélfia – EUA - Avenida das Artes
Um outro bom exemplo da boa apli-

cação da iluminação em espaços públicos 
com foco no desenvolvimento urbano e 
atração de usuários no período noturno.

O que antes era uma avenida deser-
ta e escura à noite, se transformou num 
centro de arte, comércio e atividades 

comunitárias, onde o projeto de ilumi-
nação imprimiu uma atmosfera diverti-
da, convidativa e de maior sensação de 
segurança, que trouxe melhorias para 
a infraestrutura existente e fez do local 
um novo ponto de encontro na cidade. 

Fachadas e calçadas renovadas atra-

vés de novos sistemas de iluminação 
trouxeram também benefícios econômi-
cos medidos através do impacto criado 
pelas novas atividades noturnas, como 
horário estendido do comércio e mani-
festações culturais e artísticas (teatro 
de rua e shows noturnos) que geraram 

A Pixel Flow é um 
excelente exemplo 

de uso criativo 
da iluminação em 
espaços públicos, 

pois combina 
melhorias de 

infraestrutura, 
engajamento da 

comunidade, arte e 
interatividade.
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10.900 novos empregos, com impacto 
econômico geral acima de 700 milhões 
de dólares (entre salários e arrecadação 

de impostos). Além disso, em ocasiões 
especiais a Avenida se transforma num 
show à parte com mudança dinâmica 

das cores nas fachadas e um verdadei-
ro show de luz que atrai moradores e 
visitantes.

San Francisco - EUA - The Bay Lights
A instalação em São Francisco co-

nhecida como Bay Lights foi original-
mente concebida como temporária e 
em celebração ao 75º aniversário da 
Bay Bridge – uma das mais importan-
tes da Califórnia.

O Sistema de Iluminação LED ins-

talado captaria informações do meio 
ambiente como: tráfego, velocidade 
dos ventos e níveis de poluição, para 
criar padrões não repetitivos de combi-
nação de luz e cores e funcionar como 
uma “Escultura Viva de Luz”. O projeto 
foi tão bem aceito e reconhecido pela 

população que passou de temporário 
a instalação permanente, compondo o 
Skyline noturno da cidade.

Um investimento como esse gerou 
um impacto econômico de 18 milhões 
de dólares e alavancou a presença da 
cidade e desse novo ponto turístico nas 

O que antes era 
uma avenida 

deserta e escura, 
se transformou 
num centro de 
arte, comércio 

e atividades 
comunitárias, 

onde o projeto 
de iluminação 
imprimiu uma 

atmosfera divertida, 
convidativa e de 

maior sensação de 
segurança.
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LANNA S. CARAM - Philips

Olhando para os exemplos 
apresentados, é impossível dis-
cordar do fato de que a luz não só 
promove um aumento na sensa-
ção de segurança e engaja a par-
ticipação da comunidade, como 
também serve de ponto de partida 
para revitalizações de áreas subu-
tilizadas e incremento no turismo.

A iluminação está gradati-
vamente se tornando uma ferra-

menta poderosa para trazer nova 
vida às cidades e protagonizar os 
grandes projetos de planejamento 
urbano, com seus inúmeros bene-
fícios que vão desde a interação 
público-privada na captação de 
investimentos e exploração de 
um novo local ícone na cidade 
até a percepção individual do ci-
dadão que tem mais orgulho e 
engajamento em relação ao local 
onde mora e percebe na prática 
a transformação econômica da-
quela área.

E você? Vai ajudar no engaja-
mento junto à Prefeitura da sua 
cidade para criar um novo ícone 
urbano?

mídias sociais, com alcance estimado em 
mais de 600 milhões de visualizações dos 
vídeos da ponte e dos efeitos da luz nela 
provocados compartilhados no YouTube, 
por exemplo. Com o custo de energia de 

30 dólares por noite, a instalação na Bay 
Bridge favoreceu também os empreendi-
mentos com vista para a ponte. Donos de 
restaurantes reportaram um aumento de 
até 30% no faturamento depois das no-

vas Luzes: “Os clientes querem ficar até 
mais tarde e fazem questão de reservar 
as mesas com a melhor vista para a baía 
e sua ponte Iluminada”, disse Pete Sittni-
ck, dono de dois restaurantes na região.

A iluminação está se tornando 
uma ferramenta poderosa 
para trazer nova vida às 
cidades e protagonizar 
os grandes projetos de 
planejamento urbano.

Donos de 
restaurantes 
reportaram 

um aumento 
de até 30% no 

faturamento 
depois das novas 

Luzes da Bay 
Bridge.

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação
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A QUALIDADE DOS MATERIAIS ELÉTRICOS 

DE BAIXA TENSÃO É UM PROBLEMA SÉRIO 

E PERSISTENTE. AINDA SE OBSERVAM 

FABRICANTES QUE APOSTAM NO PREÇO 

REDUZIDO EM DETRIMENTO AO DESEMPENHO 

E À SEGURANÇA DOS PRODUTOS.



POTÊNCIA 45

Em termos de qualidade, o 
segmento de produtos elétricos 
de baixa tensão está melhor do 

que há cinco ou dez anos, porém, 
estamos longe de mercados como 

o europeu e o americano.
HILTON MORENO | HMNEWS EDITORA

O “X” da Questão
REPORTAGEM: CLARICE BOMBANA

A segurança de uma insta-
lação elétrica predial, seja 
numa edificação residen-
cial, comercial ou indus-

trial, tem início no desenvolvimento de 
um bom projeto. Porém, se no momento 
da compra o usuário ou instalador optar 
por produtos de qualidade duvidosa, o 
resultado pode ser catastrófico. A qua-
lidade dos produtos elétricos de baixa 
tensão – como fios e cabos, canaletas 
e eletrodutos, dispositivos de proteção 
(DR, DPS e disjuntores), quadros de dis-
tribuição, lâmpadas e luminárias, inter-
ruptores e tomadas – vem melhorando 
gradativamente, mas ainda não dá para 
o consumidor escolher e comprar de 
olhos fechados.

“Hoje, o segmento de produtos elé-
tricos de baixa tensão está melhor do 
que há cinco ou dez anos, porém, es-
tamos longe de mercados como o eu-
ropeu e o americano, onde produtos 
de má qualidade, inseguros e que não 
seguem normas são a exceção”, afir-
ma Hilton Moreno, professor, consultor 
e diretor da HMNews Editora. Segun-
do ele, o problema também é cultural. 
“Existe produto de baixa qualidade 
porque tem gente que compra. Nas lo-

calidades onde o consumidor, em geral, 
é menos exigente e falta informação, 
surge a oportunidade para fabricantes 
e revendedores menos responsáveis 
atuarem com sucesso”. 

Por outro lado, o mercado de pro-
dutos elétricos de baixa tensão é bem 
servido por normas técnicas, o que 
significa que há documentos adequa-
dos e com força de lei que direcionam 
o fabricante a produzir com o mínimo 
de qualidade e segurança. Para uma 
série de produtos nesta área, o Institu-
to Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) também já es-
tabeleceu a certificação compulsória 
(Selo de Identificação da Conformi-
dade), medida que contribui e muito 
para melhorar a segurança dos produ-
tos oferecidos ao mercado e barrar os 
de origem duvidosa. 

Outro fato que merece atenção é o 
aumento do volume de vendas dos pro-
dutos elétricos do segmento de baixa 
tensão pela Internet, onde o consumi-
dor encontra diferentes marcas e forne-
cedores, muitas vezes desconhecidos, e 
que fornecem ‘cópias’ de produtos que 
são vendidos em média e grande esca-
la, porém, não atendem as exigências 
mínimas de qualidade, trazendo riscos 
e prejuízos às instalações e aos usuá-
rios finais.

Diante desse quadro, divulgar e 
orientar lojistas, instaladores e consu-
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midores quanto aos riscos dos produ-
tos fora de norma é um dos melhores 
caminhos para evitar a concorrência 

desleal e garantir a evolução do setor. 
Veremos, a seguir, um breve relato de 
como estão alguns segmentos do uni-

verso de material elétrico de baixa ten-
são, em relação aos quesitos qualidade 
e segurança.

Fios e cabos elétricos
Os condutores elétricos que po-

dem ser utilizados em uma instala-
ção estão definidos na norma NBR 
5410 - Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão, a qual descreve os tipos de 
cabos e suas respectivas normas da 
ABNT. Boa parte dos fios e cabos des-
critos na NBR 5410 possui certificação 
compulsória do Inmetro, o que deve-
ria garantir uma competição honesta 
entre os bons fabricantes e produtos 
de qualidade. As famílias de produtos 
que possuem certificação compulsória 
estão descritas na Portaria do Inmetro 
nº 640/2012.

Segundo Maurício Sant’ana, secre-
tário-executivo da Associação Brasileira 
pela Qualidade dos Fios e Cabos Elé-
tricos (Qualifio), burocraticamente, as 
normas são cumpridas, mas no mun-
do real, a grande parte dos fabrican-
tes ainda não adota a prática mínima 
de qualidade. “Em 2017, avaliamos 90 
fabricantes e somente 22 estavam de 
acordo com as normas no quesito qua-
lidade”, revela.

“Uma parte do mercado e alguns 
Organismos Certificadores de Produtos 
(OCPs) são coniventes com as ações 
dos fabricantes de má índole. Este mer-
cado prioriza preço e as margens de 
lucro e alguns OCPs não monitoram o 
comércio como prescrito nas Portarias 
do Inmetro. Portanto, a questão mais 
crítica ainda é a fiscalização, que é fa-
lha”, pontua Sant’ana. 

Os fios e cabos elétricos, para uso 
nas instalações elétricas fixas, devem 
ter a certificação compulsória do In-
metro, cujo selo é a mínima garantia 

de qualidade, segurança e da proce-
dência dos materiais. “Alguns fabri-
cantes que trabalham de forma irregu-
lar estão, inclusive, imprimindo o selo 
no produto sem possuir a certificação, 
ou seja, enganam o consumidor desca-
radamente”, complementa Paulo Ales-
sandro Delgado, gerente de Marketing 
da Cobrecom Fios e Cabos Elétricos. 

“Na prática, ainda há muito proble-
ma, mesmo nos produtos certificados. 
Os maus fabricantes, a partir de um 
certificado na mão, começam a pro-
duzir o produto barato e sem qualida-
de, que não atende a necessidade do 
consumidor. Encontramos fabricantes 
que possuem várias marcas e, quando 
há um problema com a fiscalização de 
uma das marcas, continuam comercia-
lizando as outras”, revela Nelson Volyk, 
gerente de Engenharia de produto da 
SIL Fios e Cabos Elétricos.

Em 2017, avaliamos 90 fabricantes 
de fios e cabos elétricos e somente 
22 estavam de acordo com as 
normas no quesito qualidade.
MAURÍCIO SANT’ANA | QUALIFIO
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De acordo com Nelson, essas trans-
gressões ocorrem devido a brechas nos 
processos da certificação compulsória 
do Inmetro e na dificuldade deste órgão 
do governo em atuar. Outro problema 
é que o Inmetro fiscaliza centenas de 
famílias de produtos e, por isso, aca-
bou credenciando novas certificadoras 
para o segmento de fios e cabos, que 
não estão atendendo à expectativa de 
produtos certificados com qualidade.

Conforme levantamento da Qua-
lifio, 52% dos condutores para baixa 
tensão estão em desacordo com as nor-

mas vigentes. Este número foi obtido 
sobre uma amostragem de 851 produ-
tos durante o ano de 2017. “O grande 
problema é a alta resistência elétrica, 
chegando a uma média de 29% acima 
do especificado em norma. E essa dis-
crepância vai causar danos ao consu-
midor, como maior consumo de ener-
gia elétrica, além do risco de curtos- 
circuitos e até mesmo de incêndios”, 
menciona Maurício Sant’ana.

Antes de comprar fios e cabos é fun-
damental que seja realizado o projeto 
elétrico do imóvel, no qual cada circuito 
será dimensionamento de acordo com 
suas cargas, distâncias e influências ex-
ternas. A especificação dos condutores 
de baixa tensão deve considerar:
✖  Se são fio, cabo rígido ou cabo fle-

xível;
✖  Se são condutores isolados (750 V), 

cabos unipolares ou multipolares 
(0,6/1 kV);

✖  Se são isolados para trabalhar até 
70 ou 90ºC;

✖ Se devem ser não halogenados.
Após definido o projeto, o consumi-

dor deve pesquisar quais marcas estão 
em perfeita conformidade com o Inme-
tro, não deixando se levar apenas pelo 
fator preço. 

“Preço muito abaixo dos fabrican-
tes tradicionais de fios e cabos é sinal 
de perigo. A margem dos fabricantes 
é muito baixa, na casa de um dígito. 
Logo, diferenças maiores que um dí-
gito já devem causar alerta. Uma di-
ferença maior pode ser devido à sone-
gação de impostos, a produtos fruto 
de roubo ou desbitolados (menos co-
bre). Para a segurança do consumidor, 
o ideal é comprar condutores elétricos 
de marcas tradicionais”, indica o ge-
rente da SIL.  

Sobre a aquisição de produtos com 
preços muito baixos, Paulo Alessandro 
Delgado vai além: “A economia inicial 
com a compra de condutores elétricos 
irregulares poderá resultar em prejuí-
zos e gastos maiores com a conta de 
energia e a revisão precoce da insta-
lação elétrica, uma vez que, para re-
solver o problema, será necessário 
comprar novos produtos certificados e 
gastar com mão de obra para executar 
as correções”.

É importante saber que os fios e 
cabos piratas não contam, além de ou-
tras coisas, com a mesma qualidade da 
isolação que os produtos certificados. 
Por isso, ocorrem fugas de corrente elé-
trica, que podem provocar aumento na 
conta de energia, desarmes frequen-
tes dos disjuntores e dispositivos DR, 
curtos-circuitos e até incêndios, com 
o aumento de temperatura nos pon-
tos de conexão. Muitas isolações de 
má qualidade também não possuem 
a propriedade de não propagação de 
chama, fundamental para a segurança 
das edificações. 

Outro problema diz respeito aos 
rolos dos fios e cabos piratas, os quais 

A economia inicial com a compra 
de condutores elétricos irregulares 
poderá resultar em prejuízos e 
gastos maiores com a conta de 
energia e a revisão precoce da 
instalação elétrica.
PAULO ALESSANDRO DELGADO 
| COBRECOM

Foto: Shutterstock
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geralmente apresentam menos de 
100 metros, ou seja, o proprietário da 
obra acabará tendo de comprar mais 
material para completar a instalação 
elétrica.

“Além da péssima qualidade das 
matérias-primas usadas em sua fa-
bricação, os condutores irregulares 
apresentam problemas como vida útil 
comprometida, menor resistência às 
intempéries e peso reduzido devido à 
falta de cobre em sua composição”, 
complementa o gerente da Cobrecom. 
No site do Inmetro é possível obter a 
relação de todas as marcas que estão 
regularizadas com a certificação dos 
produtos. “No ponto de venda, o con-
sumidor e o comerciante devem checar 
ainda se os produtos estão claramen-
te identificados, se existe na etique-
ta o número de registro do produto, 
o selo do Inmetro e o logo do OCP”, 
lista Sant’ana.

Sendo assim, o que precisa ser me-
lhorado? Ou quais os desafios deste 
segmento? 

“Aprimorar e aumentar a fiscaliza-
ção e fazer um trabalho de conscien-

tização junto ao consumidor e princi-
palmente junto aos revendedores de 
materiais elétricos quanto aos riscos de 
utilizar produtos irregulares. É preciso 
que as revendas, lojas, distribuidoras, 
instaladoras e construtoras também 
sejam conscientes e não especifiquem 
ou revendam esse tipo de material, pois 
nesses casos, terão clientes insatisfei-
tos e poderão se tornar corresponsá-

veis por eventuais problemas na obra 
e perderão credibilidade no mercado”, 
avalia Delgado.

Para o secretário da Qualifio, o 
grande desafio é a melhoria da infra-
estrutura do Inmetro e IPEMs, para que 
possam atender não só as denúncias da 
Qualifio, mas fiscalizar todo o mercado 
brasileiro. Nesse sentido, a Qualifio tem 
doado a esses organismos equipamen-
tos de medição portáteis, com os quais 
os fiscais podem realizar a medição de 
resistência elétrica in loco.

A Qualifio também assinou um 
convênio com o IPEM-SP para a do-
ação de um laboratório de medições 
básicas, mas suficientes, para detectar 
fraudes nos fios e cabos elétricos co-
mercializados no Estado. O laboratório 
do IPEM-SP também prestará serviços 
aos IPEMs de outros estados.

Para a segurança do 
consumidor, o ideal é comprar 
condutores elétricos de 
marcas tradicionais.
NELSON VOLYK | SIL FIOS

Canaletas e acessórios
Existem normas brasileiras que regem 

o mercado de canaletas (alumínio e plás-
tico), no entanto, elas não são atendidas 
por todos os fabricantes. “Apesar de toda 
norma conter recomendação de procedi-
mento, nem sempre ela é cumprida. Por 
isso, apesar das tentativas, o mercado de 
canaletas ainda não está bem organiza-
do sob esse aspecto. Acreditamos ser de 
suma importância que estes produtos te-
nham o selo do Inmetro, mesmo que de 
forma voluntária”, afirma Lurian Macha-

ATENÇÃO 
O mercado de canaletas é coberto 

por normas técnicas, mas nem 
todos os fabricantes seguem suas 

recomendações.
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do, técnico projetista do Departamento 
de Engenharia da Dutotec.

Segundo os fabricantes, os principais 
critérios que devem ser observados na 
especificação/aquisição desses produ-
tos são: resistência mecânica; proteção 
contra interferências eletromagnéticas; 
propriedades de não propagação de cha-
mas; durabilidade; facilidade de alteração 
de layout; e, a retirada da tampa apenas 
através de ferramentas (característica im-
portante, prevista na NBR 5410).

Assim como outros produtos da área 
elétrica, ao se comprar uma canaleta, não 
se deve levar em consideração apenas o 
preço, e sim o custo-benefício final. “Re-

comenda-se ainda fazer um retrospecto 
da tradição da empresa. Com certeza, 
produtos de qualidade e material inferior 
não terão resistência mecânica adequa-
da, nenhuma proteção de interferência 
eletromagnética, raramente são não pro-
pagantes de chamas e as tampas são re-
tiradas com as mãos, sem o auxílio de fer-
ramentas adequadas”, conclui Machado.

Para cada tipo de produto deste 
segmento, há uma norma e uma Por-
taria do Inmetro aplicável (tabela ao 
lado). Portanto, exige-se a certificação 
compulsória. “De modo geral, essa 
é uma necessidade reconhecida pelo 
mercado e dificilmente encontramos 
produtos que não seguem a regra”, 
afirma Fábio Lessa, coordenador do 
Departamento de Qualidade da Steck, 

Acreditamos ser de suma 
importância que as canaletas 

tenham o selo do Inmetro, mesmo 
que de forma voluntária.

LURIAN MACHADO | DUTOTEC

Interruptores e tomadas
que completa: “A exceção são os adap-
tadores, pois é fácil encontrar ‘alter-
nativos’ ou ‘genéricos’ não avaliados, 

com diversas configurações sendo co-
mercializados principalmente em lojas 
de utensílios em geral”.

Produto Normas Portaria Inmetro

Interruptores ABNT NBR NM 60669-1/2004 nº 234 de 30/6/2008

Tomadas ABNT NBR NM 60884-1  e NBR 14136 nº 85 de 3/4/2006

Plugues ABNT NBR NM 60884-1  e NBR 14136 nº 85 de 3/4/2006

Adaptadores ABNT NBR 14936:2006 nº 324 de 21/8/2007

Durante o processo de escolha e es-
pecificação dos interruptores e tomadas, 
o usuário deve responder as seguintes 
questões: 
✖  Qual será a aplicação para este pro-

duto? 
✖ Qual a corrente a ser suportada? 
✖  Qual será o tipo de ligação e co-

nexão? 
✖ Qual a seção de cabo admissível? 
✖  Onde será utilizado (área interna ou 

externa)? 
Somente após esta análise, deve-se 

considerar e avaliar o design. Como são 
produtos funcionais, de uso cotidiano, a 
estética acaba se tornando um atributo 
importante para a decisão do cliente.

Em caso de interruptores e toma-
das com qualidade inferior aos prescri-
tos pela regulamentação, os riscos não 
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são pequenos. “Pode haver um even-
tual choque elétrico, no caso das dis-
tâncias de isolação não serem respei-
tadas ou quando o material isolante 
não for apropriado para determinada 
aplicação. Há também o risco de in-
cêndio, ocasionado por aquecimento, 
caso os contatos não sejam bem di-

mensionados para a corrente aplica-
da. Por isso, o cliente deve se atentar 
ao material termoplástico emprega-
do, que deve ser auto-extinguível”, 
adverte Lessa.  

Portanto, o grande desafio aqui é 
fazer com que o consumidor entenda a 
importância de ter um produto projeta-

do e fabricado de acordo com as nor-
mas vigentes, uma vez que é a sua se-
gurança que está em jogo. “No âmbito 
da certificação, é necessário ampliar o 
escopo para novas soluções que surgem 
no mercado, como interruptores eletrô-
nicos e saídas USB”, cita o coordena-
dor da Steck. 

Dispositivos de Proteção

A Soprano é uma empresa de ma-
terial elétrico que está no mercado 
nacional há 63 anos e atualmente co-
mercializa um mix com mais de 1.000 
produtos, entre eles estão disjuntores, 
DR (dispositivo diferencial residual) e 
DPS (dispositivo de proteção contra 
surtos). Para cada produto desta famí-
lia, existe uma norma técnica específica 
que rege a forma construtiva, a quali-
dade e padrões de ensaios. Os disjun-
tores são fabricados pela empresa em 
conformidade com a NBR NM 60898 e 
a NBR IEC 60947-2; os DR seguem as 
normas NBR NM IEC 61008-1 e NBR 
NM IEC 61008-2; e os DPS seguem a 
norma NBR IEC 61643-1.

Segundo o engenheiro Tiago Dalzo-
chio, do Grupo Soprano, para ter certe-
za do cumprimento destas normas bem 

como uma melhor organização do mer-
cado como um todo, é necessária uma 
maior atuação por parte dos órgãos 
fiscalizadores. Atualmente, apenas os 
disjuntores padrão NBR IEC 60898 até 
63 A e padrão NEMA até 60 A possuem 
certificação compulsória do Inmetro. Os 
DR e DPS não. “O selo possui um papel 
importante na definição e fiscalização 
dos critérios mínimos de qualidade de 
um produto, fazendo com que todos os 
fabricantes e revendedores atendam a 
essas exigências mínimas de qualida-
de e segurança”, destaca Dalzochio.

No momento da aquisição de dis-
positivos de proteção elétrica, deve-
-se considerar alguns pontos impor-
tantes. No caso dos disjuntores, além 
do selo do Inmetro, é preciso verificar 
se a curva de atuação está de acordo 

com o projeto tal como a corrente de 
curto-circuito que vem descrita em kA.

Já os dispositivos diferenciais resi-
duais (DR) precisam de uma atenção 
especial no momento de sua especifi-
cação, já que hoje temos dois modelos 
comercializados no Brasil:

*Interruptor Diferencial Residual 
(IDR): este é o modelo mais comerciali-
zado no Brasil e serve para monitorar as 
correntes de fuga de um determinado 
circuito (este dispositivo não atua por 
sobrecorrente), protegendo as instala-
ções e o usuário final contra fuga de 
energia e choques elétricos. Este dispo-
sitivo deve obrigatoriamente ser insta-
lado em série depois de um disjuntor e 
deve ter corrente nominal maior ou no 
mínimo igual a do disjuntor.

*Disjuntor Diferencial Residual 
(DDR): este modelo é pouco comercia-
lizado no Brasil e possui incorporado 
um sistema tanto para fuga de ener-
gia quanto para sobrecorrentes, não 
sendo necessário o uso de um disjun-
tor em série.

Já os dispositivos de proteção con-
tra surto (DPS) servem para drenar à 
terra os picos de corrente gerados por 
sobretensões causadas por descargas 
atmosféricas e manobras da concessio-
nária de energia, minimizando o impac-
to destes picos nos componentes ele-
troeletrônicos das instalações.

Na hora da compra desses disposi-
tivos de proteção, mais uma vez, o usu-
ário precisa estar atento aos produtos 
que possuem preço muito abaixo do 
praticado pelo mercado e verificar o 
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No caso dos dispositivos de 
proteção, o usuário precisa estar 
atento à qualidade dos produtos 

e do técnico que efetuará a 
instalação, pois no caso de falha 

de funcionamento, os danos 
causados podem ser de grandes 

proporções.
TIAGO DALZOCHIO | GRUPO 

SOPRANO

atendimento às normas e as certifica-
ções obrigatórias. “O consumidor deve 
checar a credibilidade da empresa no 
mercado e considerar também a conti-
nuidade do fornecimento das soluções, 
pois existem muitas empresas que ini-
ciam a comercialização de um produ-
to e após um curto período saem do 
mercado, deixando o cliente final com 
uma solução parcial ou sem um suporte 
pós- venda para seus produtos”, aponta 
o engenheiro da Soprano.

“O usuário precisa estar atento à 
qualidade tanto dos produtos quanto 
do técnico que efetuará a instalação, 
pois no caso em que um desses dispo-
sitivos deixe de atuar ou esteja instala-

do de forma incorreta, os danos causa-
dos podem ser de grandes proporções, 
como incêndios por curto-circuito nas 
instalações ou choque elétrico”, fina-
liza Dalzochio. 

Quadros de distribuição e eletrodutos
Os quadros de distribuição elétrica 

para uso por pessoas não qualificadas, 
como é o caso das residências e co-
mércios, devem atender a norma NBR 
IEC 60439-3 (Conjuntos de manobra e 
controle de baixa tensão). Já os eletro-
dutos flexíveis corrugados atendem a 
norma ABNT NBR 15465, que determi-
na os requisitos de desempenho 
para sistemas de eletrodu-
tos plásticos destinados 
a instalações elétricas 
de baixa tensão embu-
tidos, enterrados ou 
aparentes, em obras 
residenciais, comer-
ciais ou industriais. A 
respectiva norma, no 
entanto, não é com-
pulsória.

Segundo Roberto 
Aimi, diretor- executivo 
da Tramontina Eletrik, es-
ses dois nichos de mercado 
ainda contam com produtos 
fora da normalização, o que 
prejudica o desenvolvimento 
do setor como um todo e coloca 
em risco a segurança das instalações, 

das edificações e das pessoas. “Um qua-
dro de distribuição de baixa qualidade 
pode aquecer em caso de sobrecarga 
ou curto-circuito. Logo deve empregar 
materiais que não propagam chamas”, 
ressalta o executivo.

Já o eletroduto flexível corrugado, 

além de proteger os condutores elétri-
cos contra impactos e agentes químicos 
tem, ainda, uma função fundamental: 
a de não propagar chamas em caso de 
incêndio. Ao escolher um eletroduto, 
além da segurança, o consumidor deve 
considerar também a questão ambien-
tal, uma vez que materiais de baixa 
qualidade diminuem a durabilidade do 

produto e levam à sua substituição 
precoce, tornando-se fonte de 

desperdício.
Além de estar dentro das 

especificações da norma, 
tanto o quadro de distri-
buição como o eletroduto 
devem atender as neces-
sidades do projeto elé-
trico. “A escolha apenas 
pelo preço pode induzir 

à compra de um produto 
que não atende às especifi-

cações técnicas da instalação 
elétrica daquela residência ou 

comércio. Por isso, é importante 
dar preferência às marcas conso-

lidadas e fazer o comparativo entre 
os produtos que estão dentro das es-

pecificações”, sublinha Aimi.

Foto: Shutterstock
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Os riscos da interferência    política no futuro 
energético do Brasil
O ambiente regulatório da in-

dústria da energia elétrica, 
no que toca à vida das con-
cessionárias de distribuição 

e de nós, clientes, depende fundamental-
mente do que decide e do que conduz a 
ANEEL. A Agência não faz o futuro acon-
tecer, mas ela dita os principais parâme-
tros que norteiam a relação entre conces-
sionárias e clientes, podendo tornar este 
futuro melhor e mais racional.

Disto tudo depende a qualidade da 
energia e o custo da energia que vamos 
receber em casa, por exemplo.

Por isto, é muito preocupante ler 
nos jornais e, em algumas publicações 
especializadas, que a disputa pela in-
dicação de vagas para a diretoria da 
ANEEL mobiliza caciques de partidos 
políticos.

Por que isto? Para que estes partidos 
querem ditar os rumos desta Autarquia 
que tem um corpo técnico selecionado 
em disputados concursos e que possui 
valores e competência inegáveis?

O Poder Legislativo cria leis que re-
fletem o anseio e necessidades da co-
munidade que os sustenta e legitima, e 
pronto. Para que misturar diretores da 
ANEEL com esta categoria tão pouco 
confiável? 

Assim, nota-se reação do setor pri-
vado, que tenta contrapor-se à indica-
ção de caráter político e vinculante a 
interesses escusos, indicando opções 
que trariam para esta Agência (mode-
lo a ser seguido pelas demais) a mo-
dernidade e o arrojo que merecemos e 
precisamos todos.

O setor elétrico é fundamental para 
o crescimento do Brasil e, portanto, 
manter a ANEEL a salvo de interesses 
políticos é essencial. Dependemos das 
novas políticas públicas sim mas pre-
cisamos que as agências sejam inde-
pendentes.

Somente sendo independente a 
ANEEL será forte para combater hábitos 

antigos e implementar uma regulamen-
tação que permita às empresas do setor 
elétrico ter saúde e equilíbrio econômico 
financeiro: não interessa a ninguém os 
espetáculos que já assistimos de inter-
venções, falências, calotes e prestação 
de serviços inadequados. Também não 
interessa a ninguém ver empresas em di-
ficuldade fruto do ambiente regulatório.
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Mais do que estabilidade na 
regulamentação, precisamos de 
independência e competência 
das lideranças da ANEEL para 
acompanhar as mudanças da 
indústria que estão em curso e que 
permitirão novos investimentos no 
setor de energia e a modernização 
do “GRID”.

Os riscos da interferência    política no futuro 
energético do Brasil INDICAÇÕES POLÍTICAS PARA O COMANDO DA ANEEL PODEM 

COMPROMETER A EVOLUÇÃO DA ÁREA ENERGÉTICA NO PAÍS.

Mais do que estabilidade na regu-
lamentação, precisamos de indepen-
dência e competência das lideranças 
da Agência para acompanhar as mu-
danças da indústria que estão em curso 
e que permitirão mais e novos investi-
mentos no setor para que tenhamos a 
tão sonhada modernização do “GRID”.

Precisamos também de empresas 
saudáveis e que possam se sentir se-
guras em fazer investimentos de lon-
go retorno.

Depois do estrago provocado pela 
MP 579/2012, penso que ninguém 
mais questiona o porquê de uma Agên-
cia ser independente. Naquela época, 

todos se curvaram ao peso da infeliz 
decisão do poder Executivo, inclusive 
a classe política que hoje tenta indicar 
apadrinhados.

Hoje, mesmo alguns autores e cúm-
plices do desastre que resultou na Lei 
12.783/2013, dizem que foi um erro. A 
questão é: não podemos repetir estes 
erros. O País não suporta e os investi-
dores que se afastaram e que agora 
voltam timidamente a confiar no País 
não podem conviver com um ambiente 
corrompido e incompetente.

Os grandes prejudicados são os 
pagadores de impostos que financiam 
tudo. Nós é quem sustentamos os pre-
juízos causados pela má gestão e inge-
rências políticas.

Por isto, mais que torcer, a gen-
te realmente pede e exige seriedade 
para que os novos diretores da ANEEL 
sejam indicados pela sua competên-
cia, seriedade e independência, com-
patíveis com a elevada qualidade do 
corpo técnico dos seus funcionários 
de carreira.
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1  Ao pensarmos “afinal, são ape-
nas 110 volts, ou 220 volts, ou 
480 volts, ou... não corro riscos 
de acidentes com a rede elétri-
ca. É apenas baixa tensão” 
O seu caixão pode ficar um pou-

co mais aberto com um golpe de baixa 
tensão, mas, mesmo assim, você ain-
da estará morto. A única diferença en-
tre baixa e alta tensão é a rapidez com 
que cada uma pode matá-lo. Se a alta 
tensão mata instantaneamente, a baixa 
tensão apenas prolonga um pouco mais 
o desfecho fatal. 

Estudos sobre exposições a choques 
de baixa tensão apontam que um cho-
que de 120 volts pode matar em até 48 
horas. Além disso, muitos médicos da 
sala de emergência não estão familiari-
zados com o choque elétrico e um ele-
trocardiograma pode não mostrar que 
existe um problema. A lesão no músculo 

9 maneiras de evitar aci    dentes com a rede elétrica
cardíaco tende a se espalhar ao longo 
do tempo e nem sempre pode ser iden-
tificada nesse tipo de exame.

2  Trabalhando em sistemas ou 
equipamentos energizados 
ao invés de desligá-los

“Isso é coisa de homem”. É muito 
comum em usinas de energia nunca de-
senergizar os equipamentos. No entan-
to, a desenergização é a única maneira 
possível de eliminar totalmente os riscos. 
O Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) apenas aumenta as suas chances 
de sobrevivência, mas não afasta o peri-
go. Certifique-se de que o equipamento 
a ser manipulado e os sistemas estejam 
em condições de trabalho seguras do 
ponto de vista da eletricidade e o EPI 
e todos os procedimentos apropriados 
sejam utilizados para a proteção do 
profissional.

3  Não usar Equipamentos de 
Proteção Individual

Este item poderia entrar no tópico 
acima, mas as pessoas realmente não 
gostam de usar luvas de isolamento de 
borracha e outros tipos de equipamen-
tos de proteção. O argumento é que é 
muito quente, desconfortável, restringe 
o movimento e retarda todo o trabalho. 
Não apenas por usá-lo, mas por ter de 
selecionar o EPI certo e ficar colocando- 
 o e tirando-o a cada momento. Só que 
este mesmo EPI também salvará sua vida. 

Um dos momentos mais prováveis 
de as pessoas negligenciam o uso dos 
equipamentos de proteção é justamente 
durante a resolução de problemas. A ló-
gica parece ser: “Eu não estou realmen-
te trabalhando nisso, apenas testando”. 
No entanto, pesquisas revelam que 24% 
dos acidentes elétricos são causados du-
rante a resolução de problemas, testes de 
tensão e atividades similares. Temos uma 
tendência a ignorar os perigos associados 
às tarefas que consideramos “seguras”. 

4  Dormindo durante um treina-
mento de segurança

Nada como um bom cochilo para 
nos prepararmos para um árduo dia de 
trabalho! Reuniões e treinamentos de 
segurança podem ser chatos e cansati-
vos, mas são fundamentais para a pre-
venção de possíveis problemas. Por isso, 
é tão importante que os treinamentos 
sejam focados, concisos e interessantes, 
caso contrário, ninguém escuta.

5  Usando equipamentos de teste 
desatualizados ou com defeito 

Quando os medidores estiverem 
desgastados, é hora de substituí-los. 
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RODRIGO CUNHA - Gerente de Produto e 
Aplicação da Fluke do Brasil.

9 maneiras de evitar aci    dentes com a rede elétrica
Não seja emocionalmente apegado aos 
seus equipamentos. Se você realmente 
ama seu antigo testador de tensão, leve- 
 o para casa e faça um pequeno santuá-
rio, assim você estará realmente seguro.

O comitê da NFPA (Códigos Nacio-
nais Contra Incêndio) estava preocupa-
do o suficiente com o uso deste tipo de 
equipamento que inseriu dois requisitos 
diferentes orientando para o trabalho 
com ferramentas elétricas portáteis e 
equipamentos de teste adequadamen-
te classificados. 

6  Não vestir o equipamento de 
segurança correto

Não, não estou me repetindo. Algu-
mas pessoas pensam que, se vestirem 
algo por meio do EPI, qualquer coisa, 
isso deve ser suficiente. Embora seja 
verdade que as lesões sofridas provavel-
mente não serão tão graves quanto se 
você não vestir nenhum equipamento, 
há uma grande probabilidade de que, se 
o EPI correto fosse utilizado, você não 
sofreria nenhuma lesão. 

Isso reafirma o tópico quatro, pois se 
você não prestar atenção durante o trei-
namento de segurança, provavelmente 
você não poderá escolher o equipamen-
to correto. Você sabe como interpretar 
as etiquetas Arc Flash? O que você faz 
se não houver uma etiqueta Arc Flash 
nos equipamentos de energia elétrica? 
Você sabe como usar as tabelas do NFPA 
70E? Você se refere às notas quando usa 
as tabelas? Se você responder “não” a 

qualquer uma dessas questões, não está 
escolhendo o EPI correto. Na verdade, 
você provavelmente não seria conside-
rado qualificado pelos órgãos regulado-
res. Sua empresa tem a responsabilidade 
de fornecer treinamento para que você 
atenda a definição destes órgãos como 
um eletricista qualificado, caso contrário 
você estará exposto ao perigo. É o seu 
corpo que será queimado! Você precisa 
fazer a lição de casa para se proteger.

7  Não realizando a manutenção 
necessária dos equipamentos 
e sistema de energia

Muitas vezes, as empresas consi-
deram os custos de manutenção como 
uma despesa indireta. Nada poderia es-
tar mais longe da verdade. O problema é 
que é difícil depositar as economias em 
algo que não aparece. Falhas não pro-
gramadas, perda de produção, compra 
de equipamentos em preços premium, 
horas extras, eliminação do equipamen-
to de cratera, por exemplo. Aqueles de 
nós que já atravessaram as batalhas en-
volvidas com os processos de manuten-
ção, conhecem bem os custos de uma 
postura negligente. Mas, para os novos 
gerentes e certas contabilidades mais 
recentes, é realmente difícil de compre-
ender esta necessidade.

8  Não carregar suas luvas
Já observei em aulas de treinamen-

to de segurança que pouquíssimas pesso-
as realmente carregam sempre com elas 

suas luvas isolantes de borracha. Bem, 
adivinhe, se você não as carrega, quer 
dizer que tampouco as usa. Isso pode 
vir acompanhado do pensamento de 
que uma carga de baixa tensão não irá 
te machucar. “Nós ficamos apenas ton-
tos e isso não é um grande problema!”, 
pensam. No início de 2008, no Texas, três 
trabalhadores da TXU trabalhavam em 
um transformador de 120/220 volts. Um 
dos trabalhadores levantou-se e disse: 
“Bem, meninos. Parece que eu consegui 
de novo!”, deu três passos e estava mor-
to. Carregue suas luvas e use-as, sempre.

9  Não utilizar um Sistema de 
Permissão de Trabalho Elé-
trico Energizado

As pessoas tendem a odiar a pape-
lada. Esta é, porém, uma boa hora para 
abrir uma exceção. A OSHA quer que 
o profissional planeje cada trabalho, 
tenha as ferramentas e equipamentos 
adequados para a sua segurança e siga 
um planejamento. A Licença de Traba-
lho Elétrico Energizado fornece os meios 
para planejar cada trabalho, avaliar os 
riscos, escolher o EPI mais adequado e 
documentá-lo. 

Nós passamos pela vida cometendo 
pequenos erros atrás de pequenos erros 
e nada acontece, até o momento de um 
acidente, e quando este acontece, per-
demos o controle. Por isso, o melhor a 
se fazer é evitar e prever as falhas, refor-
çando a segurança em nosso ambiente 
de trabalho.
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COMO ANDAM OS TRABALHOS EM CURSO HÁ 

SEIS ANOS, AS DISCUSSÕES E CONTROVÉRSIAS 

EM TORNO DA NORMA MÃE DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E AS PREVISÕES 

DE PUBLICAÇÃO DA NOVA EDIÇÃO. REPORTAGEM: CLARICE BOMBANA

Foto: ShutterStock
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Devagar e sempre. Assim pode ser definido o pro-
cesso de revisão da ABNT NBR 5410 - Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão, que teve início em março 
de 2012, oito anos após ser publicada a sua últi-

ma revisão (30/9/2004). Os trabalhos desta edição da respecti-
va norma estão sendo conduzidos pela Comissão de Estudo de 
Instalações Elétricas de Baixa Tensão (CE 03:64.01) da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CB-03), que possui 
cerca de cem profissionais inscritos voluntariamente, entre fabri-
cantes, representantes de distribuidoras de energia, projetistas, 

instaladores, construtores, consultores, professores, sindicatos, 
associações e neutros.

Após o término do atual processo de revisão em que se 
encontra a NBR 5410, a Comissão de Estudo vai gerar um 
documento denominado “Projeto de Revisão da Norma”, a 
ser encaminhado à Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), que será responsável por colocá-lo no site e disponi-
bilizá-lo para Consulta Pública (CP).

De acordo com o regimento da ABNT, o prazo mínimo para 
o texto ficar em aberto é de 60 dias. “Porém, em se tratan-
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do de um documento técnico extenso, 
complexo e cheio de detalhes, parece- 
me que um prazo de pelo menos seis 
meses em consulta pública seria um 
período razoável para a sociedade opi-
nar a respeito”, considera o consultor e 
professor Hilton Moreno, membro da CE 
03:64.01 e diretor da HMNews Editora.

Dentro desse período, qualquer pes-
soa tem acesso gratuito ao documento 
pelo site e poderá votar em uma das três 
opções: 1) aprovar o projeto de norma 
sem comentários; 2) aprovar o projeto 
de norma com comentários (explicar o 
que deseja alterar e justificar); e 3) re-
provar o projeto de norma (justificar).

Encerrado o período de Consulta Pú-
blica, os votos são encaminhados para 
a CE, que em reuniões específicas para 
essa finalidade vai analisar a votação e 
o conteúdo recebido. As pessoas que en-
viaram seus comentários podem, inclusi-
ve, participar dessas reuniões (abertas) 

para defender suas 
opiniões e pontos 

de vista. A participação e colaboração 
dos envolvidos é sempre muito bem- 
vinda. Importante ressaltar que a CE é 
soberana para aceitar ou recusar os po-
sicionamentos e comentários enviados.

Após os acertos e ajustes que julgar 
procedentes, a CE conclui a revisão do 
documento, gerando assim o texto final 
da nova edição da norma e o envia à 
ABNT, que se encarregará de publicar a 
norma oficialmente. “Ainda estamos dis-
cutindo o texto e falta muita coisa. Entre 
concluir a revisão, colocar em consulta 
pública, analisar os votos, preparar o tex-
to final e publicar a nova norma, estimo 
que deve demorar pelo menos mais um 
a dois anos”, calcula o professor Hilton.

Os documentos que servem de base 
para a revisão da NBR 5410 são as di-
versas partes da norma da International 
Electrical Comission, IEC 60364 - Low- 
voltage Electrical Installations, publica-
das após 2004. Além disso, são levadas 
em consideração as contri-
buições dos participantes 

da Comissão baseadas em seus conhe-
cimentos práticos e teóricos.

A norma atual possui 208 páginas. 
Já foram avaliadas pela CE as seguintes 
partes da IEC 60364: Parte 1 - Princípios 
fundamentais (40 páginas), Parte 4-41 - 
Proteção contra os choques elétricos (70 
páginas) e Parte 4-42 - Proteção contra 
os efeitos térmicos (30 páginas).

“Atualmente a revisão está na se-
ção 5.3, mais especificamente no item 
5.3.3.3 (Dispositivos capazes de prover 
apenas proteção contra correntes de 
curto-circuito) da atual NBR 5410. Caso 
seja mantido o atual nível de participa-
ção das pessoas e a atual frequên cia 
de reuniões, na minha opinião é possí-
vel que se tenha o texto pronto e dis-
ponível para consulta nacional ao final 
de 2019”, prevê Jefferson Moraes, ge-
rente de Manutenção nas Instituições 
Afiliadas da Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina (SPDM).

Os membros da CE lembram que 
a NBR 5410 já está consolidada no 
mercado, é bem completa e conhe-
cida pelos profissionais da área. Por-

tanto, não haverá grandes novidades, 
somente uma atualização e algumas 
melhorias no texto. “Como regra geral, 
quanto mais próxima da estrutura atual 
estiver a futura edição, melhor, tendo 
em vista que o mercado já se habituou 
ao texto vigente. Assim, as melhorias 

devem ser feitas respeitando-se a 
atual estrutura”, apontam Pau-

lo Barreto, diretor Técnico da 
Barreto Engenharia, e Victor 
Fischmann, engenheiro da FE 

Projetos Elétricos.
De acordo com o Fischmann, 

para a futura edição da NBR 5410, por 
enquanto, as principais alterações téc-
nicas dizem respeito a:
❱  Ampliação dos esquemas de conduto-

res vivos e esquemas de aterramento, 
com inclusão de corrente contínua;
❱  Ampliação de requisitos para pro-

jetos referentes à subseção de ca-
racterísticas gerais;

Ilustração: ShutterStock



POTÊNCIA 61

❱  Inclusão de alguns requisitos para 
proteção contra efeitos térmicos;

❱  Algumas mudanças pontuais na pro-
teção contra choques elétricos, com 
ampliação do uso de dispositivos DR 
de alta sensibilidade e alteração dos 
tempos máximos de seccionamento 
automático;

❱  Orientações para proteção do con-
dutor neutro em função da presença 
de correntes harmônicas de terceira 
ordem e seus múltiplos.
“Serão acrescentados ainda anexos 

informativos para explicar com imagens 
(figuras e fotos) algumas partes do texto 
da norma. Resumindo, vamos ter uma 
norma com uma redação mais leve e 
mais fácil de compreender”, afirma Hil-
ton Moreno.

Vejamos nas próximas páginas a opinião de alguns 
profissionais membros da CE 03:64.01 sobre aspectos en-
volvidos nesse árduo e prolongado trabalho de revisão da 

NBR 5410. Por meio de perguntas-chave feitas pela Re-
portagem da Revista Potência, eles revelaram um pouco 
do que acontece nos bastidores dessa importante missão.

Como ocorre o processo de  
revisão e/ou elaboração  

de uma norma técnica?
❱❱ Demanda da sociedade
❱❱ Programa de Normalização Setorial (PNS)
❱❱  Constituição de uma Comissão de Estudo (produtor, consumidor,  

neutro - coordenador e secretário - grupos de trabalho)
❱❱ Participação presencial ou a distância (livelink)
❱❱  Utilização das mais variadas fontes (normas internacionais e  

estrangeiras, publicações científicas, experiência dos participantes da CE, 
contribuições variadas)

❱❱ Ampla discussão e decisão por consenso
❱❱ Consulta nacional
❱❱ Análise dos votos
❱❱ Texto final para publicação como norma

     Para a classe ou segmento de mercado em que você atua/representa, qual a importância da 
NBR 5410 e da sua atual revisão?

“A ABNT NBR 5410 é a norma técnica brasileira mais im-
portante do segmento de instalação elétrica de baixa tensão, 
pois é o regulamento utilizado pelos tomadores de decisão dos 
serviços do setor. O processo de revisão da norma pela Comis-
são de Estudos é fundamental para viabilizar a atualização dos 
métodos de ensaios, requisitos de desempenho e segurança e 
também dos aspectos que envolvem o meio ambiente e a atua-
lização tecnológica dos componentes da instalação”.

ANTONIO CARLOS MARTINS SANTOS
Consultor de Normalização Sênior do  

Grupo Legrand Brasil

“Nas atividades de comissionamento, inspeção, perícia, 
consultoria e cursos na área de instalações elétricas, o uso das 
normas técnicas, em particular da NBR 5410, é fundamental, 
não apenas pelo aspecto da segurança, mas também pela oti-
mização do tempo utilizado para tomada de decisão. Afinal, 
assunto que não estiver coberto por norma técnica, demandará 
dos profissionais envolvidos maior tempo de pesquisa, ensaios, 
levantamentos e formulações matemáticas para se chegar a 
uma conclusão”.

PAULO BARRETO
Diretor Técnico da Barreto Engenharia

 

“Leciono a disciplina de instalações elétricas onde o prin-
cípio é a NBR 5410, considerada a ‘bíblia’ do setor. Todo o 
conteúdo desta disciplina é baseado nesta norma, portanto 
esta NBR é muito importante na formação dos engenheiros, 
tecnólogos, técnicos e eletricistas do setor. Atuo também como 
consultor no segmento de instalações elétricas prediais e in-
dustriais, e todos os laudos e inspeções técnicas são baseados 
na 5410, visando a segurança, a padronização e a confiabili-
dade dos sistemas”.

MARIO SERGIO CAMBRAIA
Professor dos cursos de Engenharia e Tecnologias do 

Instituto Federal de São Paulo - IFSP

“Como atuamos na gestão de unidades de saúde públi-
ca (hospitais, ambulatórios, AME, AMA, UBS, UPA, etc.), a 
observância da norma NBR 5410, bem como suas comple-
mentares − entre as quais a NBR 13534 - Instalações elétri-
cas de baixa tensão - requisitos específicos para instalação 
em estabelecimentos assistenciais de saúde e NBR 13570 
- Instalações elétricas em locais de afluência de público −, 
são fundamentais para garantir a qualidade, eficiência e 
segurança das instalações elétricas. A revisão certamente 
atualizará a norma e agregará requisitos que contribuirão 

1
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para maior eficiência e segurança das instalações elétricas 
de baixa tensão”.

JEFFERSON FLORIPES MORAES
Gerente de Manutenção nas Instituições Afiliadas 
da Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina - SPDM

“Atender aos requisitos definidos pela norma da ABNT NBR 
5410 é fundamental para garantir as exigências mínimas de seguran-
ça e qualidade em qualquer sistema de instalação elétrica de baixa 
tensão, visando proteger o patrimônio, os moradores ou usuários”.

LUCAS MACHADO
da Engenharia e Desenvolvimento da Steck

2 O quanto você estima que a revisão da NBR 5410 vai alterar a norma em vigor? Em outras pa-
lavras, em que grau você acredita que se dará a atualização? Será uma revisão drástica como 
foi o processo da NBR 5419 ou não?

“Acredito que haverá mudanças e atualizações, que são 
normais no processo de revisão normativa, porém, nada drás-
tico como o que ocorreu com a NBR 5419, que foi dividida em 
quatro partes. Essa discussão aconteceu na Comissão de Estu-
dos, ou seja, a possibilidade de dividir a NBR 5410 em partes, 
a exemplo da IEC 60364, contudo, não houve consenso. A po-
sição atual é manter o documento em uma só norma, a exem-
plo da versão atual, de 2004”.

JEFFERSON FLORIPES MORAES
Gerente de Manutenção nas Instituições Afiliadas 
da Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina - SPDM

“Conceitualmente, a revisão não vai alterar em absolutamen-
te nada na maneira de utilização das metodologias já praticadas 

segundo a atual publicação da ABNT NBR 5410. Novos tipos de 
alimentação, revisão de alguns termos e parâmetros técnicos es-
tão previstos para alguns produtos utilizados na instalação elé-
trica, como os dispositivos de proteção. Estes ajustes, por sua 
vez, se fazem necessários, pois estão diretamente associados 
à atualização normativa e tecnológica desses componentes”.

ANTONIO CARLOS MARTINS SANTOS
Consultor de Normalização Sênior  

do Grupo Legrand Brasil

“Não deverá ocorrer nada de drástico e sim uma atuali-
zação que acompanha a evolução normal dos produtos e dos 
conceitos de segurança do mercado”. 

ROBERTO AIMI
Diretor-executivo da Tramontina Eletrik

3 �Do seu ponto de vista, o que precisa ser urgentemente alterado/ajustado? E o que deve con-
tinuar como está?

“Uma das preocupações desta revisão é deixar a NBR 5410 
mais clara e compreensiva para os usuários, por isso, vários ter-
mos foram discutidos e alterados. Os conceitos fun-
damentais e básicos não sofrerão alterações”. 

MARIO SERGIO CAMBRAIA
Professor dos cursos de 

Engenharia e Tecnologias do 
Instituto Federal de São 

Paulo - IFSP

“Dentre algumas altera-
ções já aprovadas pela Co-
missão de Estudos no atual 
processo de revisão, pode-se 
citar a alteração na seção 5.1 
(Proteção contra choques elé-
tricos) da atual NBR 5410, 
dos termos proteção básica e 
proteção supletiva, para, res-

pectivamente, proteção contra contatos diretos e proteção con-
tra contatos indiretos, retornando a terminologia empregada na 

versão de 1997. Poderá haver também alteração na par-
te relativa ao emprego de dispositivos de proteção e 

materiais, pois existe uma série deles que já 
são adotados em outros países, porém, 

sua especificação na norma brasilei-
ra ainda está em discussão, como 
é o caso de condutores isolados 
que suportem temperaturas mais 
elevadas (por exemplo, condu-
tores isolados em silicone) para 
circuitos de segurança”.

JEFFERSON FLORIPES 
MORAES

Gerente de Manutenção 
nas Instituições Afiliadas 

da Associação Paulista 
para o Desenvolvimento 

da Medicina - SPDM

Ilustração: ShutterStock



POTÊNCIA 63

“Um dos pontos mais importantes da revisão da ABNT NBR 
5410 é a atualização das referências normativas dos diversos 
componentes utilizados na instalação elétrica. Desde a última 
publicação em 2004, várias normas de produtos foram atua-
lizadas e publicadas no Brasil pela ABNT. Isso significa alinhar 
a norma de instalação elétrica com as normas dos componen-
tes que estão sendo disponibilizados no mercado brasileiro”.

ANTONIO CARLOS MARTINS SANTOS
Consultor de Normalização Sênior  

do Grupo Legrand Brasil

“Existem vários ajustes de redação que precisam ser feitos 
para o melhor entendimento da prescrição. Novamente frisan-
do que não se trata de erro, mas sim de melhoria de redação. 
Afora isso, existem alguns requisitos que precisam ser altera-
dos e outros incluídos, para evitar erros de interpretação e, pior, 
exigências descabidas, como por exemplo: 
❱  6.1.5.3 - Identificação de condutores. Há necessidade de a 

norma deixar claro se em uma mesma instalação é admitido 
mais de um tipo de identificação de condutores. 

❱  Nota 1 da Tabela 42 - Há necessidade de explicar o que 
sejam “grupos homogêneos de cabos”, tendo em vista as 
dificuldades de aplicação desse conceito pelo mercado. 

❱  6.2.8.8 - Necessidade de melhorar o texto do requisito, 
pois tem existido entendimento que mesmo em eletroca-
lhas há necessidade de se colocar caixa de passagem para 
as emendas de condutores. 

❱  6.2.11.1.2 - Também é necessária alteração de redação, já 
que eletroduto enterrado não necessariamente tem de ser 
não-propagante de chama. 

❱  9.1.2.1 - Alterar a altura do volume 2 para 2,25 m (como 
era nas edições anteriores), tendo em vista que com o valor 
atual de 3 m, inviabiliza-se a instalação de ponto de ilumi-
nação centralizada no teto dos banheiros de apartamentos 
de dimensões reduzidas. Requisito este que não vem sendo 
atendido pelo mercado, por razões naturais. 

❱  6.2.11.6.6 - Alterar a distância sugerida de “0,10 m aci-
ma da linha” para, por exemplo, 0,20 m abaixo do solo. 
A medida atual é inócua, tendo em vista que, se a iden-
tificação da existência de linha elétrica estiver a apenas 
0,10 m acima da linha, quando uma retroescavadeira 
puxar a identificação, provavelmente a linha elétrica virá 
junto. Essa identificação tem de estar mais afastada (aci-
ma) da linha”.

PAULO BARRETO
Diretor Técnico da Barreto Engenharia

4   Em que área ou em quais áreas você acredita que poderá haver maiores alterações e 
por quê?

“A área de proteção está sendo muito discutida, a exem-
plo do uso dos aterramentos: quais as estruturas que devem 
ser aterradas, o tempo de seccionamento dos dispositivos, en-
tre outros”.

MARIO SERGIO CAMBRAIA
Professor dos cursos de Engenharia e Tecnologias do 

Instituto Federal de São Paulo - IFSP

“Podemos citar uma novidade muito importante no as-
pecto da segurança da instalação. Trata-se do novo disposi-
tivo chamado de AFDD (do inglês, Arc Fault Detection Device) 
para detecção de falhas por arco, que será inserido na norma 
como recomendação. Este produto vai contribuir no aumento 
da proteção da instalação quanto ao risco de incêndio. Ele é 
instalado associado aos disjuntores ou aos disjuntores mu-
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Aplicação da 
NBR 5410 
ajuda a evitar 
acidentes.
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nidos de dispositivo a corrente diferencial-residual. O AFDD 
detecta a formação de dois tipos de arco elétrico: em série 
(por exemplo, na quebra de um condutor ou desgaste exces-
sivo de um contato elétrico) e em paralelo (quando ocorre 
contato entre polaridades diferentes); ambos em níveis de 
intensidade e de duração tão baixos que não são percebidos 
pelos dispositivos de proteção como o disjuntor e o DR, mas 
somente pelo AFDD”.

ANTONIO CARLOS MARTINS SANTOS
Consultor de Normalização Sênior  

do Grupo Legrand Brasil

“Na verdade, a maior alteração que poderia ocorrer não 
é na norma, mas sim no seu uso. Atuando há muitos anos em 
inspeção e comissionamento de instalações elétricas, o que se 
nota é que nem mesmo alguns requisitos que existiam des-
de a edição de 1960 são atendidos! De qualquer forma, além 
das já citadas melhorias, um requisito que deverá ser incluído 
e que auxiliará em muito os profissionais que atuam em ins-
peção predial é o da inspeção periódica das instalações. Atu-
almente, a NBR 5410 trata apenas Verificação Final, ou seja, 
da inspeção visual e dos ensaios que devem ser realizados na 
fase de entrega da obra. Mas, e depois? Quando a instalação 
já está em uso, e por qualquer motivo são feitas 
inspeções, alguns dos tópicos apresenta-
dos na atual edição não são passíveis 
de realização. Portanto, além de ins-
tituir, nessa norma, a necessidade 
da inspeção periódica, haverá a 
inclusão dos itens a serem obser-
vados durante a inspeção visual 
e nos ensaios”.

PAULO BARRETO
Diretor Técnico da Barreto 

Engenharia

“Para agilização e por especifi-
cidade, foram criados dois grupos de 
trabalho dentro da CE, um para tratar 
exclusivamente de requisitos de instala-
ções elétricas de baixa tensão fotovoltai-
cas, uma vez que foi constatado que essa 
fonte geradora já vem provocando trans-
tornos de ordem qualitativa nas interliga-
ções com as distribuidoras de energia e 
de segurança de instaladores e usuários, 
causados principalmente pela ausência de 
uma norma técnica apropriada. A publi-
cação deste documento em sepa-
rado já está em consulta pública e 

irá complementar ou até substituir, dependendo da situação, 
o conteúdo de caráter mais geral da NBR 5410. Já o segundo 
grupo de trabalho está finalizando a norma voltada à eficiência 
energética da instalação elétrica de baixa tensão (IEC 60664-
8-1) e decidindo a forma de sua publicação”.

PAULO TAKEYAM
Diretor da Mundo Elétrico Salto Ltda.

“Como a revisão de 1997 tornou compulsório o uso do 
dispositivo diferencial-residual (DR) e a revisão de 2004 es-
pecificou o uso do dispositivo de proteção contra sobreten-
sões (DPS), desta vez, deveremos incluir a recomendação do 
uso do dispositivo detector de falta por arco (AFDD), que já 
é compulsório nos Estados Unidos. Outro tema que deve ser 
abordado é a necessidade da utilização de disjuntores com 
quatro polos, para a transferência entre diferentes fontes de 
energia. Esta prescrição é recomendada para evitar interferên-
cias eletromagnéticas, conforme indicado na IEC 60364-4-44, 
figuras 44.R9A e 44.R9B”.

LUIZ GOMEZ
Consultor Técnico Sênior da Schneider Electric

“Com relação a sistemas elétricos de edificações deverá 
haver uma grande mudança na classificação BD - Condições 

de fuga das pessoas em emergências. 
O item 9.5 Locais de habitação ain-

da nem começou a ser discutido. O 
DR de alta sensibilidade deverá 
ser obrigatório para todos os cir-

cuitos de locais de habitação”.

VICTOR FISCHMANN
Engenheiro da FE Projetos 

Elétricos

“Vale ressaltar que é interessan-
te repensar e insistir em publicar a 

norma na forma de capítulos como é 
a série da IEC 60364. Esse formato per-

mitiria a publicação gradativa de alguns 
capítulos, que inclusive já foram revisados 

pela CE 03:64.01, traria mais velocidade às ativi-
dades e reduziria o custo de publicação, uma vez que as 

partes poderiam ser publicadas e revisadas no futuro de for-
ma independente. Pensando à frente, este é o melhor modelo 

para difundir o conhecimento da 
ABNT NBR 5410”.

ANTONIO CARLOS 
MARTINS SANTOS
Consultor de 

Normalização Sênior 
do Grupo Legrand
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Uma conquista para a 
Geração Distribuída
No início de 2018, o setor elétrico brasileiro teve uma 

importante conquista: a definição, pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME), dos novos Valores Anuais 
de Referência Específicos (VRES) para os Sistemas 

de Geração Distribuída (GD) no âmbito da Lei 10.848/2004 e 
da portaria MME nº 538/2015.

Os novos VRES são: biomassa residual (R$ 349,00/MWh); 
gás natural (R$ 451,00/MWh); biogás (R$ 390,00/MWh); 
biomassa dedicada (R$ 537,00/MWh); solar fotovoltaica (R$ 
446,00/MWh); resíduos sólidos urbanos (R$ 561,00/MWh); 
eólica (R$ 296,00/MWh); e PCH/CGH (R$ 360,00/MWh).

Com a medida, em vigor desde primeiro de março por in-
termédio da Portaria MME nº 65, as distribuidoras de energia 
elétrica terão mais facilidade para firmar contratos com fontes 
de GD em locais onde elas de fato necessitem de reforços. 
Para isso, precisam abrir uma chamada pública informando a 
sua demanda, ressaltando que o limite para contratação de 
GD é de até 10% de sua carga total.

Por exemplo: uma distribuidora no interior de São Paulo 
passa a ter um instrumento efetivo para comprar energia em 
um ponto onde ela avalie que venha a precisar de um refor-
ço. Por meio de uma Chamada Pública, essa concessionária 
poderá buscar energia adicional em sua área de concessão, 
fixando um prazo para receber as propostas. E, conforme 
esse exemplo, os geradores poderão ofertar essa energia de 
diversas fontes – biomassa, solar e até mesmo de gás natu-
ral, entre outras.

A distribuidora poderá adquirir energia de mais de uma 
fonte, no melhor preço possível, em um 
processo com ampla concorrência, com 
um teto (que é o VRES). Basta que a con-
cessionária comunique a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel) sobre a 
aquisição do volume de energia neces-
sário (dentro do teto de 10% de sua 
carga) e possa repassar o valor daquela 
energia (obtida a preços competitivos) 
para a sua tarifa.

A medida do MME veio em boa hora. 
No nosso entendimento, os novos VRES 

representam uma medida positiva para todos. A portaria 
estabelece valores que efetivamente remuneram os investi-
mentos, atraindo empresários para aportar recursos em GD.

Para as concessionárias, os novos VRES viabilizam a pos-
sibilidade de adquirir energia, a curto e médio prazo, para 
melhor atender o seu mercado consumidor, em localidades 
próximas de suas necessidades, liberando-as de investimen-
tos em infraestrutura. Elas terão um instrumento inteligente, 
assertivo e eficiente para planejar o atendimento a demandas 
de novos clientes (indústrias, centros comerciais e edifícios 
corporativos, por exemplo).

Para o País, a medida é positiva porque incentiva a GD e 
a cogeração, evitando que os reservatórios de água das usi-
nas hidrelétricas sejam ainda mais sacrificados. Por exemplo, 
em 2017, a geração de energia a partir da biomassa evitou 
que o nível dos reservatórios Sudeste/Centro-Oeste fosse re-
duzido em 15 pontos percentuais.

Para a economia brasileira, os novos VRES contribuem 
para a instalação de empreendimentos em locais onde as 
concessionárias tenham dificuldade de suportar novas cargas, 
abrindo a chance de investimentos em GD. O País ganha-
rá rapidamente um reforço em sua capacidade de geração, 
o que contribuirá para suportar a retomada da economia e 
o desenvolvimento de projetos e empreendimentos que de-
mandem energia.

Para o consumidor, a medida garante mais segurança 
energética, reduzindo a possibilidade de intermitências e 
interrupções no fornecimento, especialmente nos chamados 
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horários de ponta, que começam no final da tarde e vão até 
21h, dependendo da distribuidora, exatamente quando há 
uma sobrecarga no sistema.

Em resumo: a medida é excelente para o País, eficiente 
para o setor elétrico e para a nossa economia. Aperfeiçoa a 
confiabilidade do setor, melhorando também a sua condição 
socioeconômica e permitindo aportes de menor custo e com 
investidores múltiplos, além de reduzir investimentos des-
necessários em grandes projetos estruturantes em usinas e 
linhas de transmissão.

Desdobramentos
Acreditamos que, a partir da portaria, as fontes acionadas 

mais brevemente pelas chamadas públicas venham a ser a 
biomassa, a solar e o gás natural, em função da ampla oferta 
nos locais das distribuidoras com maior demanda de carga. 
Nos centros urbanos, principalmente o gás natural; no interior, 
biomassa e solar. O biogás também pode ter um estímulo e, 
em alguns casos, eólicas ou até PCHs podem ser acionadas.

A grande novidade da Portaria MME nº 65, sem dúvida, é 
a fixação de um valor específico para a operação de compra 
e venda de energia movida a biomassa residual, em especial 
a derivada de cana-de-açúcar.

É verdade que a possibilidade jurídica de adquirir energia 
movida a biomassa, de fato, existia desde a edição do De-
creto nº 5.163, de abril de 2004. Mas, na realidade, ela rara-
mente foi praticada. Pelas regras anteriores, as distribuidoras 
praticamente não puderam exercer a faculdade de adquirir 
energia de GD porque não encontravam quem estivesse dis-
posto a vender energia com valor próximo de R$ 100/MWh.

Com a edição da portaria, estamos convictos que o valor 
de R$ 349,00/MWh, para a biomassa residual, seja capaz de 
incentivar a produção e a venda desta energia, advinda da 
compra de bagaço adicional ou da própria ampliação das 
usinas. Tais ampliações certamente trarão mais bioeletrici-
dade para o nosso sistema. Outra boa novidade desta por-
taria é a correção do VRES do gás natural, o que coloca esta 
fonte em um patamar que traz viabilidade econômica aos 
empreendimentos.

Todas essas conquistas são resultado de trabalho in-
tenso da Associação da Indústria da Cogeração de Energia 
(Cogen). Desde 2013, a Cogen vinha batalhando para que 
a GD tivesse valores de referência específicos que reconhe-
cessem os atributos de cada fonte e fossem coerentes com 
o mercado. Em 2015, a regulamentação do VRES foi publi-
cada, mas abrangendo somente a energia solar e o gás na-
tural. Faltavam fontes importantes como a biomassa. Na se-
quência, a Cogen, juntamente com a União da Indústria de 
Cana-de-Açúcar (Unica), apresentou à Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME) 

uma proposta de VRES para biomassa, a partir de um estudo 
técnico realizado pela Thymos Energia.

Cabe ressaltar que a Cogen, juntamente com um Grupo 
de Trabalho de seus associados, apresentou à EPE a nova pro-
posta para a atualização do VRES do gás natural, o que redun-
dou na atualização deste valor. Agora, nosso próximo passo 
é realizar reuniões com as distribuidoras, principalmente as 
que atuam nos locais das fontes geradoras, visando estimulá-
-las a promover Chamadas Públicas para contratação de GD.

Novo marco regulatório
Estamos, agora, na expectativa do aprimoramento do novo 

marco legal do setor elétrico. A Cogen apresentou suas con-
tribuições na Consulta Pública nº 33/2017. E, na nossa visão, 
o principal nó a ser desatado é o impacto do GSF (em inglês, 
Generation Scaling Factor) para os geradores hidrelétricos e 
para o setor como um todo – em particular, para o segmento 
de cogeração e GD movida a biomassa.

Muitos operadores de usinas, desde 2015, ingressaram 
com liminares para evitar o pagamento de valores no mercado 
de energia de curto prazo, em função do chamado “risco hi-
drológico” – para cumprir seus contratos, eles são obrigados 
a comprar, a preços mais elevados, a energia que não conse-
guem produzir em decorrência da falta de chuvas.

O resultado dessa judicialização é um acúmulo de dívidas 
que ultrapassam R$ 6 bilhões na liquidação financeira de ope-
rações do mercado de energia, conforme dados da Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Esperamos que o novo marco regulatório promova me-
lhorias no Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), mi-
tigando os riscos inerentes aos fatores hidrológicos aloca-
dos aos responsáveis e, eventualmente, alterando o critério 
de alocação.

Por fim, nossa expectativa é que o novo marco regulatório re-
conheça, cada vez mais, os projetos de GD e de cogeração como 
uma das soluções energéticas para o Brasil, aproveitando a diver-
sidade de fontes disponíveis, exatamente onde elas façam mais 
sentido – ou seja, próximas do ponto de consumo.
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Combate à 
pirataria: a luta 

continua!

C
aro Leitor, em novembro de 
2009 escrevi um editorial para 
a Revista Potência intitulado “É 
Imprescindível Combatermos a 

Pirataria”. Hoje, quase nove anos de-
pois, volto a falar sobre o mesmo tema, 
porque o mesmo permanece atual e a 
luta tem de continuar!

Segundo o Fórum Nacional Contra a 
Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), as perdas 
dos setores empresariais e dos governos 
federal, estadual e municipal ocasiona-
das pela sonegação fiscal representam 
aproximadamente R$ 115 bilhões ao ano. 
Atualmente, é um problema que atinge 
praticamente todos os setores econômi-
cos: roupas, óculos, calçados, produtos 
eletrônicos, CDs, livros, produtos quími-
cos, medicamentos, autopeças e outros.

Se por um lado convivemos descon-
fortavelmente com a questão do merca-
do informal e a conseqüente concorrência 
desleal, por outro precisamos enfrentar 
o grande desafio de proteger a popula-
ção e o nosso planeta desses produtos 
de origem duvidosa, abraçando a causa 
do combate à ilegalidade e disseminando 
informações para o consumidor.

No nosso ramo de material elétri-
co é possível adquirir alguns produtos 
muito semelhantes - na aparência – aos 
originais comercializados pelo setor, das 
mãos de “comerciantes inescrupulosos” 
que vendem indistintamente e sem peso 
na consciência dos danos que podem 
causar àqueles que compram de ma-

neira indiscriminada, certos de estarem 
levando soluções quando, na realidade, 
estão comprando problemas.

Atraídos apenas pelo baixo preço e 
por desconhecerem os riscos, os consu-
midores possuem grande responsabili-
dade pelo fomento do mercado informal 
ao adquirirem produtos sem certificação 
e garantia de origem, daí a importância 
de promovermos uma nova cultura de 
mercado através da conscientização e 
da educação dos mesmos.

O consumidor precisa entender - de-
finitivamente - que o barato pode sair 
muito caro!

Geralmente o produto pirateado é 
de qualidade inferior e muitas vezes 
não funciona, como não é certificado 
também não tem a garantia de origem, 
se levar para casa e não funcionar o seu 
destino é o lixo porque o consumidor 
não terá para quem reclamar. A situa-
ção poderá piorar se o consumidor ao 
comprar não exigir a Nota Fiscal, nesse 
caso perderá a proteção legal prevista 
pelo Código de Defesa do Consumidor, 
resumindo: ficará sem o produto, perde-
rá dinheiro e a proteção da Lei.  

Também acho importante ressaltar 
que comprar produto pirateado é crime 
passível de penalização. O comprador 
não será penalizado por violação de 
direitos autorais, mas poderá respon-
der por crime de receptação. O artigo 
180 de nosso Código Penal pune com 
uma pena de até quatro anos de reclu-
são quem “adquirir, receber, transportar, 
conduzir ou ocultar, em proveito próprio 
ou alheio, coisa que sabe ser produto 
de crime, ou influir para que terceiro, 
de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Na qualidade de empresário do seg-
mento revenda/distribuição de material 
elétrico me sinto na obrigação de aler-
tar o consumidor sobre a gravidade de 
adquirir produtos elétricos falsificados, 
por isso, apenas como exemplo, vou citar 
os produtos fios e cabos. Quando vamos 
reformar ou construir, a aquisição de fios 
e cabos elétricos é um item que sempre 
pesa no orçamento, mas do qual não po-
demos abrir mão da qualidade, porque 
dele dependem a preservação do nosso 
patrimônio e da nossa vida.

A utilização de fios e cabos de má 
qualidade, sem certificação ou proce-
dência, não só pode aumentar o consu-
mo de energia, como também a proba-
bilidade de sobreaquecimentos e curtos 
circuitos na rede elétrica podendo cau-
sar incêndios e mortes. 

Finalizando, a pirataria ou produção 
de produtos contrafeitos não é uma sim-
ples contravenção, há desdobramentos e 
envolve desde a formação de quadrilhas, 
trabalho escravo, desrespeito às leis, incen-
tivo à corrupção, sonegação de arrecada-
ção tributária, afastamento de investimen-
to estrangeiro no País e, também, um forte 
sentimento de impunidade no meio social 
que acaba por incentivar e alimentar a ex-
pansão e continuidade desses atos ilícitos.

Para que prevaleça o bom senso e a 
idoneidade do setor de material elétrico 
seja preservada, é imprescindível que to-
dos os integrantes dos diversos segmentos 
- fabricantes, distribuidores, revendedores, 
mídia, entidades representativas de classes 
- se unam na luta contra a ilegalidade e se 
comprometam a disseminar e informar a 
sociedade sobre a realidade dos fatos de 
forma profissional, clara e objetiva. 





ESPAÇO ABREME

POTÊNCIA

ARTIGO

70

Dra. Ilza Souza de Moraes Neta
Advogada e sócia do escritório 
Lima Júnior, Domene Advogados 
Associados. 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Novos 
contornos do 

aproveitamento 
de crédito no 

setor de revenda
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A 
Contribuição ao PIS - Programa 
de Integração Social e a COFINS 
- Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social são 

dois dos tributos cuja apuração é uma 
das mais complexas do sistema tributá-
rio brasileiro, podendo ser cumulativos, 
não-cumulativos ou ainda submetidos 
ao sistema monofásico.

Nessa grande confusão que se tor-
nou a apuração e o recolhimento da 
Contribuição ao PIS e da COFINS, as 
empresas, mais do que nunca, devem 
se atentar à possibilidade de recuperar 
créditos em sua escrita fiscal, especial-
mente se levarmos em consideração as 
recentes decisões judiciais sobre o tema, 
as quais, destaque-se, são favoráveis à 
pretensão do contribuinte.

No âmbito do Poder Judiciário, vá-
rias decisões importantes vêm crian-
do para os contribuintes a possibili-
dade de reaver valores pagos a maior 
ou indevidamente, decorrentes a) da 
ausência de informações precisas e 
claras sobre a real base de cálculo do 
sistema; b) da ausência de conceitos 
claros e definições sobre os tipos de 
“insumos” ou de “despesas”; e, ain-
da, c) sobre a possibilidade de credi-
tamento a despeito de previsão legal, 

considerando-se os preceitos constitu-
cionais sobre esses tributos.

Dentre tantas, destacamos duas 
recentes decisões do STJ que muda-
ram, significantemente, entendimen-
tos anteriores aplicados pela Receita 
Federal do Brasil, criando-se oportu-
nidades para os contribuintes revisa-
rem seu sistema de apuração e reco-
lhimento da COFINS e da PIS dos úl-
timos cinco anos.

O acórdão da 1ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) é a primeira de-
las. Por maioria, o Tribunal reconheceu o 
direito ao creditamento da Contribuição 
ao PIS e da COFINS por revendedores 
integrantes da cadeia sujeita ao regime 
monofásico, revolucionando - de forma 
favorável - o assunto.

Em linhas gerais, o regime monofási-
co é aplicado às receitas advindas de de-
terminadas mercadorias discriminadas 
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em lei específica e atribui à indústria a 
responsabilidade pelo recolhimento das 
contribuições ao PIS e COFINS por toda 
a cadeia, com base em alíquotas mais 
elevadas que as utilizadas no sistema 
não-cumulativo da Contribuição ao PIS 
e da COFINS, dispensando a tributação 
das receitas auferidas pelos demais inte-
grantes da cadeia (revendedores).

Publicado em 27 de abril de 2017, 
o citado acórdão analisou a possibilida-
de dos “demais integrantes da cadeia” 
(revendedores sujeitos à alíquota zero) 
- regularmente enquadrados no regime 
não-cumulativo – aproveitarem crédi-
tos de PIS/COFINS sobre a venda das 
mercadorias sujeitas, exclusivamente, à 
apuração monofásica.

Essa discussão não é nova no STJ, 
nem tem efeito vinculante para os pro-
cessos em curso ou para o Fisco, consi-
derando que o recurso não estava su-
jeito à sistemática dos repetitivos; mas, 
ainda assim, merece destaque, visto que 
é o primeiro precedente do STJ favorável 
ao aproveitamento dos créditos no re-
gime monofásico de apuração da Con-
tribuição ao PIS e da COFINS.

Antes dessa decisão, o STJ se colo-
cava pela impossibilidade de extensão 
do benefício previsto no art. 17 da Lei 
nº 11.033/04 para outros casos que 
não aqueles expressamente regula-
dos pela Lei e pela incompatibilidade 
do creditamento permitido no regime 
não-cumulativo com a incidência mo-
nofásica da Contribuição ao PIS e CO-
FINS. No entanto, com essa decisão, o 
STJ afastou a aplicação do artigo 3º, § 
2º, II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, 
concluindo que a vedação ali expressa 
havia sido tacitamente revogada pelo 
art. 17 da Lei 11.033/04 – dispositivo 
legal posterior que regula inteiramente 
a matéria que cuida o artigo 3º, § 2º, II, 
das Leis 10.637/02 e 10.833/03.

Ainda que a questão não esteja pa-
cificada, os contribuintes podem - e de-

vem - procurar o Poder Judiciário para 
discutir o tema, mesmo porque, quan-
do o Poder Judiciário pacificar a ques-
tão no futuro, apenas os contribuintes 
com ação judicial em curso terão o seu 
direito de recuperação de crédito das 
competências anteriores resguardado.

Outra decisão recente do STJ que me-
rece destaque, essa sim com efeito vincu-
lante a todos os processos sobre a maté-
ria, foi proferida pela 1ª Seção da Corte 
Superior em 22 de fevereiro de 2018. 
Para fins de crédito da Contribuição ao 
PIS e COFINS, o Tribunal definiu que as 
empresas podem considerar insumo tudo 
o que for essencial para o “exercício esta-
tutário da atividade econômica”.

Essa decisão acabou por afastar a 
aplicação das instruções normativas da 
Receita Federal sobre o assunto, que res-
tringiam o conceito de insumo e viola-
vam o princípio da não cumulatividade.

Para o STJ, a restrição do conceito 
de insumo realizada pela Receita Fede-
ral transforma em “ficção” o princípio 
da não cumulatividade tributária, já que 
obriga empresas a pagar a Contribuição 
ao PIS e COFINS duas vezes: um na com-
pra dos agora considerados insumos e 
outra, na venda do produto final.

Dessa forma, para o gasto ser carac-
terizado como insumo, deve-se analisar 
a sua “essencialidade ou relevância” 
para a fabricação do produto pela em-
presa. Trata-se, assim, de uma análise 
caso a caso para decidir a viabilidade do 
creditamento, porquanto o que é essen-
cial para determinada atividade poderá 
não o ser para outra.

Independentemente do setor econô-
mico, essa decisão representa um gran-
de avanço a favor dos contribuintes em 
todas as discussões em curso sobre a 
Contribuição ao PIS e a COFINS, visto 
que apresenta não uma visão legalista e 
restrita do STJ, mas casuística, o que pos-
sibilita a análise da operação da empresa 
em suas particularidades, aumentando-se 

assim a chance de reforma de eventuais 
autos de infração e recuperação de cré-
ditos pagos a maior ao longo dos anos.

Verificando-se equivocado entendi-
mento reiteradamente defendido pela 
Receita Federal do Brasil, resta aos con-
tribuintes (atacadistas e varejistas) que 
apurem receitas decorrentes da venda 
de seus produtos e postulem perante 
o Poder Judiciário reconhecimento do 
direito à tomada e aproveitamento dos 
créditos de Contribuição ao PIS e COFINS, 
bem como do direito à compensação dos 
valores não creditados em período pas-
sado, devidamente corrigidos pela taxa 
Selic; reforçando o caixa da empresa em 
curto e médio prazo.
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Digitalização do atendimento
Com o objetivo de oferecer aos clientes serviços e soluções mais eficientes, de 
modo ágil e confiável, a Eletropaulo está investindo mais de R$ 20 milhões em 

um amplo programa de transformação digital do atendimento. A proposta é, 
a partir do uso de inteligência artificial, otimizar os processos a fim de aten-

der o cliente com mais qualidade e rapidez e de facilitar a atuação dos 
atendentes da empresa.

Em linha com o programa, a Eletropaulo acaba de disponibilizar a 
nova versão mobile da sua Agência Virtual (www.eletropaulo.com.br), 
na qual os usuários podem acessar serviços como comunicação de fal-
ta de energia, alteração de titularidade, emissão de segunda via da 
conta de luz e solicitação de religação da energia, entre outras opções.

Mais responsivo e interativo, quando totalmente implementado, 
o site oferecerá a mesma experiência para quem o acessar dos di-

ferentes tipos de dispositivos: desktop, tablet, celulares. Além 
da Agência Virtual (desktop e mobile), a distribuidora conta 
com outros cinco canais de atendimento: call center, SMS, 
totem de autoatendimento, aplicativo e URA (atendimento 
automático no telefone, sem necessidade de transferência 

ao call center), e mais as lojas físicas.
Também já está em operação, dentro do programa da con-

cessionária, o reconhecimento digital de documentos para pe-
didos de transferência de titularidade da conta de luz. Com a 

utilização de ferramentas de verificação e envio de documentos, 
a análise é feita em tempo real, de modo a atender à solicitação 
do cliente no ato.

Os recursos de reconhecimento também serão disponibiliza-
dos, ainda em 2018, para pedidos de religação de energia e per-

mitirão a imediata autenticação de comprovantes de pagamento e a 
efetivação do serviço. A transferência de titularidade e a religação são duas das principais 
demandas presenciais dos clientes da concessionária.

“O uso da tecnologia digital na oferta de serviços é uma tendência mundial, e a Ele-
tropaulo vem recorrendo a ferramentas desse tipo para facilitar a comunicação com o 
cliente e diminuir a necessidade de que ele se desloque pessoalmente a uma unidade fí-
sica”, explica Saulo Ramos, diretor Comercial da Eletropaulo. 

Aposta em PCHs
O ano de 2018 começou em alta para a área de novos negócios da Tradener, a pri-

meira comercializadora de energia livre do Brasil. O CADE aprovou a compra, pelo Gru-
po Tradener através do fundo FIP-Pirineus, de 67,5% da PCH (Pequena Central Hidrelé-
trica) Rondinha, localizada na cidade de Passos Maias (SC), e já está em andamento o 
processo de construção da primeira PCH do Rio São Bartolomeu, a Tamboril no municí-
pio de Cristalina (GO).

Para o diretor de Novos Negócios Ricardo Aquino, responsável pela área de Novos Ne-
gócios na Tradener, o ingresso da empresa na geração de energia é um passo fundamental 
no trabalho de credibilidade que a Tradener realiza em seus 20 anos de mercado. “Nossa 
presença na geração demonstra ainda mais, aos olhos do nosso cliente, o quanto nossa 
marca é sólida e robusta no mercado”, comenta.

Aquino ressaltou ainda que esse ingresso da Tradener no mercado gerador de energia 
torna a empresa mais interessante para parcerias com investidores estrangeiros.
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Investimento em tecnologia

Veículo 
híbrido

A Toyota apresentou no dia 19 de 
março o primeiro protótipo de veículo hí-
brido equipado com motor de combustão 
interna flexfuel. O projeto, que combina 
um propulsor elétrico e outro flexível a 
gasolina e etanol, colocou lado a lado 
as equipes de engenharia da Toyota Mo-
tor Corporation, no Japão, e da Toyota 
do Brasil, para somar esforços e buscar 
sintonia entre as tecnologias.

O trabalho foi direcionado no senti-
do de extrair o potencial máximo de cada 
solução: alta eficiência, baixíssimos níveis 
de emissões e capacidade de reabsorção 
dos impactos de gás carbono, ao utilizar 
combustível oriundo de fonte 100% reno-
vável. O protótipo foi construído sobre a 
plataforma do modelo Prius, usada como 
base para condução dos trabalhos. A mar-
ca ainda estuda possibilidades de produ-
ção desta tecnologia no Brasil no futuro.

O protótipo do primeiro automóvel 
híbrido flex faz parte de um conjunto de 
esforços da Toyota no cumprimento de 
metas ambientais ambiciosas, previstas 
no seu Desafio Ambiental 2050. Adicio-

nalmente, elucida a ambição da marca em 
produzir carros cada vez melhores, a fim de 
colaborar com a redução de impactos am-
bientais causados pelos automóveis o mais 
próximo possível ao nível zero de emissão.

“Estou muito orgulhoso de nossos 
engenheiros da Toyota do Brasil, que tra-
balharam em conjunto com a equipe de 
nossa matriz, no Japão, com objetivo de 
desenvolver o veículo híbrido mais limpo 
do mundo, que usa etanol, para nossos 
clientes brasileiros. A inovação demonstra 
que a Toyota segue a passos firmes rumo 
à jornada em prover uma nova sociedade 
de mobilidade”, diz Steve St.Angelo, CEO 

da Toyota para América Latina e Caribe 
e Chairman da Toyota do Brasil, Argenti-
na e Venezuela.

Estudos preliminares realizados pela 
Toyota do Brasil apontam que o híbrido 
flex possui um dos mais altos potenciais 
de compensação e reabsorção na emissão 
de CO2 gerado desde o início do ciclo de 
uso do etanol extraído da cana-de-açúcar, 
passando pela disponibilidade nas bom-
bas de abastecimento e sua queima no 
processo de combustão do carro. Quando 
abastecidos apenas com etanol (E100), 
os resultados se mostraram ainda mais 
promissores.

A divisão de Segurança & Construção da DuPont anunciou nos 
Estados Unidos um investimento de US$ 50 milhões para as ope-
rações globais de DuPont™ Kevlar®. O investimento visa melho-
rar o fornecimento da fibra para atender a demanda crescente dos 
consumidores e aumentará a produtividade e qualidade dos produ-
tos finais, por meio também do aumento da automação nas linhas 
de produção.

“O investimento em nossas operações possibilita que a Du-
Pont expanda os limites da ciência de fibras e do que é possí-
vel oferecer aos nossos clientes nos próximos 50 anos”, explica 
John Richard, vice-presidente e gerente geral para DuPont™ 
Kevlar® e Nomex®. “Kevlar® é reconhecido por ter cria-
do, há 50 anos, a categoria de soluções de proteção, e os 
clientes procuram nossa tecnologia pela qualidade, confia-
bilidade e performance desde então. Nosso produto continua 
sendo líder de mercado por sua habilidade de resolver alguns 
dos mais complexos desafios de hoje”, completa. 

Além do investimento financeiro, o negócio de Kevlar® 
passa a dedicar, agora, cerca de 50 pessoas em todo o mun-
do para a melhoria contínua da performance desse tipo de fibra e 

o desenvolvimento de uma nova geração de inovações revolucio-
nárias. “Esses investimentos são apenas o começo”, prossegue 
Richard. “Kevlar® está sempre procurando e encontrando novos 
usos e aplicações, que permitem ousadia a mais pessoas. Nunca 
nos acomodamos e sempre pensamos no que vem pela frente”. 

Foto: ShutterStock
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Confiabilidade e segurança

Novo parceiro
O Grupo Discabos adiciona a Work Pro, marca com solu-

ções de áudio, ao leque de parceiros, para oferecer mais re-
cursos tecnológicos e ótima relação custo-benefício aos inte-
gradores.  A Work Pro é uma marca da empresa EQUIPSON, 
com sede em Valência, na Espanha, que desde 1995 se espe-
cializou no profissional de áudio e iluminação. Através de sua 
marca líder, a Work Pro oferece uma gama exclusiva de pro-
dutos projetados para atender às mais variadas necessidades.

Dia após dia, a empresa investiu no desenvolvimento 
do grupo, que tem sua própria fábrica dedicada aos produ-
tos Work Pro. Este enorme investimento contribuiu para a 

forte evolução da marca. O sucesso nas fei-
ras comerciais profissionais é a ilustração do 
know-how da empresa. Hoje, a Equipson é 
uma das empresas mais importantes do se-
tor na Espanha, graças ao seu dinamismo e 
experiência.

Produção 
em alta

A produção do setor eletroeletrônico 
apontou crescimento de 17,4% em janei-
ro de 2018 na comparação com o mesmo 
mês de 2017, puxado pelas expansões da 
indústria eletrônica (31,9%) e da indústria 
elétrica (4,9%). É o que mostram os dados 
divulgados pelo IBGE e agregados pela 
Associação Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee). O desempenho foi 
melhor do que o registrado pela indústria 
geral (+ 5,7%). No acumulado dos últimos 
12 meses, a produção da indústria eletroe-
letrônica soma crescimento de 7,2%. 

O presidente da Abinee, Humberto 
Barbato, destaca que os bens de consumo 
eletrônicos continuam registrando expan-
sões robustas, mas as áreas relacionadas 
à infraestrutura também começam a recu-
perar a sua capacidade produtiva.

Segundo os dados da Abinee, janeiro 
foi o segundo mês consecutivo em que a 
produção do setor, na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, contou com 
o incremento da indústria elétrica, que so-
freu maior impacto da crise. “Nossa expec-
tativa é de que a atividade industrial nos 
dois segmentos representados pela Abinee 
(elétrico e eletrônico) seja mais uniforme 
em 2018”, afirma Barbato.

A EDP anuncia investimentos de cer-
ca de R$ 300 milhões para melhoria do 
serviço oferecido aos seus mais de 1,8 
milhão de clientes do Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte paulista. Com foco 
na expansão e modernização da rede elé-
trica, infraestrutura e atendimento, o va-
lor a ser investido em 2018 é 14% maior 
do que o realizado em 2017. 

“Estamos focados em atender nossos 
clientes com excelência e isso já reflete 
nos reconhecimentos recebidos pela EDP. 
Para 2018, temos um plano de melhorias 
robusto, que vai nos permitir entregar um 
serviço cada vez mais seguro e confiável, 
além de nos aproximar dos nossos con-
sumidores por meio das novas agências 
e serviços nos canais de atendimento vir-
tuais”, destaca Marney Antunes, diretor 
geral da Distribuidora. 

Do total, destacam-se os R$ 88 mi-
lhões que serão direcionados para a am-
pliação da rede e para a construção e 
modernização da infraestrutura de alta 
tensão. Entre os empreendimentos estão 
as subestações em Taubaté, Guararema e 

Guarulhos, que juntas beneficiarão mais 
de 700 mil pessoas.

O investimento realizado pela EDP 
permitirá, ainda, um acréscimo de 115 
MVA de potência instalada nas regiões 
atendidas, o que corresponde à capa-
cidade atual do município de Ferraz de 
Vasconcelos. As obras possibilitarão que 
o sistema acompanhe o desenvolvimen-
to das cidades, além de aprimorar a con-
fiabilidade e qualidade do serviço aos 
clientes atuais.

Os recursos serão usados também 
para trazer mais segurança, com a im-
plantação de 367 quilômetros de redes 
de média e baixa tensão com tecnologia 
de proteção contra o impacto de vege-
tação, pipas e objetos lançados em dias 
de fortes chuvas. Para potencializar as 
melhorias, limitar os impactos e restabe-
lecer rapidamente o serviço em caso de 
interrupção no fornecimento, a Conces-
sionária instalará 122 novos religado-
res automáticos. Atualmente, a Empresa 
comporta 1.241 equipamentos ao longo 
de toda sua extensão.
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AQUECIMENTO SOLAR
Entre os destaques da Full Gauge Controls em sua linha de aqueci-

mento solar estão o controlador Microsol II E plus (foto) e o conversor 
TCP-485 WiFi, além dos produtos da linha Microsol Advanced. O Microsol 
II E plus atua no comando da bomba de água. O controlador possui três 
sensores e funções que impedem o superaquecimento e o congelamento 
de água nas tubulações. Dispõe de duas saídas para apoio (elétrico, a gás, a 
diesel ou para definir a filtragem da piscina). Além disso, conta com um progra-
mador horário em tempo real, que permite a configuração de uma agenda semanal com 
até quatro eventos diários, e uma bateria interna permanente, para garantir o sincronismo do relógio, mesmo com falta de energia. Já o 
TCP-485 WiFi é um conversor que permite a comunicação entre os controladores e o Sitrad (software desenvolvido pela própria Full Gau-
ge para gerenciamento remoto), por meio de uma rede WiFi. A linha Microsol Advanced é formada pelos modelos Microsol SWP Advanced 
(para controle da bomba de aquecimento solar), Microsol BMP Advanced (aquecimento solar e controle do apoio), Microsol RST Advan-
ced (termostato digital vinculado a agenda de eventos) e Microsol FLT Advanced (aquecimento solar e filtragem de piscina). Os produ-
tos, com foco em aplicação residencial, possuem design diferenciado, são de fácil operação e ainda contam com um display customizado. 

MÓDULO DE TROCA RÁPIDA 
A Schunk lança dois módulos de troca rápida de paletes premium, com características 

únicas no mercado. O primeiro é o módulo de troca rápida de paletes VERO-S NSE3 138 (foto), 
e o segundo é o módulo de embutir para torres verticais VERO- S NSE-T3 138. A característica mais 
marcante é uma tampa vedante opcional acionada por mola que automaticamente bloqueia a in-
terface de acionamento do módulo assim que o pino de fixação é removido. Em combinação com a função integrada de expurgo de ar, o 
bloqueio rápido previne a entrada de cavacos ou outras intempéries no sistema. Sem alterar sua altura, o módulo se mantém totalmente 
vedado contra impurezas externas. A Schunk também aprimorou as características de alto desempenho do VERO-S NSE3 138 em compa-
ração à versão líder de vendas anterior. Com enormes forças de fixação com efeito pull-down de 8.000 N ou 28.000 N com a ativação da 
função Turbo, além disso, com o aumento da superfície de apoio na face do módulo, é possível obter um impacto positivo na rigidez do 
sistema de fixação, garantindo maior estabilidade. Portanto, mesmo em casos no qual as peças são fixadas pela base e usinadas na altura, 
os momentos de inclinação e as forças transversais mais altas podem ser absorvidas de maneira confiável. A fixação e o posicionamento 
nos módulos premium também ocorrem por meio de uma face cônica com uma precisão de repetibilidade < 0.005 mm. Isso garante pre-
cisão máxima mesmo nas aplicações mais exigentes. 

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
A Luminária Série ALEDYnC da Alpha Equipamentos Elétricos é 

certificada para uso em atmosferas explosivas ou áreas industriais em 
geral. Características: luminária LED compacta, resistente e de design 
moderno, fácil de instalar, possui corpo de peça única e vidro plano 
temperado resistente a impacto e choque térmico. Permite diferentes 
tipos de fixação (pendente, plafonier, arandela, poste). Opcionalmente, 
pode ser fornecida com suporte U para controle de movimentos hori-
zontais e verticais. Fabricada em liga de alumínio fundido copper-free 
de alta resistência mecânica e à corrosão. Certificações: Gás - Zona 2: 
Ex nC IIC T5 Gc; Poeira - Zonas 21 e 22: Ex tb IIIC T85°C Db. Grau de 
proteção: IP66/IP66W.
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Regra de ouro na indústria de corte e conformação de chapas 
metálicas, a fórmula “maior velocidade de corte é igual a maior 
potência do laser” acaba de ser contestada pela Trumpf. A es-
pecialista em inovação e tecnologia laser para o setor apresenta 
dois novos processos que derrubam a correlação entre velocida-
de e quilowatts no corte laser de chapas. São eles: o Highspeed 
e o Highspeed Eco (foto). Com eles, não só a velocidade é agora 
mais rápida, como também o processo de “piercing” - e sem a 
necessidade de aumentar a potência do laser. Estes novos pro-
cessos de corte permitem também um aumento de quase duas 
vezes na produtividade das chapas em relação ao corte padrão, 
graças ao design inovador do bico. No corte por fusão, o gás, sob 
pressão relativamente elevada, sopra o material fundido para 
fora do corte, o que implica em custos operacionais elevados. 
A vantagem dos baixos custos de gás é desperdiçada por faces 
de corte oxidadas, que muitas vezes precisam ser retrabalhadas. 
Os novos processos Highspeed e Highspeed Eco, além de mais 
rápidos, utilizam menos gás, o que aumenta consideravelmente 
a rentabilidade do processo de fusão de corte de aço carbono 
com nitrogênio. O processo Highspeed requer em média 40% a 
menos de nitrogênio e o Highspeed Eco 70% a menos. A empre-
sa ainda acrescenta que utilizando o Highspeed Eco com laser 
de nitrogênio de 8 kW é possível cortar chapas de 12 mm - ao 
invés de 10 mm, como antes. 

FLEXIBILIDADE NA PRODUÇÃO
O nome Numerika é sinônimo de flexibilidade na produção. A retificadora de rebolos convencionais é especializada na produção em 

série de uma grande variedade de peças. No comando CNC podem ser arquivados diversos programas, para as mais variadas famílias de 
peças. Como resultado, o processo de produção de uma peça poderá ser trocado com rapidez para o de outra. A máquina pode ser utili-
zada com sistema automático opcional de carga e descarga, permitindo um processo de produção sem interferências. Com as robustas 
retificadoras de rebolos convencionais para retificação, a Junker oferece um excelente complemento às linhas de retificadoras de alta ve-
locidade CBN. A Numerika processa de forma precisa e confiável várias peças, flanges e espigas de virabrequins, turbo-compressores e 
eixos de transmissão. Além disso, os clientes se beneficiam da assistência técnica 
mundial do Grupo Junker. Para usinagem de materiais duros, os rebolos de re-
tificação podem ser facilmente substituídos. A troca de rebolos corundum para 
diamantados é bem-sucedida após passos simples. De forma padrão, a retifica-
dora cilíndrica externa possui uma base de máquina robusta, guias hidrostáticas 
e cabeçotes de retificação com mancais hidrostáticos ou rolamentos de alta pre-
cisão. Comando de fácil utilização com todos os seus menus intuitivos permitem 
uma retificação precisa com rebolos convencionais. O resultado são peças com 
excelente qualidade de superfície. 

CHAVE DE SEGURANÇA
A multinacional alemã Schmersal apresenta ao mercado bra-

sileiro a chave de segurança com travamento AZM 400, indica-
da para utilização em máquinas com portas pesadas em geral. 
Desenvolvida para monitorar e travar uma porta ou proteção 
móvel que esteja instalada numa área de risco da máquina, a 
chave de segurança AZM 400 atende a categoria de segurança 
4, SIL3 e PLe, tanto na supervisão da porta quanto no bloqueio, 
podendo ser aplicada em máquinas de maior risco e em ambien-
tes mais agressivos. Este dispositivo de bloqueio é composto 
por um pino de travamento acionado por motor elétrico e um 
sistema sensorial do tipo RFID, garantindo que não haja mani-
pulação no processo de segurança. Apenas quando a porta de 
proteção estiver na posição correta é que o pino de travamento 
pode ser ejetado. Desta forma, com o pino completamente inse-
rido na posição de bloqueio, a chave envia um sinal seguro que 
autoriza o funcionamento da máquina. A AZM400 possui uma 
grande tolerância ao atuador e, com isso, pode ser utilizada em 
instalações sujeitas a vibrações ou desalinhamento de portas. 
A tolerância do atuador é de até 4 mm em todas as direções 
ao redor do eixo de travamento. A distância permitida entre o 
atuador e a chave é de até 7mm. O dispositivo de bloqueio de 
segurança AZM400 da Schmersal tem força de travamento de 
10.000N, o que o torna ideal para portas pesadas. 
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LUMINÁRIA LED
A Fortlight apresenta o modelo FLY 104/2 LED, uma luminária LED 

(Ex nA - não acendível / Ex tb - à prova de poeiras) para uso em áreas 
classificadas Zona 2, 21 ou 22, grau de proteção IP66, tensão 220 V 
e potência de 10 a 75 W. Com suportes intercambiáveis a peça possi-
bilita diversas montagens: pendente, plafonier, arandelas 30º e 90º. O 
sistema de luminárias Ex LED foi desenvolvido para otimizar as insta-
lações com redução de custos em sua manutenção, instalação e fun-
cionamento, comparada com outros tipos de fonte de luz.

MEDIÇÃO A LASER
Proporcionar mais agilidade e precisão no dia a dia de profis-

sionais da construção civil, engenheiros e arquitetos é o objetivo 
das trenas da Tramontina Master. Com corpo plástico e cobertura 
extra emborrachada, as peças foram desenvolvidas para facilitar 
o manuseio do profissional e garantir proteção contra pós e pin-
gos de água. Além de permitirem o uso em sete unidades dife-
rentes de medida (metro, pé, polegada milesimal, pé/polegada e 
três opções de polegada fracionária), estas trenas ainda realizam 
medições de distância, como adição e subtração de medidas, me-
dições contínuas (trena eletrônica), medições de área, volume e 
medições indiretas (pitágoras simples, com adição e subtração). O 
transporte do produto é facilitado pela alça em nylon e estojo em 
lona com espaço para fixação em cintos. As duas pilhas alcalinas 
AAA que acompanham o utensílio garantem aproximadamente 
10.000 medições antes da substituição. Seu display com ilumina-
ção facilita a visualização das informações em diferentes locais. 
Possui sinal sonoro, função timer regressivo, indicador de carga 
das pilhas e rosca para fixação em tripés, garantindo estabilidade 
e precisão durante a medição. Permite a medição através de três 
pontos diferentes de referência (parte frontal do medidor, rosca 
para fixação no tripé e parte traseira do medidor). Os modelos de 
60 e 80 metros possuem função memória e armazenam os valo-
res das últimas 20 medições realizadas. A linha é composta por 3 
modelos: 40, 60 e 80 metros.

PROTEÇÃO AVANÇADA
Com foco em atender as principais necessidades do 

mercado, além de expandir e chegar até o usuário final, 
a APC by Schneider Electric acaba de lançar o Smart-UPS 
BR 1500VA Bivolt. Produzido no Brasil, o novo integrante 
da família Smart-UPS BR garante proteção avançada para 
equipamentos críticos que não podem parar e ainda per-
mite gerenciamento inteligente por meio do software Po-
werChute Business Edition. Além de operações industriais 
ou ambientes dedicados de TI, esse nobreak também foi 
pensado para o usuário final, que utiliza equipamentos 
robustos e sensíveis. Uma grande vantagem desse produ-
to é a possibilidade de aumento da autonomia, por meio 
do novo banco de baterias externo SMC24XLSBP-BR, ga-
rantindo a continuidade de atividades críticas em caso 
de falta de energia mais prolongada. Assim como os de-
mais nobreaks da família Smart-UPS BR, o novo modelo 
também possui o exclusivo Safe Battery Connect, sistema 
de proteção que impede a energização do equipamento 
durante o transporte ou manutenção, aumentando a vida 
útil do nobreak e suas baterias internas, além de garantir 
ainda mais confiabilidade e segurança ao consumidor. O 
Smart -UPS BR 1500VA Bivolt garante proteção avançada 
contra: falta de energia, oscilações, ruído, sobretensão, 
subtensão e surtos. Além disso, o equipamento conta com 
autoproteções contra: 
sobretemperatura in-
terna, sobrecarga das 
baterias, curto-circuito, 
sobrecarga na saída, 
sobrecorrente de entra-
da e descarga profunda 
da bateria.



Enersolar 2018_21x28_credenciamento.indd   1 19/12/17   15:44



AGENDA

POTÊNCIA

ABRIL/2018

80

EVENTOS
Expolux – Feira Internacional da Indústria da Iluminação 
Data/Local: 24 a 27/04 – São Paulo (SP)
Informações: www.expolux.com.br    

Mecânica Manufacturing Experience 2018
Data/Local: 24 a 27/04 – São Paulo (SP)
Informações: www.mecanica.com.br 

Feimec – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos
Data/Local: 24 a 28/04 – São Paulo (SP)
Informações: www.feimec.com.br

CURSOS
Inversor Básico
Data/Local: 13/04 – Barueri (SP) 
Informações: www.mitsubishielectric.com.br/ia 

Controle e proteção para partida de motores
Datas/Local: 19/04 – São Paulo (SP)
Informações: abbtreinamentos@br.abb.com

Programação de controladores lógicos programáveis em ambiente CoDeSys V3
Data/Local: 23 a 25/04 – São Paulo (SP)
Informações: (11) 5013-1852 e treinamento.br@festo.com

Estudo de Fluxo de Potência em Redes Elétricas  
Data/Local: 23 a 25/04 – Uberlândia (MG)
Informações: (34) 3218-6800

(CCS) Curto-circuito, coordenação e seletividade
Data/Local: 23 a 25/04 – São Paulo (SP)
Informações: cursos@barreto.eng.br e www.barreto.eng.br

Sistemas fotovoltaicos
Data/Local: 25/04 – Sorocaba (SP) 
Informações: abbtreinamentos@br.abb.com

Treinamentos sobre instalação, inspeção e manutenção de equipamentos para 
atmosferas explosivas
Data/Local: 25 a 27/04 – Rio de Janeiro (RJ)
Informações: https://www.cursosenairio.com.br/cursorio/portal/detalhe-do-curso/instituto-senai-de-tecnologia-au-
tomacao-e-simulacao/atualizacao-em-instalacoes-eletricas-e-instrumentacao-em-atmosferas-explosivas

Estudo e Cálculo de Curto Circuito em Redes e Aplicações 
Data/Local: 25 a 27/04 – Uberlândia (MG)
Informações: (34) 3218-6800

Terminais de válvulas 
Data/Local: 26 e 27/04 – São Paulo (SP)
Informações: (11) 5013-1852 e treinamento.br@festo.com

Energia solar: bombeamento de água
Data/Local: 27/04 – São Paulo (SP)
Informações: www.neosolar.com.br/cursos-energia-solar



EMPRESA ANUNCIANTE TELEFONE E-MAIL

Potência facilita o contato rápido e direto, sem intermediários, entre leitores e anunciantes desta edição. 
Consulte e faça bons negócios.

PÁG. SITE

ALUBAR METAIS E CABOS S.A. 25 (91) 3754-7100 www.alubar.net comercial.vendas@alubar.net 

CROSSFOX ELÉTRICA 27 (11) 2902-1070 www.crossfoxeletrica.com.br contato@crossfoxeletrica.com.br

DUTOTEC 31 (51) 2117-6627 www.dutotec.com.br fernanda@dutotec.com.br

ENERSOLAR BRASIL 79 (11) 5585-4355 www.enersolarbrasil.com.br comercial@feiramilano.com.br

EXPOLUX 51 (11) 3060-5000 www.expolux.com.br info@expolux.com.br

FÓRUM POTÊNCIA 2 e 3 (11) 4225-5400 www.forumpotencia.com.br publicidade@hmnews.com.br

GENERAL CABLE BRASIL 17 (11) 3457-0300 www.generalcablebrasil.com vendas@generalcablebrasil.com

GRUPO FRG - CIBIO 65 (41) 3225-6693 www.grupofrg.com.br comercial@grupofrg.com.br

HIPER ENERGY 33 (48) 2102-7703 www.hiperenergy.com.br info@hiperenergy.com.br

HOSPITAL DE AMOR  75 (17) 3321-6600  www.hospitaldeamor.com.br  imprensa@hcancerbarretos.com.br 

IFC COBRECOM 84 (11) 2118-3200 www.cobrecom.com.br cobrecom@cobrecom.com.br

NORTEL SUPRIMENTOS ELÉTRICOS 29 (19) 2115-7700 www.nortel.com.br marketing@nortel.com.br

REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO 47 (11) 3060-4913 www.feicon.com.br rafael.pimenta@reedalcantara.com.br

REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO 83 (11) 3060-4717 www.fiee.com.br atendimento@reedalcantara.com.br

RPM CONSULTORIA E MARKETING  

LTDA. - CENOCON 
69 (11) 3051-3159 http://www.rpmbrasil.com.br rpmbrasil@rpmbrasil.com.br

RPM CONSULTORIA E MARKETING  

LTDA. - REDES SUBTERRÂNEAS 
39 (11) 3051-3159 http://www.rpmbrasil.com.br rpmbrasil@rpmbrasil.com.br

SIL FIOS E CABOS ELÉTRICOS  11 (11) 3377-3333 www.sil.com.br sil@sil.com.br

STECK 21 (11) 2248-7000 www.steck.com.br contato.vendas@steck.com.br

TWR TECNOLOGIA 9 (11) 4043-4488 www.twrtecnologia.com.br robson@twrtecnologia.com.br

WEG 37 (47) 3276-4000 www.weg.net automacao@weg.net
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Um mês repleto de  
palestras interessantes

O mês de abril de 2018 está 
a mil por hora com dezeno-
ve palestras presenciais im-
perdíveis ao longo do mês. 

Elas vão desde assuntos tradicionais e 
muito importantes, como normalização 
e segurança nas instalações elétricas, 
até temas de ponta, incluindo automa-
ção predial, manufatura inteligente, In-
ternet das Coisas, robótica, inteligência 
digital na iluminação, Smart City e Smart 
Lighting, dentre outras.

Essas apresentações estão divididas 
em três eventos que tiveram a organi-
zação e curadoria da Revista Potência, 
a saber:
✖  Arena do Conhecimento na Feicon 

2018, no dia 12 de abril;
✖  Arena do Conhecimento na Mecâni-

ca 2018, no dia 24 de abril;
✖  Arena do conhecimento na Expo-

lux 2018, nos dias 25 e 26 de abril.
No caso da Feicon, que é a maior fei-

ra da área da construção civil da Améri-
ca Latina, as palestras ministradas por 
especialistas incluem instalações elétri-
cas fotovoltaicas, sistemas avançados de 
conexões elétricas, luz e conectividade 
nas edificações, conceitos e aplicações 
de automação residencial, além de cer-
tificação de produtos e reforma das edi-
ficações antigas. 

Na feira Mecânica, tradicional even-
to do setor, na área relativa à manufa-
tura avançada e automação, haverá um 
interessante e inovador painel apresen-
tando diferentes aspectos práticos para 
a implantação de uma indústria 4.0 no 
Brasil. Palestrantes de elevado grau de 
conhecimento vão apresentar temas 
como o da sustentabilidade econômica 

em sistemas eletromecânicos, infraes-
trutura de TI moldada para a Indústria 
4.0, do chão de fábrica à nuvem e auto-
mação e robótica no Brasil serão apre-
sentados individualmente e, ao final do 
painel, debatidos em conjunto pelos 
palestrantes. 

As apresentações organizadas pela 
Revista Potência na Expolux, maior feira 
de iluminação da América Latina, são fo-
cadas em dois grandes temas muito atu-
ais: automação da iluminação e Internet 
das Coisas. Para apresentar a situação 
atual e, sobretudo, as tendências nessas 
áreas, grandes especialistas renomados 
da área vão discutir com o público como 
a luz e os controles podem transformar 
o mundo, a tecnologia digital na ilumi-
nação, a inteligência digital aplicada na 
energia, a internet das coisas auxilian-
do nossas cidades, Smart Cities, Smart 
Lighting, dentre outros atuais temas.

Como se vê, há inúmeras oportu-
nidades para os profissionais se reci-
clarem em assuntos que impactam a 

sociedade de modo direto. E o melhor, 
gratuitamente.

Para estar conosco nestas pales-
tras, basta fazer a inscrição pela inter-
net como visitante das feiras e dirigir-se 
diretamente para as arenas (consulte 
o mapa das feiras). Os sites de cada 
evento são facilmente localizados atra-
vés de busca no navegador. Não perca 
essas oportunidades de crescer profis-
sionalmente e realizar novos contatos 
com aqueles que entendem do assunto.

Nos vemos nas arenas!
Abraços e até a próxima edição!
Hilton Moreno
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