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Fundadores: 
Elisabeth Lopes Bridi

Habib S. Bridi (in memoriam)

É comum tratarmos em nossas páginas de tendências tec-
nológicas, inovações, energia limpa, Indústria 4.0 e uma série 
de outros temas que mostram como a área eletroeletrônica se 
mantém dinâmica, acompanhando as necessidades dos con-
sumidores do século XXI, sejam eles consumidores finais ou 
grandes indústrias.

Porém, quando o assunto é consumo de energia, há um 
tema central que nunca sai de pauta. Diria até que é um assun-
to atemporal e que também não para de evoluir mundo afora: 
a eficiência energética.

Na matéria de capa desse mês, assinada por Paulo Martins, 
trouxemos uma novidade que promete impulsionar as ações de 
eficiência em edificações nos próximos anos. Um movimento 
que ocorre na Europa, mas que, naturalmente, tende a causar 
impactos em todo o mundo. 

A reportagem trata, em primeira mão, de uma proposta de 
diretiva de autoria do Parlamento Europeu e do Conselho da 
União Europeia, que propõe alterações em dois importantes 
regulamentos europeus: a Diretiva 2010/31/UE, que trata do 
desempenho energético dos edifícios; e a Diretiva 2012/27/UE, 
que versa sobre eficiência energética.

O documento destaca que a União Europeia, bloco econô-
mico que congrega 28 Estados-membros, está empenhada em 
desenvolver um sistema energético sustentável e descarboniza-
do e que para atingir esses objetivos mantém seu compromis-
so de valorizar o emprego de energias renováveis e de veículos 
elétricos e de fomentar a prática da eficiência energética nas 
edificações, entre outras medidas.

Em fase avançada de tramitação, a nova proposta faz uma 
série de considerações que empolgaram alguns especialistas 
brasileiros, que acreditam ser viável e interessante para o País 
adotar alguns desses conceitos para fomentar ações semelhan-
tes por aqui. Trata-se de mais uma oportunidade para tornarmos 
nossas instalações mais eficientes e modernas.

Boa leitura!
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Melhores 
fornecedores

A Siemens, uma das líderes mundiais em 
soluções para o mercado de Óleo e Gás, recebeu 
no final de junho o Prêmio Reconhecimento 
de Melhores Fornecedores Petrobras 2017. A 
empresa alemã foi vencedora na categoria de 
Crítica e Estratégica graças à excelência no 
desempenho e atendimento oferecido. 
A premiação, que está em sua primeira edição, 
totaliza 17 empresas reconhecidas em 13 
categorias, tendo como principal objetivo 
estimular companhias a aprimorarem o seu 
desempenho na prestação de serviços, bem 
como na entrega de bens à Petrobras.
De acordo com Cláudio Makarovsky, 
especialista do setor de Oil & Gas da Siemens, 
o reconhecimento consolida a força da empresa 
no mercado de óleo e gás, além de ressaltar 
seu compromisso com a qualidade e a melhor 
performance de suas soluções. “Através de muita 
seriedade, a Siemens alcança mais um patamar 
ao estar entre as melhores fornecedoras de 
uma das maiores empresas do Brasil. Isso se dá 
graças às nossas soluções customizáveis, que 
se adaptam de acordo com as necessidades dos 
clientes, e ao rigor com os prazos, já que sempre 
entregamos nossos serviços com antecedência e 
respeitando todo o escopo”, afirma.
O Prêmio Reconhecimento de Melhores 
Fornecedores Petrobras 2017 identifica empresas 
que se destacaram na entrega de bens e 
serviços à estatal. Critérios como qualidade, 
prazo, gestão, SMS, conformidade e integridade 
são levados em conta na avaliação, que, nesta 
primeira edição, englobou empresas dos 
segmentos crítico e estratégico. Os resultados 
foram obtidos a partir do IDF - Índice de 

Desempenho dos 
Fornecedores - novo 
processo de avaliação 
de desempenho da 
companhia e de critérios 
de conformidade e 
integridade. Na foto 
aparecem Mauro 
Mendes, gerente 
executivo de Águas 
Profundas da Petrobras, 
e Claudio Makarovsky, 
especialista do setor de 
Oil & Gas da Siemens. 

Gestão de pessoas
A Soprano ingressa em um novo momento celebrando dois marcos de 
sua trajetória. A empresa conquistou o selo Great Place to Work (GPTW), 
reconhecimento concedido às organizações que possuem alto índice 
de satisfação de seus colaboradores. Junto a isso, lançou seu novo 
posicionamento de marca, com reformulação da identidade visual e foco na 
temática da confiança para reforçar os laços com todos os seus públicos.
O Great Place to Work é uma certificação concedida pela consultoria de 
mesmo nome a empresas de todo o mundo com o objetivo de reconhecer 
padrões de excelência na gestão de pessoas. Para realizar a avaliação, é 
aplicada uma pesquisa de clima organizacional a fim de medir a satisfação 
geral dos colaboradores da empresa.
É levada em consideração a opinião dos funcionários sobre temas como 
carreira, desenvolvimento pessoal e qualidade de vida, abordando 
questões como confiança entre líder e liderado e 
entre colaboradores, a capacidade de comunicação e 
transparência da liderança, se os líderes são acessíveis, 
se as pessoas são respeitadas independente de sexo, cor 
de pele, religião e opção sexual, se as promoções são 
concedidas por merecimento, se as pessoas sentem orgulho 
da empresa e do trabalho que realizam, se há colaboração 
entre as áreas, se as regras são comunicadas com clareza, 
entre outras dezenas de itens.
Com o selo GPTW conquistado, a Soprano concorre ao 9º 
Prêmio Melhores Empresas para Trabalhar, junto a outras 
organizações que também obtiveram avaliação superior 
a 70% em 2018. Em nível nacional, a divulgação dos 
vencedores ocorre em julho, enquanto a nível estadual 
acontece em novembro.
“A Soprano obteve nota superior a 80% na avaliação, ou seja, a cada 
dez pessoas, oito estão plenamente satisfeitas em trabalhar na empresa. A 
relação de confiança é o principal índice de avaliação do prêmio”, explica 
André Bersano, diretor de Relacionamento da consultoria.
Confiança também é o foco do novo posicionamento de marca da empresa. 
Com o slogan “A vida é melhor para quem confia”, a Soprano recriou sua 
identidade visual e lançou uma campanha com o objetivo de reforçar os 
vínculos de segurança e parceria junto aos seus públicos através de suas 
sete unidades de negócios: Fechaduras e Ferragens, Materiais Elétricos, 
Utilidades Térmicas, Componentes para Móveis, Smart, México e Centro 
América, que juntas somam mais de são 5.000 itens produzidos pela marca 
para atender o mercado brasileiro e demais países da América Latina.
O novo posicionamento de marca da Soprano reflete o feedback de 
seus públicos, desde consumidores finais, distribuidores, varejistas, 
revendedores, vendedores, chaveiros, eletricistas, engenheiros, arquitetos 
e até mesmo não-clientes. Estes destacaram os seguintes atributos 
que consolidaram a nova marca Soprano: uma empresa sólida, com 
a estabilidade de estar há mais de 60 anos no mercado, parceira que 
desenvolve relações duradouras, que cumpre o prometido buscando 
sempre a melhor solução possível, que quando se propõe a inovar faz 
com segurança, onde os prazos são respeitados, onde todos defendem 
relações éticas e honestas e que tem a eficiência em seu DNA, aplicando 
conhecimento e profundidade em tudo o que se envolve.

Foto: Divulgação/Nelson Peres/Agência Petrobras
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Aquisição concluída

Qualidade de luz
A Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial em iluminação, iluminou 10 dos 12 estádios usados para o 
torneio mundial de futebol na Rússia, incluindo os estádios Luzhniki (Moscou), o estádio Krestovsky 
(São Petersburgo), Fisht (Sochi), Ekaterinburg Arena (Yekaterinburg), assim como estádios de futebol 
em Kazan, Rostov-on-Don, Kaliningrado, Nizhny Novgorod, Volgogrado e Samara. A iluminação LED 
da Signify é usada na Arena Ekaterinburg. A iluminação LED de última geração fornece aos jogadores 
de futebol e fãs a melhor qualidade de luz e é ideal para transmissões de TV 4K e replays de ação em 
câmera lenta para os bilhões de telespectadores que querem capturar todo o drama em campo - cada 
gota de suor, contração muscular e expressão facial. A iluminação LED do campo também pode ser 
controlada e sincronizada com a música para um entretenimento espetacular antes da partida.
A iluminação da Signify foi usada para iluminar as fachadas dos estádios, contribuindo para a atmosfera 
e criar um espetáculo para torcedores presentes nos jogos. Uma instalação única está presente no 
estádio Luzhniki, em Moscou, onde um teto de 39 mil metros quadrados de luzes LED foi instalado, 
tornando-se uma das maiores e mais inovadoras fachadas de luzes da Rússia. Esta fachada irá 
emocionar os fãs da cidade toda, criando espetáculos incríveis de luz, antes, durante e depois dos jogos. 
“Temos mais de 80 anos de experiência de iluminação em eventos esportivos e somos reconhecidos 
como líderes mundiais em iluminação esportiva”, disse Sergey Karpov, diretor de Iluminação Esportiva 
da Signify na Rússia. “Através destas instalações, os fãs e os telespectadores do mundo todo irão 
desfrutar do seu jogo favorito, enquanto os jogadores de futebol no campo terão a visibilidade ideal”. 
Signify tornou-se o novo nome da empresa Philips Lighting a partir do dia 16 de maio de 2018.

A ABB anuncia que concluiu a aquisição da GE Industrial 
Solutions (GEIS), negócio global de soluções de eletrificação. 
A transação foi anunciada em 25 de setembro de 2017 e 
deverá aumentar o EPS operacional no primeiro ano.
A transação, de US$ 2,6 bilhões, oferece substancial 
potencial de criação de valor dentro da ABB, incluindo 
oportunidades de crescimento a serem aproveitadas da 
união da oferta digital da companhia, o ABB Ability™, 
com a extensa base instalada da GEIS. A ABB espera 
obter aproximadamente US$ 200 milhões de sinergias 
de custos anuais no quinto ano, o que será fundamental 
para trazer a GEIS para o desempenho dos pares.
“Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas à GE 
Industrial Solutions para a ABB”, disse o CEO da ABB, 
Ulrich Spiesshofer. “A combinação reforça a posição da 
companhia como líder mundial em eletrificação e acelera 
nosso crescimento e competitividade nos principais 
mercados, particularmente na América do Norte. Como 
um dos negócios originais de Thomas Edison, a GEIS é o 
berço da eletrificação – um legado que preservaremos e 
desenvolveremos, agora que a GEIS faz parte da ABB”.
A GEIS será integrada à divisão de Produtos para 
Eletrificação da ABB, liderada por Tarak Mehta, presidente 
da divisão, como uma nova unidade de negócios 

denominada Electrification Products Industrial Solutions 
(EPIS). Stephanie Mains, que anteriormente foi a presidente 
e CEO de negócios da GE Industrial Solutions, liderará a 
nova unidade de negócios como diretora administrativa. 
Como parte da transação, a ABB estabeleceu um 
relacionamento de fornecimento estratégico de longo 
prazo com a GE para fornecer a empresa produtos e 
soluções de todo o portfólio da ABB. O direito a longo 
prazo de usar a marca GE está incluso na aquisição.
“Os portfólios de produtos da GE Industrial Solutions e 
da ABB são altamente complementares. Juntos, teremos 
uma oferta combinada e abrangente, além 
de uma presença global expandida, força de 
vendas e rede de distribuição”, disse Tarak 
Mehta. “Estamos comprometidos com a 
manutenção da base instalada da 
GEIS e agora poderemos oferecer 
uma oferta tecnologicamente mais 
avançada e digitalmente conectada 
aos nossos clientes em todo o mundo. 
Juntos, fortaleceremos a posição 
#2 da ABB na eletrificação global 
e expandiremos nosso acesso ao 
atrativo mercado norte-americano”.

Foto: ShutterStock

Fotos: Divulgação

O artigo “Já imaginou a iluminação conectada à internet?”, publicado no Caderno da Iluminação 
da edição 149 da revista Potência, é de autoria de Mariana Bavoso, Lighting Application 
Specialist, Specification, da Philips. Pedimos desculpas à especialista e aos leitores pelo equívoco.

Correção



HOLOFOTE

POTÊNCIA8

Novos 
parceiros

No intuito de sempre melhorar o 
atendimento prestado aos clientes e o 
portfólio de produtos, a Dimensional Infra 
está iniciando uma nova fase com novidades 
na sua lista de fornecedores. 
Em parceria com a Furukawa e a Dahua, 
serão distribuídos novos produtos com 
alta tecnologia e qualidade, para atender 
diferentes necessidades, tanto em termos de 
reposição quanto para aplicação em novos 
projetos.
Um evento voltado para clientes, realizado 
no dia 19 de junho, no Skye Bar & 
Restaurante, do Hotel Unique, em São Paulo, 
marcou a divulgação oficial das novas 
parcerias para o mercado. 
A Dimensional atua no amplo mercado de 
distribuição e diferencia-se no setor por 
oferecer soluções completas aos seus clientes 
por intermédio de diferentes unidades de 
negócios, que incluem a distribuição de 
materiais elétricos e EPIs, tecnologia em 
automação industrial e assistência técnica, 
projetos luminotécnicos e infraestrutura 
para instalação, segurança e automação 
predial. A unidade de negócios Infra também 
possui em seu portfólio marcas como Bosch, 
Commscope, APC, Brady, Dutotec, Top 
Solutions e GP Racks, Philips, entre outras.
Com 9 filiais, a Dimensional está presente 
em todo o País. Em Limeira (SP) fica a matriz, 
com um moderno Centro de Distribuição de 
16.000 m². A Dimensional é associada desde 
2007 à multinacional francesa Sonepar, 
considerada a maior distribuidora do 
segmento no mundo. 

Portfólios integrados
A FLIR, líder no mercado mundial de imagens térmicas, já possui um portfólio 
variado de equipamentos termográficos para diversas aplicações - desde 
uso na elétrica e mecânica à segurança e defesa. Para atender ainda mais 
consumidores de diversas classes e necessidades, os produtos da empresa 
Extech, uma das maiores fabricantes de multímetros e alicates amperímetros, 
agora integram o portfólio da FLIR, como uma marca de equipamentos mais 
acessível aos consumidores. A Extech foi adquirida pela FLIR em 2007 e como 
estratégia da companhia, a integração dos produtos vai disponibilizar mais 
opções ao portfólio da FLIR globalmente e atender uma demanda por soluções 
acessíveis e versáteis com a qualidade FLIR já reconhecida no mercado. 
O catálogo de equipamentos da Extech disponibiliza multímetros, alicates 
amperímetros, medidores de luz, boroscópio, detector de fuga de gás 
refrigerante e medidor portátil para diversas aplicações e orçamentos. 
Com uma bagagem de mais de 45 anos, a FLIR está na linha de frente da 
produção de ferramentas que ajudam a prevenir, identificar e solucionar 
problemas em aplicações elétricas, mecânicas, de manutenção, de segurança 
ou ambientais. “Queremos fomentar o uso de produtos de qualidade de 
maneira acessível. Nosso intuito é promover ferramentas de alto desempenho 
para que os trabalhadores saibam que seu serviço será assertivo e preciso”, 
comentou Macson Guedes, diretor de Vendas da FLIR na América Latina.
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Novo presidente
A Schneider Electric, líder global na transformação digital em gestão da energia 
elétrica e automação, anuncia o novo CEO para o Brasil. O engenheiro Marcos 
Alvarenga Matias, 47 anos, deixa a presidência da Zona Andina e assume o 
comando da subsidiária brasileira, reportando-se a Tania Cosentino, presidente 
da empresa para América do Sul. Matias ingressou na companhia em 1989 
como estagiário em Projetos. Engajado e com forte orientação para resultado, 
ascendeu: passou por cargos de gerência, diretoria e vice-presidência em áreas 
variadas – Produtos, Marketing, Comercial Contas Estratégicas, Serviços e 
Industrial – até se tornar, em 2012, presidente da Zona Andina, que compreende 
Colômbia, Equador, Venezuela, Peru e Bolívia.
Engenheiro eletroeletrônico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo), 
com MBA em Marketing pelo Ibmec (São Paulo) e formação no Senior Executive 
Program da IESE Business School de Nova York (Estados Unidos), além do histórico 
profissional de peso, Marcos Matias (foto) chega ao posto máximo da empresa 
brasileira com motivação e novas ideias. “O Brasil representa um imenso potencial. 
Mais do que tendência, a transformação digital já é uma realidade. Setores 
diversos, como energia, alimentos e bebidas e até agronegócio, têm aderido à 
Indústria 4.0, com aumento de produtividade e redução de custos”, declara.
Cleber Morais, que ocupava o cargo desde fevereiro de 2016, parte para novos 
desafios profissionais com a certeza de ter contribuído para a evolução da 
empresa. “No período em que esteve à frente da operação brasileira, Cleber 
promoveu o lançamento do EcoStruxure, nossa plataforma e arquitetura de sistema 
aberta, interoperável e habilitada para IoT. Agora, 
com entusiasmo, damos boas-vindas ao Marcos, 
que há anos vem demonstrando profissionalismo e 
competência na condução dos negócios e que já era 
nome forte no plano de sucessão da liderança da 
companhia”, afirma Tania Cosentino.



Segurança de rede
A TS Shara, fabricante nacional de nobreaks, 
estabilizadores de tensão, filtros de linha, 
autotransformadores e protetores de rede inteligentes 
participou mais uma vez da Feira Internacional de 
Segurança (Exposec), um dos maiores eventos de 
segurança eletrônica, pública, privada, patrimonial e 
empresarial do Brasil, realizada em maio na capital paulista. 
A participação da TS Shara foi marcada pelo lançamento 
de três novas linhas de nobreaks com potências e usos 
variados. São elas: o UPS Professional Universal, o UPS 
Professional Gate e o UPS Multiuso 500 VA. 
As linhas foram desenvolvidas para oferecer uma 
ampla aplicabilidade que permite ao equipamento 
se conectar na rede elétrica e oferecer segurança 
para os aparelhos eletroeletrônicos, sejam eles 
TVs, videogames, aquecedores de água e portões 
automáticos. O UPS Professional Gate, por exemplo, 
permite a automação de portões eletrônicos e 
os alimenta com energia, podendo ser utilizado 
em qualquer ambiente e em diversos tipos de 
motores. Preparado para uso em centrais de portões 
convencionais e inversoras, a linha foi desenvolvida 

com recursos avançados da engenharia e produzida 
dentro da norma ISO 9001.
Disponível nas potências 1.200 e 1.600 VA, os 
equipamentos são de fácil instalação e únicos no 
mercado para automação de portões que oferecem 
até três anos de garantia, informa o fabricante. “A 
linha de nobreaks para portões é um destaque para 
a segurança dos usuários, pois pode ser utilizada 
em empresas e residências. Nossa preocupação foi 
oferecer o que há de mais moderno nessa área e com 
uso facilitado para que todos tenham interesse no 
produto”, explica Pedro Al Shara, CEO da TS Shara.
O executivo aprovou a participação na Exposec. “A 
feira é muito importante para a TS Shara por ser 
uma vitrine para nossos produtos. Para esta edição, 
buscamos oferecer mais opções ao mercado de 
segurança, para uso em configurações variadas. Nós 
valorizamos a qualidade e nos preocupamos em 
desenvolver produtos com ampla aplicabilidade, ao 
mesmo tempo em que agregamos durabilidade aos 
equipamentos e segurança aos usuários”, finaliza o 
CEO da TS Shara.

Foto: Divulgação

Conheça Asgard ®, o novo Disjuntor Caixa Moldada da STECK.
Com design moderno, versátil e compacto, Asgard ® possui maior 
número de manobras elétricas e mecânicas e correntes nominais
que vão de 10A a 1250A. Além disso, sua estrutura permite a
fácil montagem de acessórios.

Asgard ®. Tecnologia aliada ao design.
STECK. Esta é a sua marca. 

www.STECK.com.br

Tecnologia do futuro,

disponível no presente.
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EVOLUÇÃO 
REGULATÓRIA

MEDIDAS EM DISCUSSÃO NA EUROPA PARA 

OTIMIZAR O DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS 

EDIFÍCIOS PODE INFLUENCIAR POSITIVAMENTE 

OUTRAS REGIÕES, COMO O BRASIL.

POR PAULO MARTINS

Uma proposta de diretiva de autoria do Parlamento Europeu e do Con-
selho da União Europeia vem chamando a atenção dos profissionais 
brasileiros que atuam no setor eletroeletrônico, em particular, nos 
segmentos de elétrica e de automação predial.

Elaborado pela Comissão Europeia da Indústria, da Investigação e da Energia, 
o documento propõe alterações em dois importantes regulamentos europeus: 
a Diretiva 2010/31/UE, que trata do desempenho energético dos edifícios, e a 
Diretiva 2012/27/UE, que versa sobre eficiência energética. 

A propositura destaca que a União Europeia, bloco econômico que congre-
ga 28 Estados-membros, está empenhada em desenvolver um sistema energé-
tico sustentável e descarbonizado e que para atingir esses objetivos mantém 
seu compromisso de valorizar o emprego de energias renováveis e de veículos 
elétricos e de fomentar a prática da eficiência energética nas edificações, en-
tre outras medidas. 

Em fase avançada de tramitação, a nova proposta faz uma série de consi-
derações que empolgaram alguns especialistas brasileiros, que acreditam ser 
viável e interessante para o País adotar alguns desses conceitos para fomentar 
ações semelhantes aqui. 

O plano de metas proposto pela União Europeia para desenvolver “um sis-
tema energético sustentável, concorrencial e descarbonizado até 2050” en-
volve a adoção de uma série de políticas e de ações que de uma forma ou de 
outra se complementam. 
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Um dos campos envolvidos nesse 
processo certamente será o da constru-
ção civil, uma vez que, na União Euro-
peia, o parque imobiliário responde por 
cerca de 36% de todas as emissões de 
CO2 (dióxido de carbono, um dos gases 
que alimentam o efeito estufa). Qua-
se metade da energia final consumida 
naqueles países é empregada para fins 
de aquecimento e arrefecimento, sendo 
80% desta utilizada em edifícios. 

Por este motivo, a concretização dos 
objetivos do bloco, no que se refere aos 
aspectos de clima e energia, está as-
sociada aos esforços para renovar seu 
próprio parque imobiliário. “Por isso, é 
necessário dar prioridade à eficiência 
energética e pôr em prática o princípio 
da ‘eficiência energética em primeiro 
lugar’, bem como ponderar a implan-

tação das energias renováveis”, diz o 
documento. 

Outro aspecto importante destacado 
pelo estudo é que as ações para melhorar 
o desempenho energético dos edifícios 
não devem se limitar apenas ao sistema 
envoltório, mas incluir também os demais 
elementos, como aquecimento, arrefeci-
mento, ventilação e iluminação.

A questão financeira também é 
abordada na referida proposta de direti-
va. Segundo o documento, “Os mecanis-
mos financeiros, os incentivos e a mobi-
lização das instituições financeiras para 
renovações que melhorem a eficiência 
energética dos edifícios deverão desem-
penhar um papel central nas estratégias 
nacionais de renovação a longo prazo e 
deverão ser ativamente promovidos pe-
los Estados-Membros”.

Os veículos elétricos também figu-
ram entre as principais apostas da União 
Europeia para otimizar o uso da ener-
gia. “Em combinação com um aumento 
da quota da produção de eletricidade a 
partir de fontes de energia renováveis, 
os veículos elétricos produzem menos 
emissões de carbono e permitem me-
lhorar a qualidade do ar. Os veículos 
elétricos constituem um importante 
componente do processo de transição 
para uma energia limpa com base em 
medidas de eficiência energética, com-
bustíveis alternativos, energia renovável 
e soluções inovadoras de gestão da fle-
xibilidade energética”, destaca o texto 
da proposta. 

É sugerido ainda o apoio à implanta-
ção da infraestrutura de carregamento nos 
parques de estacionamento de edifícios 

Quase 50% da energia 
final consumida na União 
Europeia é utilizada para 
fins de aquecimento e 
arrefecimento, e 80% 
desta é utilizada em 
edifícios.

O parque imobiliário 
é responsável por 
cerca de 36% de 
todas as emissões 
de CO2 na União 
Europeia.

A União Europeia mantém o 
compromisso de reduzir as 
emissões de gases com efeito de 
estufa em pelo menos 40% até 
2030, face aos valores de 1990.
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SIL, ESSA É A MARCA!

COM SIL
NA JOGADA,
A ENERGIA 
ROLA SOLTA.

BAIXE O APLICATIVO DA SIL
NO SEU CELULAR E FIQUE LIGADO!
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residenciais e não residenciais. “Os Es-
tados-Membros deverão estabelecer 
medidas para simplificar a instalação 
de infraestruturas de carregamento de 
modo a ultrapassar as dificuldades re-
sultantes da dispersão de incentivos ou 
os encargos administrativos com que se 
deparam os proprietários quando ten-
tam instalar um ponto de carregamen-

to no seu espaço de estacionamento”, 
defende o documento.

A digitalização do setor energético e 
a consequente integração das energias 
renováveis e o advento das redes e edifí-
cios inteligentes são temas que também 
constam nas considerações feitas pela 
proposta de diretiva europeia. O docu-
mento defende a criação de incentivos 

a fim de promover sistemas aptos a re-
ceber tecnologias inteligentes e soluções 
digitais nas áreas construídas: “Tais ofe-
recem novas oportunidades para pou-
panças de energia, permitem aos consu-
midores obterem informações mais pre-
cisas sobre os seus padrões de consumo 
e aos operadores dos sistemas gerirem a 
rede de uma forma mais eficaz”.

Especialista avalia realidade brasileira
Após essa passagem resumida pelas 

propostas europeias, é válido redirecio-
nar as atenções para o que está aconte-
cendo no Brasil nas áreas mencionadas 
e o que precisaria ser feito para que o 
quadro evoluísse. 

Para estas análises ouvimos o en-
genheiro eletricista Hilton Moreno, que 
acumula ampla experiência como pro-

fessor universitário e consultor técnico. 
Além disso, dirige a HMNews Editora 
e Eventos, empresa responsável pela 
publicação das Revistas Potência e da 
Instalação e pela realização dos Fóruns 
Potência e da Instalação.

Conversamos também com o profes-
sor Roberto Lamberts, coordenador do 
Comitê Temático de Energia do Conse-

lho Brasileiro de Construção Sustentável 
(CBCS) e supervisor do Laboratório de 
Eficiência Energética em Edificações da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). A entrevista com Lamberts co-
meça na página 18.

Para Hilton, os conceitos expostos 
na proposta de diretiva do Parlamento 
e do Conselho da União Europeia po-
deriam ser integrados com sucesso à le-
gislação de outras regiões do planeta, 
inclusive do Brasil - obviamente, com 
as eventuais adaptações necessárias 
a cada realidade: “A soma das ações 
resultantes de documentos como esse 
pode fazer com que um país, uma região 
e o mundo inteiro ganhem, no aspecto 
de energia”.

No Brasil, tem havido algum pro-
gresso em relação ao melhor aproveita-
mento energético, entretanto, é preciso 
um esforço maior dos governantes, das 
empresas e dos consumidores em ge-
ral no sentido de combater e prevenir 
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o desperdício. É necessário que haja, 
efetivamente, uma mudança cultural de 
toda a sociedade, como compara Hilton: 
“Enquanto a União Europeia trata suas 
edificações como uma questão estraté-
gica e entende o papel fundamental que 
elas representam no presente e no futu-
ro, é duro constatar que no Brasil ainda 
temos que brigar para ter o fio terra nas 
instalações elétricas”.

Para o diretor da HMNews, em se 
tratando de eficiência energética, a área 
da construção civil ainda apresenta um 
grande atraso em relação a outros se-
tores, como a indústria, por exemplo. 

Um dos problemas apontados pelo 
especialista é o fato do mercado focar 
mais aspectos como o ato da constru-
ção, em si, e a envoltória dos edifícios, 
e dar pouca atenção à influência que 
a energia e as instalações exercem 
no prédio como um todo, sobretudo 
durante sua operação diária. “Tradi-
cionalmente são levados em conta a 
forma construtiva e os materiais uti-
lizados, mas nem tanto o prédio fun-
cionando, com sua parte elétrica, de 
automação e de iluminação e como 
isso tudo influenciaria na eficiência da 
edificação”, compara. A boa notícia é 
que a nova proposta elaborada pelo 
Parlamento e Conselho da União Eu-
ropeia aponta para a necessidade de 
se fazer uma análise mais ampla dessa 
questão. “Essa diretiva, em particular, 
diz explicitamente que está consideran-
do a importância das utilidades no de-

sempenho energético das edificações”, 
endossa Hilton.

Outro ponto da proposta europeia 
aprovado pelo diretor da HMNews é a 
meta de valorizar as energias renová-
veis. Ele destaca que o Brasil tem totais 
condições de assumir uma posição de 
liderança nesse campo, dada a grande 
disponibilidade de recursos naturais. 
Para Hilton, a velocidade desenvolvida 
por esse segmento poderia e deveria ser 
maior, pois na prática o País segue bas-
tante atrasado, em relação às principais 
lideranças mundiais.

Hilton também avaliou positivamen-
te a iniciativa europeia de incentivar o 

aumento da infraestrutura para carrega-
mento de veículos elétricos, em conso-
nância com a produção de energias re-
nováveis. “Ficou um documento bastan-
te atual, ditando uma tendência”, opina 
o especialista, destacando o aspecto de 
que cada prédio pode ser considerado 
um lugar com potencial para se trans-
formar em ponto de recarga. 

No Brasil a venda de veículos elé-
tricos ainda é bastante tímida. Isso se 
deve a fatores culturais e também aos 
impostos e custos mais elevados para 
adquirir esse tipo de bem. Mas Hilton 
acredita que isso irá mudar, por conta 
da força da tecnologia. Ele lembra que 

FUTURO LIMPO
Iniciativa europeia incentiva o aumento 
da infraestrutura para carregamento de 
veículos elétricos, em consonância com a 
produção de energias renováveis.
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o preço do telefone celular vem caindo 
ao longo do tempo, permitindo o acesso 
de cada vez mais pessoas. Como resul-
tado disso, muitos usuários deixaram de 
ter linhas de telefone fixo. Para o espe-
cialista, a evolução da eletromobilidade 
tende a provocar o mesmo fenômeno 
nos transportes. “No futuro, ninguém 
mais vai se lembrar dos veículos a ga-
solina”, acredita. 

Sobre o processo de implantação 
das redes e cidades inteligentes, Hilton 
comenta que a digitalização do setor da 
construção civil está intimamente ligada 
à própria digitalização do sistema ener-
gético, que por sua vez se inter-relaciona 
com a automação dos edifícios.

Nos países desenvolvidos esse pro-
cesso está mais adiantado do que no 
Brasil, que, apesar de dispor de diver-
sas tecnologias, ainda possui um mer-
cado interno pequeno. “É o mesmo que 
acontece no caso dos veículos elétricos: 
ainda é caro fazer aqui”, expõe o espe-
cialista. De qualquer forma, ele destaca 
que já existem algumas experiências no 
País envolvendo a integração inteligente 
entre redes elétricas, iluminação pública, 
sistemas de segurança e edifícios. “Ain-
da que em pequena escala, essas inicia-
tivas mostram que esse processo é viá-
vel”, diz o diretor da HMNews.

Quanto aos entraves que impedem 
o desenvolvimento mais robusto das 
áreas e atividades citadas, Hilton cita 
três velhos conhecidos dos empresários: 
burocracia, custos elevados e tributação 
excessiva. 

Outra barreira é o fato de muitos 
brasileiros vislumbrarem apena o curto 
prazo nos negócios. “O avanço na área 
de eficiência energética das edificações 
no Brasil é, principalmente, uma questão 
cultural. Desde a compra de uma simples 
caneta até a aquisição de um aparta-
mento, nosso histórico é no sentido de 
considerar apenas o custo inicial dos 
produtos, sem levar em conta o retorno 
futuro dos investimentos. Como efici-
ência energética é essencialmente uma 

questão de retorno de investimento, a 
sua adoção é bastante difícil, na maioria 
dos casos”, menciona Hilton. 

Outro ponto levantado pelo especialis-
ta envolve a relação daquele que vai pagar 
pela construção da edificação e daquele 
que irá ocupa-la e pagar a conta de ener-
gia no final do mês. “Quando são agentes 
distintos, em geral, a questão da eficiên-
cia é deixada de lado, pois, mais uma vez, 
o que interessa para quem vai construir é 
o menor custo inicial da obra, não sendo 
relevante qual será o gasto mensal daque-
la edificação, uma vez que isso será pago 
por outras pessoas”, analisa.  

Hilton reforça que não faltam para 
o Brasil tecnologias, produtos e conhe-
cimento para implementar ações de efi-
ciência energética. O que precisa, des-
taca ele, é maior vontade para adotar 
tais medidas, além de investir em edu-
cação ambiental e financeira. “Divulgar 
amplamente as vantagens individuais e 
coletivas para a sociedade da eficiência 
energética é fundamental para mudar 
esse cenário”, defende. 

No Brasil, é preciso maior 
vontade para adotar medidas 
de eficiência energética, 
além de investir em educação 
ambiental e financeira.
HILTON MORENO | HMNEWS
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União Europeia está 
empenhada em 
desenvolver um sistema 
energético sustentável 
e descarbonizado. 
Para atingir esses 
objetivos mantém 
o compromisso de 
valorizar o emprego de 
energias renováveis, 
veículos elétricos e de 
fomentar a prática da 
eficiência energética 
nas edificações.
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O Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 
(CBCS) é uma Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (Oscip) criada em agosto 
de 2007, como resultado da articulação entre 

lideranças empresariais, pesquisadores, consultores, pro-
fissionais atuantes e formadores de opinião.

Entidade de representação neutra, seu quadro social 
é composto por pessoas físicas e jurídicas e agrega mem-
bros da academia, fabricantes, construtoras, projetistas, 
representantes de governo, associações e entidades de 
diferentes segmentos da construção civil de todo o Brasil. 
O objetivo do CBCS é contribuir para a geração e difusão 
de conhecimento e de boas práticas de sustentabilidade 
na construção civil.

Nesta entrevista, conversamos com Roberto Lamberts, 
coordenador do Comitê Temático de Energia do CBCS. O 
especialista atua como professor titular e supervisor do 
LabEEE (Laboratório de Eficiência Energética em Edifica-
ções) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Lamberts acredita que o tema eficiência energética 
já tem sua importância reconhecida pelo mercado, mas 
entende que o impulso maior para essa prática ainda 
depende da compulsoriedade na adoção da etiqueta-
gem que comprova o nível de eficiência energética das 
edificações. “A eficiência energética resulta em econo-
mia de recursos que podem ser utilizados em outras 
áreas, como saúde e educação”, aponta. 

❱❱  Que oportunidades a prática da eficiência 
energética pode ofertar ao mercado da cons-
trução civil?
A evolução para prédios mais eficientes, com menor 

impacto ambiental e mais alinhados com as necessidades 
do planeta para que as futuras gerações possam usufruir 
um mundo melhor.

❱❱  Na opinião do Conselho Brasileiro de Constru-
ção Sustentável, o tema ‘eficiência energéti-
ca’ entrou de vez na agenda da construção 
civil brasileira? O setor mostra, de fato, pre-

Entrevista | Roberto Lamberts

Etiquetagem compul   sória em discussão

ocupação, em relação ao desempenho energético 
das edificações? 
Sem dúvida. Os clientes estão cobrando e o governo desen-

volve iniciativas para guiar o setor nessa direção.
 
❱❱  Quais ações comprovam essa tendência? Ou seja, 

que nível de preocupação o mercado da construção 
civil tem, em relação a essa questão?
O governo desenvolveu e implementou o PBE Edifica, uma 

etiquetagem do nível de eficiência energética de edificações 
comerciais e residenciais em 2014; assinou uma Instrução 
Normativa, a IN02, que obriga os prédios públicos na escala 
federal a serem construídos com eficiência máxima (nível A). 
Várias construtoras já buscam essa etiquetagem - que ainda 
é voluntária -, para mostrar para seus clientes que estão pre-
ocupadas em produzir prédios eficientes. O governo discute a 
compulsoriedade dessa etiqueta para defender os consumido-
res, que têm o direito de saber o nível de eficiência dos edifícios 
que compram, constroem ou alugam.

 
❱❱  Que tipo de contribuição os programas governa-

mentais geram, no sentido de fomentar as práticas 
sustentáveis nas edificações?
O PBE Edifica construiu uma forma de classificar os edi-
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fícios de acordo com sua eficiência energética, e poder 
comprovar o nível de eficiência faz parte das práticas de 
sustentabilidade. O PBE Edifica também incluiu outros 
itens de sustentabilidade, como o uso racional de água e 
a geração de energia no local. Quando a etiquetagem for 
compulsória, os construtores e incorporadores vão buscar 
produzir edifícios mais eficientes para serem mais compe-
titivos no mercado e satisfazer um cliente cada vez mais 
preocupado com seus impactos no planeta.

❱❱  No mesmo sentido, que tipo de contribuição 
é gerada pelos selos sustentáveis criados 
pelo mercado, como a certificação LEED, por 
exemplo?
A certificação LEED é mais ampla que a etiqueta do 

PBE Edifica em termos de sustentabilidade, pois, além 
da energia, lida com água, materiais e qualidade do 
ambiente interno. Existem também as certificações AQUA e 
BREAM, entre outras. A certificação LEED no Brasil aceita o 
Selo Procel (dados para prédios etiquetados que tenha 
‘A’ em iluminação, ar-condicionado e envoltórias) como 
o pré-requisito de energia.

❱❱  Que outras ações seriam necessárias no Bra-
sil para favorecer a prática em larga escala da 
eficiência energética nas edificações?
Acredito que para mudarmos o mercado precisa-

mos da compulsoriedade, pois ficando claro para os 

incorporadores e para os consumidores qual é o nível 
de eficiência energética de seus edifícios, todos irão 
trabalhar para produzir prédios de alta eficiência. Logo 
em seguida devemos pensar em prédios que gerem a 
sua própria energia, chamados de Zero Energy Buildings 
(ZEB). Mas também não podemos subestimar a influência 
dos usuários do edifício na real eficiência do edifício 
em uso. Para esta fase estamos trabalhando no CBCS 
no desenvolvimento de benchmarks para serem usados 
como referência e comparação.

❱❱  É possível adotar práticas sustentáveis em to-
das as etapas da construção, como planeja-
mento, fase construtiva, operação, fabricação 
de materiais, etc.? Cite exemplos.
Sem dúvida. No planejamento, muito pode ser feito 

para reduzir o consumo de energia do edifício com con-
dicionamento e iluminação artificial. Durante a cons-
trução temos que garantir que aquilo que foi planejado 
seja executado e instalado como pensado na fase de 
projeto, mantendo a eficiência prevista. Na operação 
existe um grande potencial do usuário não entender a 
forma mais eficiente de operar o edifício e gastar mais 
do que o planejado. Na fabricação de materiais temos 
energia embutida, precisamos desenvolver formas de 
saber quão eficientes são os fabricantes de materiais 
e escolher produtos vindos de fornecedores mais pre-
ocupados com isto. A análise do ciclo de vida pode 
ajudar e o CBCS trabalha em um método mais simpli-
ficado para isto, que pode ser conhecido no site http://
www.acv.net.br  

❱❱  E para a sociedade, que tipos de benefícios po-
dem ser gerados pela preocupação com o de-
sempenho energético das construções?
Segundo a International Energy Agency (IEA), a efici-

ência energética deve ser sempre o primeiro combustível, 
aquele que nunca acaba. A eficiência energética resulta 
em economia de recursos que podem ser utilizados em 
outras áreas, como saúde e educação.

Segundo a International 
Energy Agency (IEA), a 
eficiência energética deve 
ser sempre o primeiro 
combustível, aquele que 
nunca acaba.
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Se a aplicação prática da eficiência 
energética ainda não está amplamente 
consolidada no Brasil, pelo menos em 
termos de conceito é possível dizer que 
o País está alinhado com alguns merca-
dos mais desenvolvidos. 

Um dos principais instrumentos de 
fomento a essa área é o Programa Na-
cional de Conservação de Energia Elé-
trica (Procel). Instituída em 1985, essa 
iniciativa é coordenada pelo Ministério 
de Minas e Energia e executada pela 
Eletrobras. 

De acordo com o balanço divulgado 
em 2017, o Procel alcançou uma eco-
nomia de energia de aproximadamente 
15,15 bilhões de kWh, em 2016. A ener-
gia economizada ajudou o País a evitar 
que 1,238 milhão de tCO2 equivalentes 
fossem liberadas na atmosfera. Isso cor-

responde às emissões proporcionadas 
por 425 mil veículos durante um ano.

O Procel mantém diversas linhas de 
atuação (veja quadro). No que se refere 
às construções, destacam-se dois sub-
programas específicos: Procel Edifica 
(Eficiência Energética em Edificações) 
e Procel EPP (Eficiência Energética nos 
Prédios Públicos). 

Instituído em 2003, pela Eletrobras/
Procel, o Procel Edifica (Programa Na-
cional de Eficiência Energética em Edi-
ficações) atua de forma conjunta com 
o Ministério de Minas e Energia, o Mi-
nistério das Cidades, as universidades, 
os centros de pesquisa e entidades das 
áreas governamental, tecnológica, eco-
nômica e de desenvolvimento, além do 
setor da construção civil. São seis áreas 
de atuação: capacitação; tecnologia; dis-

Resultados dos programas nacionais

Subprogramas que 
compõem o Procel  

No Brasil, um 
dos principais 
instrumentos 

de fomento na 
área de eficiência 

energética é 
o Programa 
Nacional de 

Conservação de 
Energia Elétrica 

(Procel).

✖  Centro Brasileiro de Informação 
de Eficiência Energética -  
Procel Info

✖  Eficiência Energética em 
Edificações - Procel Edifica

✖  Eficiência Energética em 
Equipamentos - Procel Selo

✖  Eficiência Energética Industrial - 
Procel Indústria

✖   Eficiência Energética no 
Saneamento Ambiental - Procel 
Sanear

✖  Eficiência Energética nos 
Prédios Públicos - 
Procel EPP

✖  Gestão Energética Municipal - 
Procel GEM

✖  Informação e Cidadania -  
Procel Educação

✖  Eficiência Energética na 
Iluminação Pública e 
Sinalização Semafórica -  
Procel Reluz

seminação; regulamentação; habitação 
e eficiência energética e planejamento.

Alguns resultados obtidos pelo sub-
programa Procel Edifica se destacam. 
Até 2016, 14 edificações em etapa de 
projeto e 29 edificações construídas re-
ceberam o Selo Procel Edificações. O 
Selo é um instrumento de adesão volun-
tária que visa identificar as edificações 
que apresentam as melhores classifi-
cações de eficiência energética. A esti-
mativa é de que o consumo de energia 
evitado acumulado, proveniente das 
edificações construídas que obtiveram 
o Selo Procel, tenha atingido 8,19 GWh 
(sendo 4,63 GWh somente em 2016).

Outra ação importante é o apoio à 
concessão da Ence (Etiqueta Nacional 
de Conservação de Energia), em parceria 
com o Inmetro. Para edificações comer-
ciais, de serviços e públicas, o total acu-
mulado chega a 193 etiquetas emitidas, 
sendo 84 relativas a edificações cons-
truídas. Para edificações residenciais, o 
total acumulado é de 4.379 etiquetas 
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Economia 
proporcionada 
pelo Procel

Estima-se que em 2016 o Procel 
alcançou uma economia de energia 
de aproximadamente 15,15 bilhões 
de kWh. Essa energia economizada 
ajudou o País a evitar que 1,238 mi-
lhão tCO2 equivalentes fossem libera-
das na atmosfera, o que corresponde 
às emissões proporcionadas por 425 
mil veículos durante um ano.

Concessão do Selo 
Procel Edificações

Até 2016 foram agraciadas 14 edificações na etapa 
de projeto e 29 edificações construídas. Estima-se que 
o consumo de energia evitado acumulado, provenien-
te do conjunto de edificações construídas agraciadas 
com o Selo Procel, seja de 8,19 GWh, dos quais 4,63 
GWh em 2016.

emitidas para unidades habitacionais 
autônomas, sendo 1.986 referentes a 
edificações construídas. Além disso, fo-
ram emitidas 44 etiquetas para a cate-
goria multifamiliar, sendo 15 referentes 
a edificações construídas e 12 etiquetas 
para a categoria ‘áreas comuns’, sendo 
2 para edificações construídas.

Quanto ao subprograma Procel 
EPP, em 2016 houve análise e outorga 
do Selo Procel Edificações na etapa de 
projeto a três edifícios públicos: Depar-
tamento de Engenharia Civil da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina – Flo-
rianópolis (SC); Centro de Gestão e Ar-
mazenamento de Materiais da Câmara 
de Deputados – Brasília (DF) e nova sede 
do Fórum Cível e Criminal na Comarca 
de Porto Velho – Porto Velho (RO).
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Medir para garantir qua   lidade e produtividade
EQUIPAMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO PORTÁTEIS PARA A 

ÁREA ELÉTRICA AVANÇAM NAS TECNOLOGIAS, CATEGORIAS 

DE SEGURANÇA E FUNCIONALIDADES PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES CADA VEZ MAIS ESPECÍFICAS DOS PROFISSIONAIS 

DA INDÚSTRIA E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.

O mercado de instrumentos de teste e medição portáteis para 
a área elétrica é impulsionado, basicamente, pela indústria 
dos mais diversos segmentos e portes, que utilizam esses 
equipamentos para manter o controle da produção, segundo 

os níveis de qualidade e rentabilidade estabelecidos por cada empresa. 
Sendo assim, não é nenhuma novidade dizer que esse mercado sofreu 
uma queda significativa nas vendas, assim como praticamente todo o se-
tor industrial, desde 2015.

A novidade ficou por conta do aumento da demanda por parte dos 
prestadores de serviços, ou seja, instaladores (ar-condicionado, telefone 
e gás) e técnicos autônomos ou de empresas de engenharia e projetos 
elétricos, além dos pequenos empreendedores e usuários residenciais. 

Os principais fabricantes nacionais de equipamentos de teste e me-
dição são unânimes ao dizer que houve uma queda brusca na comercia-
lização dos produtos para a indústria devido à crise econômica, porém, 
compensada, em parte, pelo aumento das vendas aos prestadores de 
serviços. “Atualmente, os usuários preferem fazer manutenção em seus 
equipamentos ao invés de adquirir novos produtos”, afirma Cristiano 
Mollica, engenheiro da Instrutherm.

A perspectiva, no entanto, é que o volume de peças comercializadas 
volte a crescer a partir do segundo semestre de 2018 e que haja cresci-
mento acelerado nos próximos dois anos, com um novo governo que in-
centive a produção industrial. “Esperamos investimentos em programas 
de manutenção preditiva, eficiência energética e segurança nas instalações 
elétricas, rumo à indústria 4.0 ou manufatura avançada”, prospecta Rodri-
go Cunha, gerente de Produtos e Aplicação da Fluke. A empresa preten-
de fechar esse semestre com aumento no faturamento em torno de 6%.  

Os equipamentos de teste e medição portáteis são utilizados para 
medir grandezas elétricas e mecânicas, produzindo resultados imediatos 
(com possível emissão de relatório automático), a fim de garantir a es-
tabilidade e o bom funcionamento de uma planta industrial, ou de um 
prédio comercial, por exemplo. Existem ferramentas para fazer medições 
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de tensão e corrente elétrica, de umida-
de e de ar, resistência de aterramento, 
etc. Estão entre os aparelhos mais co-
nhecidos e utilizados, os multímetros, 
alicates amperímetros, osciloscópios, 
terrômetros, analisadores de baterias, 
calibradores de processos, medidores 
de vibração, analisadores de qualidade 
de energia, boroscópios, luxímetros, ter-
mômetros e termovisores.

Além da indústria (incluindo a cons-
trução civil) e dos prestadores de serviços, 
como já mencionados, são consumidores 
desta gama de produtos as universidades 
e escolas técnicas, as empresas de en-
genharia, as concessionárias de energia 
elétrica e os data centers (infraestrutura 
de rede). “Estamos falando de aparelhos 
utilizados desde técnicos de manutenção 
e calibração até engenheiros de proces-
sos ou gerentes de operações de plantas 
industriais, além dos profissionais eletri-
cistas que trabalham em grandes instala-
ções energizadas”, detalha Cunha.

“A qualidade dos produtos desta 
área tem aumentado substancialmen-
te com uma oferta extensa de equipa-
mentos homologados, voltados cada 
vez mais às necessidades específicas de 
cada segmento de mercado”, destaca 

Paulo Simões, diretor Comercial da Mi-
nipa, fabricante com 38 anos de atua-
ção e um portfólio composto por mais 
de 200 modelos compactos. 

“Hoje, temos multímetros digitais 
cada vez mais modernos e específicos para 
cada área, como, por exemplo, os multí-
metros automotivos que possuem funções 
específicas para manutenção de automo-
tores, tais como ângulo Dwell, medidor 
de rotação, Duty cycle e temperatura. Ou-
tros são os multímetros dedicados a ins-

talações elétricas e motores com funções 
de inrush, pico de corrente e detector de 
tensão sem contato. Há também os osci-
loscópios digitais utilizados para análise 
de sinais elétricos, que custavam dez ve-
zes mais que os atuais, agora com funções 
mais modernas e qualidade insuperável”, 
menciona Mollica, da Instrutherm.

Na área de equipamentos 
de teste e medição existem 
diversas normas nacionais e 
internacionais que devem ser 
seguidas e respeitadas, mas nem 
todas as empresas obedecem a 
regulamentação.
CRISTIANO MOLLICA | INSTRUTHERM
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CONSUMO
Indústria figura entre os 

principais consumidores de 
equipamentos de teste e medição.
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Qualidade e segurança dos equipamentos
instalação. Por isso, na hora de escolher 
ou especificar um equipamento é preciso 
ficar de olho nas certificações apresenta-
das pelo produto e na categoria de segu-
rança oferecida. “A ferramenta deve pos-
suir a categoria de segurança compatível 
com a aplicação a que será destinada, a 
fim de garantir a integridade do usuário. 

Isto é muito importante!”, sublinha Ro-
drigo Cunha, ao revelar que 90% dos 
produtos da Fluke pertencem à categoria 
IV (máxima proteção oferecida por esse 
tipo de equipamento). Outro diferencial 
dos produtos Fluke citado é a robustez, 
isto é, resistência a impactos e quedas.

“Precisam ser observadas as faixas 
de operação, como tensão e corrente, e 
também a proteção oferecida pelos ins-
trumentos de medição”, complementa 
Cristiano Mollica, que observa: “Por-
tanto, é recomendado analisar a gran-
deza e a amplitude que será mensurada 
para especificar de forma correta. Nes-
se sentido, a empresa deve contar com 
treinamento contínuo de toda a equipe 

O mercado de instrumentos de teste 
e medição está intrinsecamente envolvi-
do com a segurança dos usuários e da 
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e possuir vendedores qualificados para 
garantir a assistência pré e pós-venda e 
o fornecimento de qualidade”.

Além da segurança, Macson Guedes, 
diretor de Vendas da Flir na América Lati-
na, cita outros pontos importantes a se-
rem considerados na hora de optar por 
um fornecedor de equipamentos de teste 
e medição: inovação, seleção e suporte. 
“Inovação porque há diversas opções que 
permitem que o cliente obtenha o máxi-
mo de resolução de problemas em um 
único equipamento. Por exemplo: a Flir 
lançou recentemente um alicate ampe-
rímetro com câmera infravermelha inte-
grada (Flir CM174), que permite ao pro-
fissional identificar e resolver problemas 
em menor tempo e protegê-lo dos riscos 
em situações extremas de mau contato 
em painéis elétricos”, aponta Guedes.

Seleção, porque o cliente busca fa-
cilidade e nada melhor do que possuir a 
maior parte de seus equipamentos com 

a mesma marca, de acordo com o diretor 
da Flir. E suporte, já que um dos maiores 
custos atualmente é o tempo. “O cliente 
busca atendimento prestativo, rápido e 
soluções em tempo recorde”.

Na área de equipamentos de teste e 
medição, existem diversas normas nacio-
nais e internacionais que devem ser segui-
das e respeitadas. De acordo com Molli-
ca, algumas são compulsórias (por meio 
de certificações instituídas pelo Inmetro), 
mas nem todas as empresas obedecem a 
regulamentação, devido à falta de infor-
mação ou até mesmo pela dificuldade em 
cumprir determinados requisitos.

“É preciso saber de quem se está com-
prando e se os produtos realmente são 
submetidos a um procedimento de teste e 
qualidade reconhecido pelos órgãos com-
petentes”, alerta Simões, que completa: 
“Ainda existem muitos importadores, re-
vendedores e distribuidores que vendem 
aparelhos sem garantia nenhuma”.

Investimentos em programas 
de manutenção preditiva, 

eficiência energética e 
segurança nas instalações 

elétricas tendem a aquecer o 
mercado de medidores.
RODRIGO CUNHA | FLUKE

Soluções à disposição no mercado nacional
conversem entre si, através da tecno-
logia de comunicação e transferência 
de dados sem fio Fluke Connect. Com 
o recurso, os dados coletados pelos 
equipamentos são enviados para um 
software, que faz a gestão das infor-
mações e gera relatórios, acessados via 
Smartphone ou tablet, para a tomada 
de decisões mais acertivas. As informa-
ções também podem ser enviadas para 
a nuvem, por meio do armazenamento 
seguro Fluke Connect Cloud®, possi-
bilitando o acesso universal a todas as 
equipes de trabalho.

A empresa também lançou o inova-
dor Fluke 279 FC True-RMS, que integra 
em um único dispositivo um multímetro 
digital com recursos completos de uma 
câmera de imagens térmicas. O multíme-
tro com imagem térmica 279 FC permite 
que os técnicos verifiquem de maneira rá-
pida e segura os pontos de aquecimento 
em fusíveis, fios, isoladores, conectores, 
junções e interruptores, por meio da ter-
mografia, para depois analisar os proble-
mas com o multímetro digital. 

A nova ferramenta da Fluke conta 
com 15 funções de medição elétrica, in-
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Com mais de 25 linhas de produtos 
na área de teste e medição, a norte-
-americana Fluke vem adotando uma 
estratégia agressiva para aumentar 
sua participação no mercado brasileiro, 
abordando novos segmentos, como o de 
energia eólica e varejo. Todos os equi-
pamentos são importados e adaptados 
conforme as características do mercado 
local e as exigências normativas.

Entre as novidades e tendências, a 
Fluke tem trabalhado na otimização e 
integração de dados, fazendo com que 
seus equipamentos de teste e medição 

O mercado de instrumentos de teste e medição está 
intrinsecamente envolvido com a segurança dos usuários 
e da instalação. Na hora de escolher um equipamento é 

preciso ficar de olho na qualidade.
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cluindo tensão CA/CC, resistência, con-
tinuidade, capacidade, teste de diodos, 
mín./máx. e frequência. A garra de cor-
rente flexível iFlex® opcional pode ser 
colocada ao redor de conectores e fios 
em locais apertados e de difícil acesso, 
além de expandir suas capacidades de 
medição para incluir corrente CA de até 
2.500 A. A tela colorida de LCD de 3,5 
polegadas (8,89 cm) torna a visualiza-
ção de imagens mais clara e simples.

As principais novidades da Instru-
therm são os instrumentos que hoje 
acompanham a função datalogger, que 
é um armazenador de dados; assim, o 
técnico ou engenheiro pode posterior-
mente descarregar esses dados em um 
notebook para emissão de um relató-
rio. E mais: a empresa comercializa os 
multímetros e osciloscópios com faixa 
automática que, de certa forma, evitam 
erros por parte do usuário.

A Instrutherm oferece uma ampla 
gama de produtos para todos os tipos 
de profissionais e suas aplicações, en-
tre multímetros, fasímetros, osciloscó-
pios, detectores de tensão, boroscópios, 
frequencímetro, fontes de alimentação, 
terrômetros, megômetros e analisado-
res de energia. Todos eles em estoque 
para pronta entrega. Também exporta 
para alguns países da América Latina.

Já a Flir e a Extech (empresa do mes-
mo grupo) têm lançado com frequên-

cia instrumentos de teste e medição. 
Toda a linha da empresa possui lanter-
na LED incorporada para facilitar o tra-
balho em locais de pouca visibilidade 
(algo comum na área elétrica). Dentro 
do seu portfólio são encontrados alica-
te amperímetro com câmera infraver-
melha; multímetro Cat. IV com câmera 
infravermelha; detector de tensão com 
vibração e lanterna LED de alta inten-
sidade; multímetros robustos e à prova 
de água; gadget que transforma sma-
tphone em um termovisor; termovisor 
de bolso (o primeiro e único, segundo a 
empresa); medidores de umidade com 
câmera térmica incorporada para caça a 
vazamentos; boroscópio robusto à pro-
va d’água com dezenas de opções de 
sondas e câmeras; medidor de campo 
elétrico, magnético e radiofrequência 
em um único produto; medidor de es-
pessura para indústria automotiva; me-
didor de peso de bagagem; termômetro 
infravermelho com sensor de vazamento 
ultravioleta; luxímetros para lâmpadas 
LED branca e colorida.

Entre os destaques da Minipa, que 
realiza cerca de 15 a 30 lançamentos 
por ano, estão o multímetro digital ET-
-1507B, modelo de aplicação em am-

biente industrial, Cat. III, 600 V, com 
medições True RMS e teste de tensão 
sem contato (NCV); o alicate amperí-
metro digital ET-3367C, instrumento 
Cat. IV, 600 V, para uso industrial, com 
seleção automática, display de 3 5/6 
dígitos, medida de temperatura e capa-
citância. Diferencia-se pela leitura True 
RMS, medidas de corrente de 1.000 A 
CA/CC e tensão de 1.000 V CA/CC; e 
o termômetro infravermelho MT-350, 
destinado às aplicações que requerem 
medidas de temperatura sem contato, 
como em locais de difícil acesso, pontos 
energizados e altas temperaturas, em 
peças ou partes em movimento e em lo-
cais com impossibilidade de acesso por 
motivos de segurança ou higiene. Com 
auxílio da mira laser para identificação 
do local de medida, apresenta resposta 
rápida e prática.

Para Paulo Simões, outra tendência 
importante no setor são as vendas por 
e-commerce, que aumentaram mais de 
100% nos últimos três anos. A produção 
dos equipamentos de teste e medição da 
Minipa está concentrada na China, que 
continua na vanguarda em volume e preço 
(menos impostos). A empresa, cujas ven-
das anuais giram em torno de R$ 150 mi-
lhões entre indústria e varejo, possui uma 
rede de distribuidores espalhados por todo 
o País e uma unidade na Colômbia para 
atender a América Latina.

A qualidade dos produtos 
desta área tem aumentado 
substancialmente com uma 
oferta extensa de equipamentos 
homologados, voltados cada vez 
mais às necessidades específicas 
de cada segmento de mercado.
PAULO SIMÕES | MINIPA

Na hora de optar por um 
fornecedor de equipamentos 
de teste e medição é preciso 
considerar aspectos como a 

inovação, pois há opções que 
permitem ao cliente obter o 

máximo de resolução de problemas 
em um único equipamento.

MACSON GUEDES | FLIR
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EVENTO FÓRUM POTÊNCIA BELO HORIZONTE

Evento estreia com bri   lho na capital mineira

A primeira etapa 2018 do Fórum Potência repetiu o 
sucesso dos anos anteriores. A edição, que foi a 26ª 
do principal evento técnico itinerante da área elé-
trica do Brasil, ocorreu no dia 21 de maio, em Belo 

Horizonte (MG), e foi patrocinado pelas empresas: Cobrecom, 
Dutotec, Flir, Lumino Solutions, Nortel, Philips, Procobre Brasil, 
Q&T, Siemens, Soprano e Weidmüller. Foram apoiadores: Abra-
copel, ABEE-MG, Abrasip-MG, IBS-FGV e Sinduscon-MG.

Ao todo, mais de 190 profissionais ligados à área elétri-
ca marcaram presença no Fórum, organizado pela HMNews 

Editora. Entre eles, engenheiros, técnicos, tecnólogos, ele-
tricistas, instaladores, projetistas e lojistas.

Os temas destacados ao longo do dia foram bastante 
variados, incluindo dispositivos de proteção para instala-
ções elétricas, iluminação, EPIs, Indústria 4.0, termografia, 
cabos para energia fotovoltaica, conectividade na indústria 
e conceito FIDES.

Um dos destaques foi a apresentação do professor Hilton 
Moreno, consultor do Procobre, com a palestra “Norma brasi-
leira para instalações elétricas fotovoltaicas”. Hilton detalhou 
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Evento estreia com bri   lho na capital mineira
PRIMEIRA ETAPA 2018 DO FÓRUM POTÊNCIA 

ATRAI MAIS DE 190 PROFISSIONAIS DA ÁREA 

ELÉTRICA EM BELO HORIZONTE.
REPORTAGEM: MARCOS ORSOLON 
FOTOS: WESLEY ALVES/HMNEWS

partes da NBR 16690, que estabelece os requisitos de projeto 
das instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, incluindo dis-
posições sobre os condutores, dispositivos de proteção elétrica, 
dispositivos de manobra, aterramento e equipotencialização do 
arranjo fotovoltaico. 

A interligação de pequenas unidades de condicionamento 
de potência em corrente contínua para conexão a um ou dois 
módulos fotovoltaicos também está incluída no escopo desta 

norma. O objetivo da NBR 16690 é especificar os requisitos 
de segurança que surgem das características particulares dos 
sistemas fotovoltaicos que, por serem sistemas em corrente 
contínua, trazem riscos além daqueles originados de sistemas 
de potência convencionais em corrente alternada tratados, por 
exemplo, na NBR 5410. 

Nas páginas a seguir, confira os temas abordados pelos 
patrocinadores do evento.
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A primeira apresentação do dia ficou a cargo de 
Tiago Dalzochio, especialista da Soprano, que mi-
nistrou a palestra “A importância do DR e do DPS 
nas instalações e características dos Disjuntores Cai-
xa Moldada”. 

O especialista fez um resumo sobre o perfil e a histó-
ria da Soprano, empresa nacional com mais de 60 anos 
de mercado, sete unidades de negócios, quatro plantas 
fabris e seis centros de distribuição.

Em seguida ele destacou que algumas das partes 
mais importantes da norma de instalações elétricas de 
baixa tensão (ABNT NBR 5410) tratam das proteções 
das pessoas e animais domésticos contra os choques 
elétricos, da proteção contra a queima de componentes 
e equipamentos devido às sobretensões e da proteção 
dos condutores elétricos contra as correntes de sobre-
carga e curto-circuito. 

Aproveitando esse gancho, Dalzochio montou uma 
apresentação para mostrar de maneira clara e objetiva 
o funcionamento, as principais características e aplica-
ções dos dispositivos indicados pela norma para a rea-
lização destas proteções.

“Luz e Conectividade: um novo patamar de experi-
ências” foi o tema da apresentação de Frederico San-
tiago, especialista da Philips. Santiago lembrou que a 
Philips é uma empresa de tradição quando o assunto é 
iluminação, e que agora a empresa está inovando na 
forma de oferecer conexão banda larga por meio da 
emissão de luz com o projeto Li-Fi. Ele explicou que, em 
substituição às usuais ondas de rádio, para conseguir a 
conexão Li-Fi basta que as luminárias do local estejam 
conectadas à ethernet e integrem um modem capaz de 
modular os pulsos luminosos. Nos aparelhos, um dispo-
sitivo deve interpretar o sinal de luz e transformá-lo em 
dados que possam ser transmitidos e recebidos. 

Uma das maiores vantagens é que o Li-Fi não apresen-
ta as limitações do Wi-Fi em relação aos obstáculos geral-
mente encontrados em ambientes corporativos e residen-
ciais, como paredes e mobiliário. Outro diferencial é o maior 
controle de segurança, uma vez que as ondas do Wi-Fi ul-
trapassam paredes sólidas e podem ser interceptadas por 
pessoas não autorizadas. No Li-Fi, entretanto, o malfeitor 
deverá estar exposto à fonte luminosa, o que diminui as 
probabilidades de o sistema ser atacado por desconhecidos.

Soprano 21 Philips
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Marc Peter Hermamm, analista de Engenharia de 
Produto na JGB Equipamentos de Proteção, foi convida-
do pela Nortel para fazer a palestra “Vestimentas para 
Eletricistas – NR-10”.

Hermamm falou sobre os arcos elétricos, explicando em 
que eles consistem e quais os perigos associados a eles, 
como eletrocussão, queimaduras graves e severas, incên-
dios e destruição de equipamentos. Ele também destacou 
as principais causas do arco elétrico: Mau contato - perda 
da pressão dos parafusos de conexão; Defeito de fabrica-
ção de componentes; Projeto e instalação inadequada ou 
mal dimensionada; Manutenção inadequada e Contatos 
acidentais de ferramentas ou peças.

Por fim, ele falou sobre a escolha dos EPIs e vestimen-
tas mais adequadas para proteger os profissionais contra 
os arcos elétricos, considerando a Norma Regulamenta-
dora nº 10, ou NR-10, que estabelece os requisitos e con-
dições mínimas para o trabalho com eletricidade, objeti-
vando a implementação de medidas de controle e sistemas 
preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 
trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em 
instalações elétricas e serviços com eletricidade.

Maria Raquel de Paula e Lucas Ferreira de 
Almeida Santos, especialistas da Siemens fizeram a 
palestra “Siemens na Indústria 4.0 - Eficiência e compe-
titividade garantidas com a digitalização”.

Eles destacaram que a digitalização da indústria é 
um tópico de interesse mundial e seu conceito é conhe-
cido como Indústria 4.0. O fenômeno tem sido abordado 
como sendo a quarta revolução Industrial e atende às 
necessidades produtivas do Século XXI, onde novos pro-
dutos devem ser levados ao mercado em períodos ainda 
mais curtos; os clientes exigem produtos que atendam 
às suas necessidades específicas; mercados em rápida 
mudança pedem um nível crescente de flexibilidade, e 
o constante desejo de aumentar a eficiência significa 
tempo de desenvolvimento e uso eficiente de recursos e 
energia cada vez menor. Empresas que querem ser bem- 
sucedidas no futuro estão buscando as oportunidades 
fornecidas pela digitalização agora. A digitalização pro-
mete custos menores, melhoria na qualidade de produ-
ção, flexibilidade e eficiência, menor tempo de resposta 
para solicitações de clientes e demandas do mercado, e 
abre áreas de negócios novas e inovadoras. 

Nortel 43 Siemens
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Ana Claudia Albieri, especialista da Lumino, fez 
a palestra “Novidade em iluminação de alta potência: 
tecnologia avançada para redução de energia e aumen-
to de vida útil de lâmpadas”. Ana Claudia destacou que 
a Lumino apresenta uma solução de iluminação revolu-
cionária através da tecnologia de eficiência energética 
inovadora: o reator gHID. Esta solução fornece ganhos 
de eficiência energética para praticamente qualquer in-
fraestrutura de iluminação existente de descarga de alta 
intensidade (HID). O design inovador do reator, permite 
que ele funcione com muitas marcas e tipos de lâmpadas 
HID, prolonga a vida útil nominal da lâmpada em duas 
vezes, e promove uma iluminação mais branca e mais 
brilhante do que a oferecida pelo reator eletromagnético.

Isso permite a substituição por uma lâmpada de menor 
potência, o que torna possível reduzir em até 70% o consu-
mo de energia. O reator gHID também foi desenvolvido para 
caber na maioria das luminárias existentes, proporcionando 
um baixo custo de retrofit. O gHID foi rigorosamente testado 
e é hoje utilizado em uma grande variedade de estabeleci-
mentos mundo afora, incluindo estacionamentos, estradas e 
rodovias, instalações industriais, varejo, portos e aeroportos. 

Peter Souza, especialista da Flir, foi o responsável 
pela palestra “Termografia: eficiência energética”. No 
início da apresentação Souza fez uma explanação sobre 
a companhia, destacando sua história e a aplicação das 
soluções de termografia, que ocorre nas mais diversas 
áreas do mercado, da residencial à militar, passando pelo 
setor industrial e de serviços.

Através da tecnologia infravermelha, é possível gerar 
imagens sem a necessidade da luz, mostrando um mun-
do antes totalmente desconhecido. Através dessa tecno-
logia, é possível explorar ambientes externos no escuro 
e saber quais são os pontos mais quentes e frios de uma 
casa, por exemplo.

As câmeras térmicas da Flir permitem que o profis-
sional enxergue problemas invisíveis a olho nu. E tam-
bém consiga ‘ver’ no escuro absoluto. Na área predial, 
por exemplo, os Termovisores FLIR podem ajudar na 
identificação de falhas no sistema de ar-condicionado, 
no sistema de aquecimento, umidade, nas instalações 
elétricas e hidráulicas, entre outros problemas comuns 
em edificações. Os equipamentos também são bastante 
utilizados na área de manutenção.

Lumino 65 Flir
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Hilton Moreno, consultor da Cobrecom, foi o res-
ponsável pela apresentação “Cabos elétricos para insta-
lações fotovoltaicas”. O especialista deu detalhes sobre 
o funcionamento de uma instalação fotovoltaica, com 
destaque para os condutores do cabeamento em corren-
te contínua (cabos fotovoltaicos), que interligam os mó-
dulos fotovoltaicos entre si em uma série fotovoltaica, ou 
que conectam a série fotovoltaica a uma caixa de junção 
ou diretamente ao inversor. 

Os cabos utilizados em sistemas fotovoltaicos devem 
atender às especificações da norma NBR 16612 - Cabos 
de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogena-
dos, isolados, com cobertura, para tensão de até 1,8 kVcc 
entre condutores. Além disso, devem ser instalados con-
forme as prescrições da norma NBR 16690 de Instalações 
elétricas fotovoltaicas. 

Por conduzirem corrente contínua e estarem expostos 
às intempéries, os cabos fotovoltaicos são construídos 
com materiais específicos que beneficiam o bom contato 
elétrico, resistem às agressões do ambiente e às severas 
condições de instalação.

“Tecnologia e Inovação em Acessórios Elétricos e o 
Conceito FIDES “, foi o título da palestra ministrada por 
Everton J. De Ros, consultor da Dutotec. No início da 
apresentação, ele deu um apanhado geral sobre o perfil 
da companhia e suas atividades. Em seguida, se apro-
fundou no tema da palestra.

Em resumo, ele explicou que, hoje, as pessoas de-
pendem cada vez mais de equipamentos eletroeletrô-
nicos em suas vidas pessoais e profissionais. Por sua 
vez, os equipamentos para funcionar dependem de 
disponibilidade de energia e conectividade, obtidos 
através do uso de acessórios elétricos como tomadas, 
plugues, conectores, réguas, extensões, carregadores 
e transmissores. 

Desta forma, para cumprirem suas tarefas do modo 
mais adequado e seguro, os acessórios precisam atender 
requisitos relacionados com Funcionalidade, Integração 
com o Ambiente, Design, Ergonomia e Segurança (FI-
DES). De Ros detalhou cada um dos cinco requisitos do 
conceito FIDES, considerados pela Dutotec no desenvol-
vimento de suas soluções.

Cobrecom 87 Dutotec



Luciano Ferreira Carvalho, supervisdor regional 
de Vendas da Weidmüller, ministrou a palestra “Tecno-
logias e Soluções inovadoras para Conectividade Indus-
trial”. Depois de falar sobre a atuação da empresa, o 
especialista apresentou algumas tecnologias e soluções 
que fazem parte do seu portfólio e que unem carac-
terísticas como inovação, segurança e confiabilidade, 
aspectos que, hoje, são fundamentais para atender as 
rigorosas exigências modernas na área de conectivi-
dade industrial.

Os equipamentos industriais estão submetidos a 
comandos e parâmetros de operação, além de gerarem 
grande quantidade de dados necessários para a supervi-
são e controle do processo produtivo. Todos estes dados 
devem ser tratados e analisados em conjunto de modo 
a proporcionar a correta e segura gestão dos processos 
produtivos. Desta forma, as indústrias devem ser dotadas 
de soluções de conectividade que permitam interligar os 
mais diversos equipamentos, como CLP, sensores e re-
lés, por exemplo, entre si e a ferramentas de operação 
e gestão da produção. 

“Uso da tecnologia BIM no mercado de projetos de 
sistemas prediais” foi a palestra ministrada por Felipe 
Rocha, especialista da Abrasip-MG. O BIM (Building Infor-
mation Modeling), que significa Modelagem da Informa-
ção da Construção, é um conjunto de informações geradas 
e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edifício. Ele 
abrange geometria, relações espaciais, informações ge-
ográficas, as quantidades e as propriedades construtivas 
de componentes (por exemplo, detalhes dos fabricantes). 

O BIM pode ser utilizado para demonstrar todo o ciclo 
de vida da construção, incluindo os processos construtivos 
e fases de instalação. BIM é diferente de CAD 3D. Num 
BIM a informação encontra-se interligada por via de re-
lações paramétricas o que significa que as alterações são 
processadas em tempo real em todo o modelo, evitando a 
propagação de erros e dinamizando os processos de atu-
alização. A automatização da produção das peças auto-
máticas de um projeto é uma das grandes bandeiras da 
modelagem BIM, com as vistas a serem obtidas automa-
ticamente a partir do modelo do edifício. Um BIM engloba 
várias especialidades da construção. Assim, as aplicações 
mais correntes permitem a concepção de modelos de ar-

quitetura, modelos de 
estruturas e modelos 
de redes que fazem 

parte dos sistemas 
prediais (elétrica, 
hidráulica, incên-

dio, etc.).

Weidmüller 109 Abrasip-
MG
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ESPAÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TECNOLOGIAS URBANAS

Foto: Divulgação

As PPPs na 
Iluminação Pública

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS AVANÇAM NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA E SE APRESENTAM COMO ALTERNATIVA INTERESSANTE  

PARA OS MAIS DE 5.500 MUNICÍPIOS DO PAÍS. CONFIRA OS  

ÚLTIMOS AVANÇOS DESSE MERCADO EM ASCENSÃO.

REPORTAGEM: CLARICE BOMBANA
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Parceria

Núcleo de Estudos de Iluminação 
Pública e Tecnologias Urbanas

Em setembro de 2010, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou a Resolução Normativa nº 
414, estabelecendo, através do Artigo 218, que as 
companhias distribuidoras de energia elétrica deve-

riam transferir a gestão dos sistemas de Iluminação Pública (IP) 
às prefeituras municipais. Posteriormente, em abril de 2012, o 
artigo 124 da Normativa Aneel nº 479 determinou que as con-
cessionárias de distribuição de energia transferissem para as 
prefeituras municipais, até 31 de janeiro de 2014, os ativos 
imobilizados em serviço de Iluminação Pública.

Essa resolução impactou fortemente as prefeituras muni-
cipais, pois os maiores Estados brasileiros possuíam a quase 
totalidade do sistema de IP operado pelas respectivas conces-
sionárias de distribuição de energia elétrica.

“Diante desta situação, ficou evidente a deficiência de capaci-
tação técnica das prefeituras para a prestação dos serviços de ilu-
minação pública com qualidade e eficiência, razão pela qual, muitas 
optaram pela terceirização dos serviços”, analisa Plinio Godoy, Se-
nior Urban Lighting & Technology Designer, responsável pelas ope-
rações da CityLights Urban Solutions, Godoy & Associados e Lienco.

“Outro ponto fundamental para as prefeituras é a neces-
sidade de expansão e modernização do parque de iluminação 

pública, utilizando tecnologias que permitam, além da melhoria 
da iluminação, redução das despesas com o fornecimento deste 
serviço. Por isso, uma das alternativas foi o estabelecimento das 
Parcerias Público-Privada (PPPs) para a operação, expansão e 
gestão dos serviços de IP”.

“Na modalidade da PPP, o aporte necessário para a expan-
são, modernização, operação e gestão dos sistemas de IP é fei-
to pela iniciativa privada, que, por sua vez, é remunerada pelas 
prefeituras através de contraprestações, utilizando- se de recursos 
da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
(Cosip), arrecadados mensalmente dos usuários de energia elé-
trica”, explica Carlos Augusto, diretor-executivo da KMR Energia.

Os parceiros públicos (prefeituras) e privados (investidores) 
dividem os riscos dos investimentos e da qualidade da realiza-
ção dos serviços. Segundo Godoy, o fundamental neste tipo de 
parceria é a segurança jurídica, pois a viabilidade financeira é 
garantida pela utilização da Cosip. “Devem ficar muito bem 
esclarecidas as penalidades aplicáveis às partes pelo descum-
primento das cláusulas e as garantias apresentadas pelo Poder 
Concedente para os casos de rompimento do contrato. Cabe 
ao investidor assegurar a qualidade dos serviços e o cumpri-
mento dos prazos”, adverte o executivo.
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E ele completa: “Entendemos que há 
espaço para avanços neste modelo de ne-
gócio. Questões jurídicas mais esclarecidas, 
por exemplo, poderiam potencializar um 
desenvolvimento mais amplo de soluções 
que vão além da iluminação, como o que é 

o caso dos projetos chamados de Cidades 
Inteligentes”. Podem firmar parceria com 
as prefeituras investidores de uma maneira 
geral, que geralmente já atuam no setor 
de serviços e/ou de energia. Observa-se 
que os atuais prestadores de serviços de 

manutenção e operação de iluminação 
pública têm sido os primeiros a obterem 
sucesso nas concessões, porém, grandes 
grupos internacionais também estão de-
senvolvendo estudos com vistas a ingres-
sar neste mercado promissor.

O fundamental neste tipo de 
parceria é a segurança jurídica, pois 
a viabilidade financeira é garantida 
pela utilização da Contribuição para 
Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública (Cosip).
PLINIO GODOY | LIENCO E CITYLIGHTS 
URBAN SOLUTIONS

Mercado já possui algumas diretrizes legais
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Um contrato de PPP deve necessaria-
mente ser precedido de licitação, na moda-
lidade concorrência pública. A licitação de-
verá ser instaurada pelo Município (titular 
do serviço) que pretende contratar a Parce-
ria Público-Privada de Iluminação Pública.

“Previamente a essa licitação, as mi-
nutas do edital e do contrato devem ser 
submetidas à audiência e consultas pú-
blicas, para que todos os interessados e 
toda a população tenham conhecimento 
do projeto e possam apresentar suas su-
gestões e contribuições”, explica Eduardo 
Gurevich, presidente da Associação Brasi-
leira das Concessionárias de Iluminação 
Pública (ABCIP). As minutas do edital e 
do contrato, bem como os estudos que 
fundamentam a PPP, podem ser realiza-
dos pelo próprio Município ou podem 
ser apresentados pela iniciativa privada, 
através do chamado Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI).

Outra possibilidade, segundo Gu-
revich, é quando instituições como o 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) apoiam os 

municípios para a realização de estu-
dos (por meio de consultorias contrata-
das pelo banco) e a implementação da 
licitação e da contratação da PPP – tal 
como ocorreu nas cidades de Teresina 
(PI) e Macapá (AP).

A lei de PPPs existe desde 2004 e 
tem tido aplicabilidade nos mais diversos 
setores. “Especificamente em iluminação 
pública ainda não existe um marco regu-
latório amplo, mas a legislação existente 
é suficiente para a realização de Parcerias 
Público-Privadas no setor, tanto que já 
existem vários contratos. Novas normas 
podem fortalecer e regulamentar melhor 
alguns pontos, como, por exemplo, a ques-
tão da Cosip, receita tributária municipal 
importante na estruturação das PPPs de 
iluminação pública”, aponta Gurevich.

Em princípio, não há delimitação da 
natureza das empresas que podem parti-
cipar de licitações voltadas à contratação 
de PPP de iluminação pública. Natural-
mente, cada edital estabelecerá as exi-
gências econômico-financeiras e técnicas a 
serem cumpridas pelas empresas licitantes. 
As exigências técnicas, via de regra, são 
compatíveis e pertinentes ao objeto a ser 
executado; por exemplo, comprovação de 
experiência na manutenção e operação de 
instalações correlatas.

Para o cumprimento dessas exigên-
cias, as empresas podem participar iso-
ladamente ou constituir consórcio. O li-
citante vencedor, seja ele empresa iso-
lada ou consórcio de empresas, deverá 
constituir uma Sociedade de Propósito 
Específico (SPE), que será, efetivamente, 
a parceira privada na PPP.

“Em decorrência da Resolução Aneel 
de 2012, as prefeituras passaram a ser 
responsáveis pela infraestrutura e pelos 
serviços de iluminação pública, assumin-
do, consequentemente, não apenas a 
operação (e suas respectivas despesas 
operacionais correntes), como também a 
obrigação de investimentos na melhoria 
e na manutenção dos parques de ilumi-
nação. No entanto, são muito frequentes 
as situações em que não há orçamento 
municipal suficiente para fazer frente a 
essas novas obrigações. Muitas vezes, 
à limitação orçamentária se adiciona a 
falta de expertise técnica para a implan-
tação de inovações tecnológicas”, revela 
o presidente da ABCIP.

Segundo ele, com a participação da 
iniciativa privada por meio de contratos 
estruturados, de longo prazo, novos e im-
portantes investimentos poderão ser efe-
tivados com mais racionalidade, expertise 
técnica e eficiência, o que traz, em curto 
prazo, melhorias significativas para toda 
a população. “Os benefícios são tam-
bém econômicos, pois, com o aumento 
da eficiência energética (decorrente de 
novas tecnologias), os custos de energia 
(elevados e significativos para o municí-
pio) podem decrescer expressivamente”.

De acordo com a ABCIP, para grande 
parte dos municípios, a conta de energia 
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elétrica é a segunda maior despesa do 
orçamento municipal, perdendo apenas 
para gastos com pessoal. E atualmente 
existem soluções e tecnologias capazes 
de reduzir de 50% a 80% o consumo 
de energia com iluminação.

“Para a iniciativa privada, explorar 

um novo setor com enorme demanda 
reprimida é um vetor de desenvolvi-
mento de grandes negócios. O Brasil 
reúne 5.570 municípios de todos os 
portes. São cerca de R$ 26,3 bilhões a 
serem investidos nos próximos 15 anos 
apenas para a substituição de lâmpa-
das a vapor por LED. Além da própria 
remuneração da PPP (contraprestação 
pecuniária, em geral, lastreada na Co-
sip), a operação da infraestrutura de 
iluminação pública possibilita outras 
utilidades que podem gerar importan-
tes receitas acessórias (a serem com-
partilhadas com o município), por meio 
da exploração legítima de recursos tec-
nológicos e muitos serviços de grande 
conveniência para a população”, dis-
corre Eduardo Gurevich.

Já os munícipes se beneficiam por 
terem uma melhor iluminação pública 
na cidade, o que pode alterar significa-
tivamente a dinâmica social, gerando 
mais interação com o espaço urbano, 
maior segurança (ponto de grande im-
portância), mais lazer, mais vida ativa 
(inclusive economicamente) no perío-
do noturno. Por fim, o turismo também 
tem a chance de ser melhor explorado e 

desenvolvido, com a valorização de fa-
chadas e monumentos históricos, além 
de serviços agregados que podem ser 
disponibilizados à população – como 
Internet, acesso a conveniências digi-
tais, vigilância pública, monitoramento 
do trânsito, etc.

Há espaço para avanços neste 
modelo de negócio (PPP). Questões 
jurídicas mais esclarecidas 
poderiam potencializar o 
desenvolvimento de soluções que 
vão além da iluminação, como os 
projetos de Cidades Inteligentes.
CARLOS AUGUSTO | KMR ENERGIA

Os benefícios de uma PPP
Para as Prefeituras:

✖  Economia e redução dos gastos 
com energia elétrica

✖  Possibilidade de aumento de in-
vestimentos em outras áreas e/
ou atividades (saúde, educação, 
segurança, etc.)

✖  Eficiência energética

Para a Sociedade:
✖ Segurança
✖ Meio ambiente
✖  Qualidade de vida

Para os Investidores ou 
Iniciativa Privada:

✖  Foco na qualidade do serviço 
prestado com custos adequados

Ainda não existe um marco 
regulatório amplo, mas a 

legislação existente é suficiente 
para a realização de Parcerias 
Público-Privadas no setor de 

iluminação pública, tanto que já 
existem vários contratos. 

EDUARDO GUREVICH | ABCIP
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Qualidade da Iluminação
“Um aspecto que em nossos estu-

dos abordamos com frequência e insis-
tência é a ‘Qualidade da Iluminação’, 
já que num negócio de PPP, pode-se 
elevar o nível da régua de padrões”, 
ressalta Godoy. Segundo ele, algumas 
questões passam as ser rigorosamen-
te analisadas e avaliadas, tais como: 
aparência de cor das fontes de luz; 
quantidade de luz percebida; sistemas 
além do viário/pedestres; valorização 
de áreas verdes, turísticas, históricas, 
etc.; análise e pesquisas fundamentan-
do as ações; e luz social.

“É importante entendermos que 
uma PPP em iluminação urbana tem 
um longo período de convivência com 
a população, e que não estabelecer uma 

relação de qualidade do sistema com as 
pessoas/usuários implicará reclamações, 
correções e novos investimentos. Há ca-
sos pelo mundo, como em Los Angeles 
(EUA) e Roma (Itália), onde os sistemas 
implementados foram largamente cri-

ticados, gerando grandes desconfortos 
para o poder público, além de prejuízos 
para o contrato. Fazer o certo é barato 
quando percebemos o quanto que re-
fazer o errado custa”, finaliza o espe-
cialista em IP.



ESPAÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TECNOLOGIAS URBANAS

POTÊNCIA40

Parceria

Núcleo de Estudos de Iluminação 
Pública e Tecnologias Urbanas

A Reportagem da Revista Potência 
ouviu também o que pensam e o que 
estão fazendo algumas empresas para 
alavancar as PPPs no segmento de ilu-
minação pública. A seguir, a entrevista 
realizada com Daniel Tatini, presi-
dente da Signify, nova denominação da 
empresa Philips Lighting, líder mundial 
em sistemas de iluminação LED e servi-
ços conectados.

❱❱  Como a empresa vê a permis-
são da Aneel para a criação de 
PPPs, a fim de administrar os 
serviços de iluminação pública?
 É um marco histórico para o setor 
de iluminação, uma vez que sem 
este modelo de negócio, o parque 
brasileiro de iluminação pública ne-
cessitaria de muito mais tempo para 
ser modernizado. E com isso, se fo-
mentam novos projetos, dotados de 
tecnologia mais avançadas que, sem 
dúvida, contribuirão para o desen-
volvimento de cidades inteligentes 
(telegestão).

❱❱  Quais os benefícios em se esta-
belecer uma PPP para as prefei-
turas; para a iniciativa privada; 
e para a sociedade?
 A prefeitura consegue direcionar 
uma porcentagem do orçamento de 
IP para outras iniciativas e o consór-
cio fica responsável por toda a exe-
cução da obra. Além disso, a velo-
cidade de troca e substituição das 
lâmpadas e luminárias dos municí-

Entrevista
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tem interesse em participar 
desse tipo de modalidade de 
negócio?
 Estamos trabalhando em vários pro-
jetos no setor público e não apenas 
dentro do modelo de PPP. A con-
corrência é grande, pois todos es-
tão aprendendo juntos e os que se 
adaptarem mais rapidamente sairão 
na frente. Buscamos sempre comple-
mentar a oferta aos nossos clientes, 
estabelecendo parcerias com em-
presas que tenham know-how de 
instalação, manutenção e expansão 
de sistemas de iluminação pública 
(muitas vezes, junto a investidores 
e/ou outros fornecedores).

❱❱  É possível citar algum case de 
sucesso?
 Nesse momento não podemos com-
partilhar os projetos porque ainda 
estão em desenvolvimento.

❱❱  Qual o potencial que a empresa 
projeta para sua atuação den-
tro desse modelo no País? Que 
tipo de contribuição a compa-
nhia pode oferecer?
 O potencial é enorme e a nossa ofer-
ta é completa: produtos e sistemas 
de iluminação pública, serviços téc-
nicos e de campo, soluções finan-
ceiras e, sobretudo, um contrato 
diferenciado de desempenho para 
os consórcios. Para quem vai gerir 
um parque por 10, 20 ou 30 anos, 
comprar produtos com garantia es-
tendida não é mais primordial, mas 
sim ter os seus riscos de operação 
mitigados. A nossa oferta inclui pro-
jetos com modelos de produtos e 
tecnologias diferenciados, capazes 
de garantir funcionalidade, rendi-
mento e eficiência energética. Isso 
tudo respeitando o atendimento às 
normas técnicas e os prazos de en-
trega previstos em contrato.

pios é bem maior, melhorando quase 
que de forma imediata os benefícios 
aos cidadãos. A iniciativa privada ga-
nha um novo modelo de negócio, 
que incentiva o desempenho dentro 
de um setor que normalmente era 
movido apenas pelo preço. E a socie-
dade ganha em segurança urbana, e 
até mesmo na percepção da quali-
dade de vida de sua cidade. Praças, 
parques e vias tornam-se melhor e 
mais iluminadas, além do fomento 
econômico proporcionado.

❱❱  Qual a importância da área de 
iluminação pública para os ne-
gócios da empresa no Brasil?
 Muito importante, sem dúvida um 
dos segmentos com maior poten-
cial no País.

❱❱  A empresa integra algum pro-
jeto de PPP na área de ilu-
minação pública no Brasil ou 
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O fator humano na 
iluminação - A luz 

adaptada ao seu dia

E se a iluminação pudesse te 
guiar por todo o seu dia, pro-
porcionando momentos de 
maior produtividade, concen-

tração e descanso? Qual luz você utili-
za para ler um livro? E para escrever um 
texto? A luz tem um grande efeito sobre 
o corpo humano. É muito além do que 
vemos, se estendendo a como nos sen-
timos e como funcionamos.

São comprovados os benefícios de 
se conciliar a iluminação artificial ao 
uso do ambiente, permitindo um maior 

rendimento nas tarefas executadas até 
um maior relaxamento. O efeito da luz 
no relógio biológico humano é muito 
importante, pois isso influencia o nosso 
bem-estar físico e emocional. 

O ciclo circadiano é ditado pelos 
momentos de dia, noite e o tempo 
que passamos acordados e dormindo. 
Durante a manhã, ao nascer do sol, os 
níveis de luminosidade começam a au-
mentar, apresentando cores mais frias, 
nos tornando mais ativos. Enquanto 
que à noite, com o pôr do sol, a luz 

A LUZ TEM UM GRANDE EFEITO SOBRE O CORPO HUMANO.  

É MUITO ALÉM DO QUE VEMOS, SE ESTENDENDO A COMO NOS 

SENTIMOS E COMO FUNCIONAMOS.

solar muda para temperaturas de cor 
mais quentes, nos permitindo um am-
biente de relaxamento, preparando o 
corpo para o sono.

Por meio da iluminação podemos 
induzir o corpo a sintetizar hormônios 
que auxiliam no nosso bem-estar e 
capacitar o equilíbrio deles durante as 
tarefas cotidianas em que precisamos 
deles. Isso nos permite não apenas 
aumentar a eficiência de nossas tare-
fas, mas também a equilibrar o corpo 
e a mente.
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✖  Cenário Padrão: Configuração 
de luz branca neutra, projetada para 
o estado alerta enquanto realizam 
atividades diárias.

P. J. C. Sleegers, N. M. Moolenaar, 
M. Galetzka, A. Pruyn, B. E. 
Sarroukh, and B van der Zande. 
Lighting affects students’ 
concentration positively: Findings 
from three Dutch studies. Lighting 
Res.Technol. 45 (2013), p.159.

✖  Cenário de Apresentação: Con-
figuração de temperatura de cor mais 
quente, de menor intensidade lumino-
sa, para incentivar discussões positivas 
e apresentações mais confortáveis.

P. J. C. Sleegers, N. M. Moolenaar, M. 
Galetzka, A. Pruyn, B. E. Sarroukh, 

and B van der Zande. Lighting 
affects students’ concentration 

positively: Findings from three Dutch 
studies. Lighting Res.Technol. 45 

(2013), p.159.

✖  Cenário de Foco: Configuração de 
temperatura de cor mais fria, com in-
tensidade luminosa mais alta. Induz 
ao foco para aumentar a efetividade 
em tarefas manuais.

P. J. C. Sleegers, N. M. Moolenaar, 
M. Galetzka, A. Pruyn, B. E. 
Sarroukh, and B van der Zande. 
Lighting affects students’ 
concentration positively: Findings 
from three Dutch studies. Lighting 
Res.Technol. 45(2013), p.159.

✖  Cenário Calmo: Configuração 
recomendada para sessões de cria-
tividade e brainstorming, em que o 
objetivo principal é o engajamento e 
cooperação entre as pessoas.

P. J. C. Sleegers, N. M. Moolenaar, 
M. Galetzka, A. Pruyn, B. E. 

Sarroukh, and B van der Zande. 
Lighting affects students’ 

concentration positively: Findings 
from three Dutch studies. Lighting 

Res.Technol. 45(2013), p.159.
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Considerando o ciclo circadiano e o 
relógio biológico humano, no período da 
manhã o corpo humano inicia a síntese 
de cortisol, o hormônio que nos deixa 
mais alertas, e conforme o sol se põe, 
o corpo começa a diminuir as taxas de 
produção deste hormônio e aumentam 
a síntese de melatonina, hormônio que 
nos faz sentir maior sonolência.

Com as demandas da sociedade 
moderna, grande parte da população 
passa mais tempo do dia em ambientes 
internos do que externos, tornando-se 
necessária a adaptação desses locais 
aos ciclos naturais do dia. Com isso, é 
possível manter a síntese de hormônios 
balanceada, além da viabilidade de au-
mentar a concentração no trabalho em 
escritórios, a absorção de conteúdo em 
escolas, o aumento da percepção de 
cores e nuances em uma loja e até au-
mentar a capacidade de recuperação de 
pacientes em hospitais.

Combinando fontes de luz de quali-
dade, cor e intensidade, é possível criar 
cenários propícios à atividade do am-
biente. Com eles, o corpo humano rea-
ge de forma a produzir mais cortisol ou 
melatonina, não só balanceando com o 
ambiente externo e iluminação natural, 
mas também em situações específicas 
em que se tem por objetivo manter-se 
mais alerta ou relaxado.

Escritórios
COM A TECNOLOGIA DE 
ILUMINAÇÃO TUNABLE 
WHITE, É POSSÍVEL QUE 

SEJAM CRIADOS CENÁRIOS 
QUE AUXILIAM NAS  

TAREFAS DO DIA A DIA.  
POR EXEMPLO, EM 

AMBIENTES DE 
ESCRITÓRIO:
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✖  Cenário de Foco: Configuração 
de temperatura de cor mais fria, com 
intensidade luminosa mais alta. In-
dicada para quando docentes estão 
passando instruções aos alunos e du-
rante a aplicação de exames/provas, 
que requerem maior concentração.

Michael S. Mott, Daniel H. 
Robinson, Ashley Walden, Jodie 
Burnette, Angela S. Rutherford: 

Illuminating the Effects of Dynamic 
Lighting on Student Learning. SAGE 

Open, May 2012.

Michael S. Mott, Daniel H. 
Robinson, Ashley Walden, Jodie 
Burnette, Angela S. Rutherford: 

Illuminating the Effects of 
Dynamic Lighting on Student 

Learning. SAGE Open, May 2012.

SchoolVision - Áustria
O governo regional da Baixa Áus-

tria, ao ter conhecimento de estudos 
realizados na Alemanha, se interes-
sou pelo fato da iluminação afetar 
o desempenho dos alunos nas esco-
las. Com isso, foi aplicado em três 
escolas na Áustria, o sistema de ilu-
minação dinâmica com controles de 
intensidade e temperatura de cor in-

teligente nas salas de aula. O objeti-
vo era atingir os mesmos resultados 
da Alemanha, em que a velocidade 
de leitura dos alunos aumentou em 
35% e a hiperatividade foi reduzi-
da em 76%.

O sistema de iluminação, além 
de possibilitar uma maior concentra-
ção das crianças, também permitiu 
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✖  Cenário Calmo: Configuração de 
temperatura de cor quente e dimeri-
zada, recomendada para sessões de 
criatividade, em que o objetivo prin-
cipal é a cooperação.

✖  Cenário de Apresentação: Con-
figuração de temperatura de cor mais 
quente, de menor intensidade lumi-
nosa, para interações “emocionais”, 
como aprendizado interativo.

Michael S. Mott, Daniel H. 
Robinson, Ashley Walden, Jodie 
Burnette, Angela S. Rutherford: 
Illuminating the Effects of 
Dynamic Lighting on Student 
Learning. SAGE Open, May 2012.

✖  Cenário Padrão: Configuração de 
luz branca neutra, indicada para as 
atividades corriqueiras e de interação 
entre alunos e professores.

Michael S. Mott, Daniel H. 
Robinson, Ashley Walden, Jodie 
Burnette, Angela S. Rutherford: 
Illuminating the Effects of Dynamic 
Lighting on Student Learning. 
SAGE Open, May 2012.

Escolas
EM ESCOLAS, O OBJETIVO 
PRINCIPAL É MANTER O 

INTERESSE DAS CRIANÇAS 
NO APRENDIZADO, SENDO 
NECESSÁRIA A CRIAÇÃO DE 

CENÁRIOS QUE PERMITAM UM 
ENGAJAMENTO DOS ALUNOS:
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German Heart Institute - Berlim, Alemanha

Cada paciente é capaz de controlar a luz 
de seu leito, configurando o ambiente para 
uma iluminação de acordo com o almejado, 
dando a eles o senso de controle e uma maior 
sensação de bem-estar.

Percebeu como a luz certa 
pode nos ajudar no dia a dia? 

Construindo espaços com 
um sistema de iluminação 
bem planejado, é possível po-
tencializar a eficiência e pro-
dutividade nos ambientes. 
Não deixe o cansaço te atingir 
no trabalho ou ter muito estí-
mulo visual antes de ir dormir. 
A luz é nossa aliada em obter 
qualidade de vida.

O Instituto do Coração na Ale-
manha, realiza em média 3.000 ope-
rações de coração por ano e mais 
1.500 procedimentos cirúrgicos adi-
cionais. Com pacientes constante-
mente em situações críticas, o insti-
tuto buscou um meio de potenciali-

zar a recuperação do quadro clínico 
dos enfermos.

A iluminação dinâmica mostrou- 
se crucial para atingirem este objetivo, 
permitindo o controle de cenas para a 
organização do ciclo circadiano dos pa-
cientes, potencializando a diminuição 

www.lighting.philips.com.
eg/cases/cases/healthcare/

german-heart-institute
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do estresse e organização do sono. O 
sistema HealWell tornou-se altamente 
receitado pelos médicos, para uma me-
lhor recuperação dos pacientes, permi-
tindo um melhor ambiente de atendi-
mento, assim como melhorando o am-
biente de trabalho para os funcionários.

acalmá-l as em momentos de agitação 
e a despertá-las em situações em que 
elas se encontravam mais cansadas. 

O projeto foi realizado com 98 alu-
nos, de três faixas etárias diferentes 
e após seis meses de implementação, 
os resultados almeja-
dos se concretizaram. 
O projeto demonstrou 
que de fato a ilumi-
nação é determinan-
te para a melhoria do 
aprendizado nas es-
colas, permitindo um 
melhor aproveitamen-

to dos alunos sob o conteúdo, 
deixando-os mais engajados.

www.lighting.philips.com.
br/casos/cases/education/

schoolvision-austria
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Dia de aprendizado
REPORTAGEM: MARCOS ORSOLON

“Preparamos este evento 
para que vocês apro-
veitem bem o apren-
dizado”. Essa foi uma 

das frases pronunciadas por Fabiana 
Cunha, gerente de Marketing da Nortel 
e Etil, na abertura do primeiro Fórum Etil, 
que ocorreu no centro de convenções do 
Hotel Panamby, em São Paulo, no dia 12 
de junho.

Vale destacar a palavra aprendiza-
do na frase de Fabiana, já que um dos 

principais objetivos do evento foi levar 
informação de qualidade para os cerca 
de 100 profissionais da área elétrica que 
marcaram presença no Fórum, que foi 
organizado pela HMNews Editora. Entre 
os presentes, a maioria eram eletricistas 
e instaladores.

Para a realização do encontro, a Etil 
contou com o apoio das indústrias: 3M, 
Cobrecom, Beta Ferramentas, Heller-
mannTyton, Legrand, Philips, Schneider 
Electric, Siemens e Steck.

O evento foi estruturado em torno 
de três ações principais: palestras técni-
cas de especialistas neutros e dos par-
ceiros da indústria, área de exposição e 
visita à loja da empresa, com direito a 
um coquetel de encerramento.

As primeiras apresentações do dia 
ficaram a cargo de Júlio Theodoro e 
Fernando Gardiolo, ambos da Etil. The-
odoro se encarregou da apresentação 
institucional da companhia, destacan-
do seus 30 anos de mercado em São 
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Nosso objetivo é simplificar 
sua vida oferecendo controle e 

agilidade nas compras.
JÚLIO THEODORO | ETIL

ETIL PROMOVE EVENTO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA ELÉTRICA  

EM SÃO PAULO COM O APOIO DE PARCEIROS DA INDÚSTRIA.  

AÇÃO INCLUIU PALESTRAS TÉCNICAS, ÁREA DE EXPOSIÇÃO  

E VISITA À LOJA DA EMPRESA.

onde se vê Nortel é a mesma coisa 
que Etil. O vendedor que te aten-
de em São Paulo também pode te 
atender em outras unidades, atra-
vés de nosso sistema. Então, tem 
loja em Ribeirão Preto, Campinas, 
enfim, onde vocês tiverem obras 
e precisarem contar com a gente, 
entrem em contato, pois, muitas 
vezes, não há a necessidade de se 
deslocar de longe para ter dispo-

Paulo, a atual estrutura e seu principal 
objetivo, retratado no slogan “Sua vida 
mais simples!”. “Sabemos o quanto é 
importante ter agilidade, velocidade e a 
disponibilidade de materiais para vocês 
(clientes). Nosso objetivo é simplificar 
sua vida oferecendo controle e agilidade 
nas compras. A ideia é otimizar o tem-
po e o resultado de vocês em uma obra 
e na retirada de materiais”, ressaltou.

Theodoro também citou os princi-
pais valores da Etil:

➧  Capilaridade: “Entregamos em 
nível nacional e somos especia-
listas no atendimento de grandes 
redes. Essa capilaridade nacional é 
um grande diferencial da Etil. Usa-
mos a estrutura da Nortel, então 
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nível o mesmo produto que está 
habituado a comprar, com o preço 
que vocês já usam, através de nos-
sa capilaridade”.

➧  Variedade: “Temos uma variedade 

muito grande de produtos e marcas. 
Trabalhamos com EPIs, ferramentas, 
material elétrico e iluminação”.

➧  Agilidade: “Entrega rápida. Pra-
zo de entrega ajustado de acordo 

com a necessidade do cliente. A Etil 
tem entrega noturna, que favorece 
o atendimento em shoppings, por 
exemplo. Também tem entrega aos 
sábados e entregas emergenciais”.

➧  Agilidade: às vezes a pessoa de-

mora para encontrar um eletricista 

para contratar. No APP em dois to-

ques ele acha.

➧  Comodidade: dentro da casa dele 

ou do trabalho ele consegue te con-

tratar.

➧  Segurança: vocês estarão avalia-

dos, não é qualquer um que entrará 

na casa do cliente.

➧  Comparação de preços: no pró-

prio aplicativo ele terá acesso a vá-

rios profissionais e pode comparar 

preços.

✘ Mais confiança.

✘  Benefícios do APP para o ele-

tricista

✘ Maior Alcance do seu trabalho

✘ Aumento de clientes.

✘ Fidelidade dos seus clientes.

➧  Organização: no seu próprio tra-

balho, na sua rotina, etc.

✘ Histórico de contratação.

✘ Mais dinheiro no bolso.

Benefícios para a Etil
➧  Deixar ao mesmo tempo dois 

clientes satisfeitos: Profissional 
e Consumidor.

Aplicativo para eletricistas
Fernando Gardiolo aproveitou a 

oportunidade para apresentar ao pú-
blico o aplicativo Eletricista 5 Estrelas, 
lançado pela Etil. Ele iniciou a apresen-
tação lembrando que, em maior ou me-
nor grau, todos nós somos clientes de 
alguém. E que é comum ficarmos com o 
sentimento de que nem sempre somos 
tratados como cliente. “A gente faz, mas 
não tem retorno, a gente pensa ‘eu com-
pro tudo direitinho’, faço isso e aquilo, 
mas quando preciso de um benefício eu 
nunca tenho”.

“Por isso estamos pensando em vo-
cês, eletricistas, instaladores, pois são 
pessoas que trabalham no dia a dia e 
têm que se virar sozinhas. Vocês são 
empreendedores e temos que ajudá-los 
nessa batalha, que é uma batalha com-
plicada no dia a dia”, observou.

A ideia, segundo Gardiolo, é desen-
volver ações para ajudar os eletricistas a 
serem cada vez mais empreendedores. 
“Esse evento é um exemplo disso, mas 
queremos ter muito mais ações nesse 
sentido, seja em treinamentos, em pesso-
as especializadas para ajudá-los em suas 
carreiras e também o nosso aplicativo. A 
ideia desse aplicativo é levar um grande 
benefício a vocês, inclusive aumentando 
o seu número de negócios”, comentou.

Para explicar o funcionamento do 
aplicativo, Gardiolo fez uma análise de 
como, atualmente, a maior parte dos 
eletricistas autônomos atua. “Em geral, 
a maioria dos negócios surge porque vo-
cês já são conhecidos, estão consolida-
dos e por indicação de pessoas que te 
conhecem. Mas isso reduz o seu alcance, 
pois você fica limitado a seu ponto de 
abrangência. Com este aplicativo que-

remos mudar um pouco isso, pois com 
ele queremos aumentar o seu ponto de 
abrangência. Ao invés de se limitar ao 
seu círculo, podemos aumentar isso para 
a cidade de São Paulo inteira. É mais ou 
menos o que ocorre com o Uber, quer 
dizer, o mundo é cada vez mais online. 
E o negócio de vocês também preci-
sa ser transferido para isso. Queremos 
proporcionar para vocês este alcance 
através de um aplicativo onde o cliente 
possa te encontrar. E nesse aplicativo 

estarão apenas os melhores profissio-
nais”, destaca.
➧  E ele completa: “Aqui nessa sala 

tem muitos profissionais bons, 5 es-
trelas, mas a pessoa que já contratou 
um eletricista ruim não teve acesso 
a vocês. É isso que queremos fazer: 
conseguir mais negócios para vocês 
e resolver a vida do consumidor final, 
fazendo com que ele tenha um bom 
eletricista na casa dele, pagando um 
preço justo pelo serviço”.

Benefícios do APP para o consumidor: 
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O aperfeiçoamento na vida do eletricista
“A carreira de eletricista” foi a pa-

lestra ministrada por Jailton Soares dos 
Santos, ou simplesmente Jota, eletricis-
ta autônomo com 36 anos de experiên-
cia no mercado e que hoje possui sua 
própria empresa, a Jota Soares.

A apresentação de Jota foi prati-
camente um testemunho, já que ele 
falou, basicamente, de sua experiên-
cia profissional, sempre destacando a 
importância do profissional buscar co-
nhecimento o tempo todo. “Fui convi-
dado para falar um pouco sobre minha 
experiência como eletricista. Trabalho 
na profissão há 36 anos. Não conheço 
tudo, mas procurei me aperfeiçoar e 
aprender bastante”, afirmou Jota, que 
elencou para os presentes alguns dos 
cursos que fez ao longo da vida.

Jota falou também sobre as em-
presas onde trabalhou, as funções que 
desempenhou e destacou o momento 
em que optou por mudar os rumos de 
sua carreira, ao se tornar autônomo. 

“Saí da última empresa em 2013, 
tentei uma recolocação até 2014, mas 
nada deu certo. Foi então que decidi 
abrir a Jota Santos e, desde então, tra-
balho como autônomo”. 

Jota observou, no entanto, que se 
tornar um eletricista autônomo não é 
fácil. Ao contrário, o profissional pre-
cisa ter preparo e tomar uma série de 
cuidados. Sem contar que o próprio 
comportamento profissional, ou a for-
ma de pensar e lidar com as situações 
do dia a dia muda. “Quando deixei de 

ser funcionário de uma empresa e me 
tornei autônomo houve uma mudan-
ça na minha forma de pensar. Quan-
do estamos dentro de uma empresa a 
gente relaxa, se sente seguro na em-
presa e relaxa no atendimento com o 
patrão. E a gente deixa de fazer al-
gumas atividades e deixa de atender 
com qualidade. Mas quando a gente 
vira autônomo não dá para fazer isso. 
Não dá para fazer meia boca. Então, 
eu me planejo”, destacou.

Nesse processo de transformação, 
Jota citou alguns pontos que conside-
ra relevantes para o profissional que 
quer atuar como eletricista autônomo:
➧  Formação Profissional: Se for-

mar em uma boa instituição de en-
sino profissional e mostrar isso para 
o cliente, pois agrega valor.

➧  Planejamento: Buscar informa-
ções sobre o negócio, sobre quem 
irá atender (cliente) e sobre a re-
gião de interesse. Não dá para dar 
tiro para todo lado. O eletricista tem 
que considerar todos os custos e de-
finir uma região que consiga aten-
der bem. Outra coisa é o método de 

cobrança: por ponto, por hora, pela 
empreita, enfim, definir o que melhor 
te atende. Um ponto que nem todos 
se atentam: crie sua marca. O eletri-
cista tem que aparecer para o cliente 
e ter uma marca ajuda nessa hora.

➧  Formalização Profissional: é 
importante criar sua empresa. Efe-
tuar o cadastro no MEI (microem-
preendedor individual) pode ser uma 
boa opção, inclusive com algumas 
garantias, taxa baixa, etc.

➧  Divulgue seu trabalho: cartões, 
panfletos, internet, etc.
Jota destacou também que é preci-

so ter uma boa apresentação quando 
se chega na casa do cliente, seja para 
um orçamento ou para efetuar um 
trabalho. O ideal é que o eletricista se 
apresente de uma forma limpa, com 
o uniforme da empresa. E que, para 
o trabalho, ele tenha um bom jogo de 
ferramentas, que seja adequado para 
o serviço a ser executado. Nesse sen-
tido, inclusive, Jota recomenda que o 
profissional destine um percentual de 
seus ganhos para investir em ferramen-
tas de qualidade.

Além do domínio pleno do 
conhecimento prático, o 

eletricista precisa ter habilidade 
para resolver problemas e,  

principalmente, obedecer as 
normas vigentes.

JAILTON SOARES DOS SANTOS | 
JOTA SOARES Fo
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Quanto à execução do trabalho, Jota 
ressaltou que o profissional eletricista, 
além do domínio pleno do conhecimen-
to prático, precisa ter boa habilidade em 
resolver problemas, identificando so-
luções adequadas à realização de um 
serviço e, principalmente, obedecendo 
sempre as normas existentes, fato que 
está diretamente associado à seguran-
ça das instalações e do próprio trabalho 
com eletricidade.“Todos concordam que 
a segurança em eletricidade é prioridade 
para qualquer trabalho em instalações. 
Mas não custa relembrar os riscos do 
trabalho com eletricidade, como cho-
ques elétricos, queimaduras e arcos elé-
tricos”, comentou Jota.
➧  E ele alertou: “A prin-

cipal causa de acidente 
de trabalho com eletri-
cidade está  relacionada 
à negligência. Ou seja, 
ao não atendimento aos 
procedimentos recomen-
dados de segurança em 
eletricidade. Então, como 
deixar a negligência de 
lado? Basicamente, to-
das as orientações para 
trabalhar com seguran-
ça em eletricidade estão 
na NR 10 – Segurança em 
Instalações e serviços em 
eletricidade, cujo objetivo 
é justamente garantir se-
gurança e saúde aos tra-
balhadores que realizam 
instalações e serviços em 
eletricidade”.
Raphael Vittorete, que 

atua na engenharia de apli-
cação da Steck, também de-
dicou sua apresentação à 
segurança em instalações elétricas, 
destacando, entre outros aspectos, as 
causas de acidentes, dados estatísti-
cos e algumas soluções Steck para a 

proteção das instalações, usuários e 
profissionais.

Vittorete destacou que a eletricidade 
é um serviço de necessidade básica, que 
hoje está presente em 97,8% dos do-
micílios brasileiros. No entanto, também 
alertou que é preciso cuidado no seu uso 
e instalação. Para chamar ainda mais a 
atenção dos presentes quanto aos riscos, 
ele apresentou dados da Abracopel que 
revelam o grande número de acidentes 
de origem elétrica que ocorrem no Bra-
sil, principalmente em função da falta de 
informação e desconhecimento básico, 
omissão, busca por redução de custos e 
falta de compromisso com o tema.

desse ano em São Paulo, que culminou 
com o desabamento de um edifício e 
várias mortes. 

“A origem do incêndio do edifício 
Wilton Paes de Almeida foi uma sobrecar-
ga no quinto andar. Não havia nenhum 
tipo de proteção e vidas se foram. Esse 
é um assunto grave. Um problema que 
gera sobrecarga pode decorrer do uso de 
uma régua em uma tomada com vários 
equipamentos ligados ao mesmo tempo.
No caso do curto-circuito, ele também 
pode ser gerado a partir de uma sobre-
carga ou de uma emenda malfeita, por 
exemplo”.
➧  E completou: “Soluções para es-

ses dois tipos de problemas 
são bem conhecidas, são os 
minidisjuntores. A Steck tem 
a linha completa de mini-
disjuntores DIN, é a empresa 
que mais vende no País, tem 
um produto consolidado, tes-
tado, certificado pelo Inmetro, 
com opções monopolar, bipo-
lar e tripolar, de 2 a 125 A, nas 
curvas de disparo B e C e com 
capacidade de interrupção de 
3, 6 e 10 kA”.

Sobre os choques-elé-
tricos, frequentes de norte 
a sul do País, Vittorete citou 
os problemas com crianças. 
“Quem tem criança em casa 
sabe que há uma preocupa-
ção 24 horas, a criança pega 
o fio, coloca na boca, coloca 
o dedo na tomada, enfim, 
tem que ter cuidado”.

“A solução para este 
tipo de problema são os DR 
– Interruptor Diferencial Re-
sidual. O DR monitora toda 

a instalação, a corrente que sai e que 
volta para ele. Ele detecta a fuga de 
corrente e quando detecta algum pro-
blema ele atua. Se uma pessoa toma 

Fonte: Abracopel: maio de 2018

Segurança foi um dos temas centrais

Ao introduzir os riscos de aciden-
tes decorrentes de sobrecarga e curto- 
circuito, o especialista da Steck citou o 
trágico acidente que ocorreu em maio 
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um choque ele vai detectar a diferen-
ça na corrente e desarma, protegendo 
a pessoa. A Steck tem os modelos bi e 
tetrapolar, com opções de corrente no-
minal de 25, 40, 63, 80 e 125 A. Com 
botão de teste e sensibilidade de 30 e 
300 mA”, explicou.

O especialista também falou sobre 
as descargas atmosféricas. Essa parte 
tem mais a ver com a proteção do nosso 
patrimônio e de nossos equipamentos. 

Aí entra o DPS. “O Brasil é o País com 
maior incidência de raios do mundo. A 
solução para se proteger é o DPS, sen-
do que a Steck tem uma linha completa 
desse tipo de dispositivo”.

Ainda na linha da segurança, Marce-
lo Guedes, gerente de Produtos da Beta 
Ferramentas fez a palestra ‘Segurança 
nas aplicações de ferramentas manuais 
nos trabalhos de instalação e manu-
tenção elétrica’. No início da apresen-
tação ele falou sobre a Beta, empresa 
italiana presente no Brasil há cerca de 
15 anos, inclusive com uma filial inau-
gurada em 2012.

Sobre a linha da companhia, ele afir-
mou que todas as ferramentas têm uma 
certificação internacional, que vale em 
qualquer lugar do mundo. “Todas as fer-
ramentas isoladas Beta são fabricadas 

A eletricidade é um serviço 
de necessidade básica, no 

entanto, é preciso cuidado no 
seu uso e instalação.

RAPHAEL VITTORETE | STECK

Atenção na escolha  
das ferramentas

As ferramentas de diversas marcas 
têm um formato convencional 
parecido. No entanto, a qualidade 
pode ser bem diferente e é aí que 
mora o perigo.
MARCELO GUEDES | BETA 
FERRAMENTAS

seguindo as especificações da norma 
EN60900 e são homologadas pelos me-
lhores órgãos de certificação europeus. 
Temos essa certificação por dois institu-
tos: a VDE (Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik - D) e o 
IMQ (Instituto Italiano del Marchio di 
Qualità)”, comentou.

Em seguida, Guedes observou que, 
numa olhada rápida para as ferramen-
tas de diversas marcas, observa-se que 
elas têm um formato convencional pa-
recido, com um cabo de plástico e tal. 
No entanto, a qualidade pode ser bem 
diferente e é aí que mora o perigo.

“Não se pode utilizar qualquer tipo 
de plástico para que a ferramenta seja 
isolada e permita o trabalho com alta 
tensão e coisas do tipo. O plástico que 
envolve as ferramentas é um termoplás-
tico conhecido por Rilsan ou Nylon 11. 
Trata-se de um termoplástico dotado de 
excepcionais características de resistên-
cia a altas e baixas temperaturas, des-

gaste, abrasividade e às ações de óleos, 
massas, solventes e outros ácidos orgâ-
nicos. Sem contar que é um termoplás-
tico que permite um acabamento boni-
to”, explicou. 

Então, esse é um ponto funda-
mental: toda ferramenta com isolação 
1.000 V tem que ser constituída de um 
termoplástico. Mas tem um ponto prin-
cipal nessa história, que são os testes 
de segurança. “A norma diz que eu te-
nho que fazer um teste de 10.000 V 
na ferramenta, para garantir que ela vá 
trabalhar com 1.000 V nas suas ativi-
dades e ao longo da sua vida útil. Toda 
vez que fazemos este teste, as ferra-
mentas são imersas em uma substância 
e recebem uma descarga de 10.000 V. 
Se suportar a essa descarga ela é ho-
mologada. Isso é feito peça por peça”, 
ressaltou Guedes

No caso da Beta, em particular, Gue-
des afirmou que a empresa vai além do 
que a norma exige, adotando outros 
controles na fase de produção, incluindo 
controle visual, prova de batida, controle 
dimensional, prova de isolação elétrica, 
prova de penetração, prova de aderên-
cia, prova mecânica, prova de indelebi-
lidade das marcações e prova de propa-
gação de chama.

Fo
to

s: 
Ca

rlo
 A

ra
új

o/
HM

N
ew

s



EVENTO

POTÊNCIA

FÓRUM ETIL

52

É preciso saber se vender

Trabalhar bem, com conhecimento 
de causa e segurança não basta para 
ter sucesso como eletricista autônomo. 
É preciso saber se vender no mercado. E 
dicas preciosas foram passadas ao públi-
co presente por Everton Moraes, diretor 
da Sala da Elétrica, que fez a palestra ‘Os 
principais aspectos da venda estratégica 
de serviços de alto valor’.

“Nossa ideia foi trazer um pouco de 
conhecimento que, às vezes, é ignorado 
pelo profissional da área elétrica, que é 
a venda. Às vezes, a gente vê um profis-
sional altamente técnico, que conhece 
as normas, mas não sabe realizar a ven-

da. E acaba perdendo bons negócios”, 
destacou o especialista no início da pa-
lestra, que classificou os eletricistas au-
tônomos em três categorias:
✘  Frágil - aquele que desiste fácil da 

carreira de autônomo diante das 
dificuldades.

✘  Resistente - que é o oposto do frá-
gil, o profissional resiliente que não 
desiste, vai para cima, ‘apanha’ e 
continua como eletricista autônomo, 
mas com o tempo ele se desgasta.

✘  Anti Frágil - este é o que faz acon-
tecer de verdade, que dá certo como 
autônomo, abre uma empresa de 
serviços e com o passar do tempo 
não desgasta. Quanto mais ele apa-
nha, mais ele cresce. Aprende com 
seus erros, aprende o que fazer e o 
que não fazer.
Assim como fez Jota na sua apresen-

tação, Everton destacou que o eletricista 
não pode se acomodar. Ao contrário, deve 
buscar conhecimento e informação duran-
te toda a sua carreira. E citou uma frase de 
autor desconhecido: “As habilidades que 
te trouxeram até aqui não são as mesmas 
que vão te levar para o próximo nível”.

“Seguindo a frase, você já pode ser um 
eletricista autônomo de sucesso a essa al-
tura, mas qual é o seu próximo nível? É ter 
uma empresa, funcionários, pegar várias 
obras de grande porte e assim por dian-
te? Legal, esse é o próximo passo, mas o 
que você conhece hoje te permite chegar 
a esse próximo nível? Talvez não.

Então, as habilidades que vocês preci-
sam para dar o próximo passo talvez se-
jam um pouco do que vocês viram aqui 
hoje nas palestras, ou a capacitação que 
vocês farão daqui por diante”, comentou.

No que tange especificamente às 
vendas, o especialista apresentou qua-
tro passos, ou aspectos, da venda de 
alto valor:
✘  Abertura - é o cenário que você se 

propõe a fazer quando está diante 
do cliente. Seja para fazer ou entre-
gar um orçamento. Você vai se rela-
cionar com os desejos e interesses 
do cliente por um período de tem-
po. É na abertura que você imputa 
a empatia, onde você entra em res-
sonância com o cliente.

✘  Investigação - é o principal. Aqui 
se faz perguntas para o cliente. Se-
guindo a estratégia SPIN (perguntas 
de Situação, Problema, Implicação e 
Necessidade de solução).

✘  Demonstração de capacidade - 
é como você demonstra sua capa-
cidade para o cliente de forma que 
ele confie em seu trabalho. Temos 
que falar sobre características, van-
tagens ou benefícios.

✘  Obtenção de compromisso - isso é 
o que define se você vai fechar a ven-
da. Significa que você tem que sair do 
contato com o cliente com o pedido, 
ou pelo menos com algum avanço, 
quer dizer, o cliente não fechou, mas 
demonstra que quer fechar.

Às vezes, a gente vê um 
profissional altamente técnico, 
que conhece as normas, mas 
não sabe realizar a venda.
EVERTON MORAES | SALA DA 
ELÉTRICA

Iluminação em pauta
O tema iluminação esteve presen-

te no Fórum Etil através da palestra ‘A 
iluminação e suas possibilidades’, mi-
nistrada por Jeffit Moraes, Key Account 
da Philips.

O especialista destacou a importân-
cia da luz em nossas vidas, lembrando 
que iluminar, hoje em dia, se trata muito 

mais do que acionar lâmpadas e lumi-
nárias. “A luz nos dá qualidade de vida, 
embeleza o ambiente, nos traz conforto, 
segurança, ou seja, é muito mais do que 
acender uma lâmpada. Hoje, na Philips, 
estamos trabalhando para que até 2025 
a gente possa melhorar a vida de 3 bi-
lhões de pessoas em todo o mundo. E 

melhorar em todos os sentidos, no bem- 
estar, saúde, segurança e no conforto. E 
na eficiência energética, já que, hoje, a 
iluminação é responsável por 19% do 
consumo de energia no mundo. No Bra-
sil, ela representa 24%”. Ou seja, a ilu-
minação oferece grandes oportunidades 
para os profissionais da área elétrica. 
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Especialmente nesse momento de evo-
lução tecnológica. Mas é preciso estar 
preparado para aproveitar o momento 
e atender às expectativas dos clientes.

“O mundo se modifica minuto a mi-
nuto e a tendência em iluminação tam-
bém está se modificando. Nós profissio-
nais de iluminação e vocês instaladores 
estamos no mesmo caminho. Quando a 
gente falava de iluminação convencio-
nal, era simples e rápido de resolver. Um 
conjunto era uma lâmpada, um reator e 
uma luminária. Hoje, quando falamos de 
LED mudou muito. Hoje temos Internet 
das Coisas (IoT), conectividade, o LED 
sempre se atualizando, enfim, quando a 
gente fala em algum tipo de trabalho, de 
instalação ou retrofit, sempre há a expec-
tativa por conta do nosso trabalho e por 
conta do que está solicitando o produto 
ou o serviço”. 

“Como citou o Jota, quando o cliente 
tem algum tipo de problema ele espera 
que o profissional traga uma solução. Ou 
seja, ele gera uma expectativa em cima 
do seu problema, que precisa ser solucio-
nado da melhor maneira. Mas nem sem-
pre isso ocorre. Mas se a gente trabalhar 
com o produto correto, com a linha cor-
reta, a gente consegue concluir o projeto 
bem e dormir tranquilo”.

Mas como fazer isso? Segundo o es-
pecialista da Philips, para que o profissio-
nal trabalhe e indique o melhor produto 
para o cliente, ele precisa ter pelo menos 
as noções básicas, os conceitos básicos 
de iluminação. Não é simplesmente pe-
gar uma lâmpada e acender. 

“Existem detalhes que temos que le-
var em consideração. E o primeiro deles 
é o fluxo luminoso, que é a quantidade 
de luz emitida pela lâmpada em um se-
gundo. Quanto maior o fluxo, mais luz. A 
unidade de medida do fluxo luminoso é 
o lúmen (lm). Outro detalhe é a tempera-
tura de cor, que é a aparência de cor da 
luz emitida pela fonte, medida em Kelvin. 
Quanto menor a escala do Kelvin, mais 
amarelado. Quanto maior, será uma luz 
mais branca fria”. Outro detalhe citado é 
o Índice de Reprodução de Cor (IRC), que 
é a capacidade da lâmpada de reproduzir 
bem as cores, independentemente de sua 
temperatura de cor (K).

Por fim, o especialista abordou a efi-
ciência do sistema de iluminação, que é 
a quantidade de lúmens emitidos a cada 
Watt consumido (lm/W). Quanto maior 
essa relação, mais eficiente é o siste-
ma. E nesse campo o LED tem registra-
do avanços significativos. “Antigamente, 
para comprar uma lâmpada íamos a uma 
loja e pedíamos uma lâmpada de 25 W, 
por exemplo. Era só por potência. Hoje a 
gente fala em lúmens, porque o sistema 
está cada vez mais eficiente. Uma lâm-
pada que antes era 15 W em LED, com 
um fluxo luminoso de 1.500 lúmens, hoje 
passou a ser 9,5 W e depois deverá pas-
sar a 7 W, com o mesmo fluxo luminoso. 
Isso é ganho de eficiência”.

Instalações fotovoltaicas
Hilton Moreno, diretor da HMNews 

e consultor da Cobrecom, fez duas pa-
lestras durante o Fórum Etil em torno do 
tema instalações fotovoltaicas (FV). Em 
uma delas, com o tema ‘Pequenas instala-
ções elétricas fotovoltaicas’, o especialis-
ta fez um apanhado geral sobre o projeto 
de norma ABNT NBR 16690 – Instalações 
elétricas de arranjos fotovoltaicos – Re-
quisitos de projeto, documento baseado 
na IEC/TS 62548:2013, que esteve em 
consulta pública até o dia 24 de maio 
de 2018 e que pode ser publicado como 
norma até dezembro desse ano.

“Essa norma está sendo considera-

da um filhote da ABNT NBR 5410. Assim 
como temos normas de instalações hos-
pitalares e locais de afluência de público, 
essa é uma norma derivada da NBR 5410. 
A parte em corrente contínua será coberta 
por essa norma e a parte de alternada é 
com a NBR 5410. A divisão é clara”, expli-
cou Hilton. Sobre o escopo do documento, 
Hilton observou que a nova norma esta-
belece os requisitos de projeto das insta-
lações elétricas de arranjos fotovoltaicos, 
incluindo disposições sobre os condutores, 
dispositivos de proteção elétrica, dispositi-
vos de manobra, aterramento e equipoten-
cialização do arranjo fotovoltaico. 

A iluminação oferece grandes 
oportunidades para os profissionais 

da área elétrica, mas é preciso 
estar preparado para atender as 

expectativas dos clientes.
JEFFIT MORAES | PHILIPS

O especialista também selecionou 
alguns de seus pontos relevantes para 
mostrar ao púbico porque uma instala-
ção fotovoltaica é diferente das instala-
ções elétricas comuns, especialmente em 
função da corrente contínua. “Quando a 
placa de silício converte a luminosidade 
em tensão elétrica, ela gera em corrente 
contínua, em DC. E nós não estamos mui-
to acostumados com DC por aqui. Nós li-
damos com alternada (AC). Então, vamos 
ter que aprender um monte de coisa para 
trabalhar em corrente contínua. Estamos 
mexendo em uma área que não é familiar 
para nós”, alertou.
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Voltando para a norma, Hilton co-
mentou que na instalação fotovoltaica 
há todo um esquema de proteção con-
tra choque elétrico. E a nova norma tra-
ta desse assunto, citando, inclusive, que 
o que está especificado na NBR 5410 
se aplica na proteção contra choque na 
instalação FV. No entanto, nesse tipo de 
instalação deve ser utilizado o DR Tipo B, 
que é o tipo que entende a corrente con-
tínua. Portanto, não se deve nunca usar o 
DR comum para esse tipo de instalação.

No caso de proteção contra sobre-
corrente em séries fotovoltaicas, tam-

bém considerando a corrente contínua, 
somente podem ser utilizados disposi-
tivos fusíveis tipo gPV, conforme a IEC 
60269-6, ou disjuntores conforme a 
ABNT NBR IEC 60947-2 ou IEC 60898-
2 (que são disjuntores específicos para 
DC).  O raciocínio também vale na pro-
teção contra sobretensões, onde são uti-
lizados DPS específicos para FV. Nesse 
caso, a norma fala para seguir a ABNT 
NBR 5419, que é a norma de SPDA. Po-
rém, não se deve usar o mesmo DPS das 
instalações comuns. 

Na apresentação que fez como con-
sultor da Cobrecom, Hilton se apro-
fundou mais no universo dos cabos 
elétricos para aplicações FV. Inclusive, 
apresentou uma imagem para ilustrar 
de forma básica uma instalação FV, que 
pode ser de uma casinha, mas também 
de uma fazenda de vários megawatts 
de potência.

“A figura mostra o módulo FV no te-
lhado, que nada mais é que uma ‘pilha’. 
A pilha transforma energia química em 
energia elétrica. Um módulo transforma 
radiação solar em eletricidade, ou seja, 
é uma ‘pilha maior’, com tensão de sa-
ída de 40 V (tem também de 30, 32...), 
lembrando que há vários modelos e ta-
manhos de módulos no mercado. Nes-
se caso, apenas para ilustrar, o módulo 
típico está em torno de 300 W (de pico) 
a potência que ela entrega para nós”, 
explicou Hilton. 

Seguindo a ilustração, como cita-
do anteriormente, o módulo FV gera 
energia em corrente contínua, que é 
conduzida através de um cabo até um 
inversor, cuja função é ‘receber essa 
corrente contínua e sair com corrente 
alternada’. 

Esses condutores, também utilizados 
para interligar vários módulos, são cabos 
para DC para uso FV. Que são cabos dife-
rentes. Mas o que eles têm de especial?

“Primeiro que no sistema em DC 
de FV eu preciso, às vezes, ir até 1.500, 
1.600 V. Então, esses cabos para uso 
FV são feitos para tensões de até 1,8 
kV em DC”, explicou Hilton, que ci-
tou que, em 2017, a ABNT publicou a 
norma ABNT NBR 16612:2017 - Ca-
bos de potência para sistemas foto-
voltaicos, não halogenados, isolados, 
com cobertura, para tensão de até 1,8 
kVcc entre condutores – Requisitos de 
desempenho.

Algumas características dos cabos 
para uso FV:
➧  Estes cabos foram previstos para 

serem instalados entre a célula fo-
tovoltaica e os terminais de corren-
te contínua do inversor fotovoltaico.

➧ Tensão máxima: 1,8 kVcc.
➧  Adequados a operar em temperatura 

ambiente de –15°C até 90°C.
➧  O condutor deve ser de cobre esta-

nhado (para prevenir contra corro-
são, salinidade e o principal, para 
melhorar a conexão elétrica).

➧  O condutor deve ser classe 5 de en-

Para aproveitar as 
oportunidades no setor de 
instalações fotovoltaicas é 
preciso aprender a trabalhar em 
corrente contínua, uma área que 
não é familiar para nós.
HILTON MORENO | COBRECOM
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Duas gigantes da área elétrica apro-
veitaram o Fórum Etil para apresentar al-
gumas de suas soluções para os profissio-
nais da área elétrica. A Schneider Electric, 
através do especialista Emerson Theodoro 
de Souza, falou sobre a Linha de disjuntor 
DIN/DR/DPS + Quadro; Botões e contato-
res; Disjuntor motor e Relé Térmico das li-
nhas Premium e Econômica. Ele começou 
com a Easy Line, que é uma linha mais 
econômica, a linha de combate da Sch-
neider. “Nessa linha unimos alta qualida-
de, preço acessível e segurança. A Linha 
de Minidisjuntores Easy 9, por exemplo, 
é composta por disjuntores de 1 a 3 po-
los, com corrente nominal de 2 a 125 A e 
curvas B e C; DR com sensibilidade de 30 
mA, 2, 3 e 4 polos e corrente nominal de 
25, 40, 63 e 80 A; DPS e barramento fase.

Na linha de botões Souza falou 
sobre a Linha Easy XA2 e XB7, uma 
linha econômica que une baixo custo 
e qualidade: 
➧  Botões e Comutadores plásticos 

com diâmetros de 22 mm e visu-
al metálico

➧  Sinalizadores monoblocos 22 mm
São botões e sinalizadores projeta-

dos para performance indispensável, o 
que significa que todas as funções não 
críticas foram reduzidas, com o intuito 
de se chegar à melhor relação preço x 
desempenho.

Características: Botões com retorno 
por mola e com retenção; Comutadores 
com e sem chave, 2 ou 3 posições; Bo-
tões de emergência “empurra-puxa” e 
“gira para destravar; Botões iluminados 
com retorno por mola, e Sinalizadores.

Outras soluções apresentadas por 
Souza foram os botões da linha Har-
mony Easy XA2E e XB7E, que se carac-
terizam por serem fáceis de escolher, ins-
talar e de configurar; os contatores LC1E 
e seus acessórios e o botão Wireless.

Já a 3M, representada pelo execu-
tivo de Negócios Luis C. Martins, apre-
sentou parte de sua linha de acessórios 
para cabos de baixa e média tensão, 
com destaque para as fitas isolantes. 
“Somos líderes em fita isolante no Bra-
sil. Em cada 10 eletricistas, 9 usam nos-
sa fita Scotch, que é a única fita 105ºC 
do mercado”, destacou Martins, que 
deu dicas de como o eletricista pode 
identificar uma fita isolante certificada, 
para não cometer erros. No caso, é pre-
ciso localizar na embalagem da fita sua 
classe e o Selo de um órgão certificador.

O especialista explicou que a 3M ven-
de fitas isolantes, inclusive de autofusão, 
principalmente no Brasil. No entanto, 
também oferece outras soluções de co-
nexão para os profissionais. “No exte-
rior temos outras soluções, que também 

temos aqui, e que estamos trabalhando 
para que, aos poucos, ajudem a mudar o 
conceito do eletricista de deixar de usar 
a fita isolante e passar a usar soluções 
um pouco mais seguras, rápidas e fáceis 
de instalar. Temos, por exemplo, três co-
nectores que vão muito ao encontro das 
necessidades do pessoal: Scotchlok IDC, 
Scotchlok 2 e Scotchlok DB”.

Algumas dessas soluções eliminam 
a necessidade de ter que desencapar o 
cabo, tornando o trabalho mais ágil e 
seguro. “Quem usa os conectores que 
não precisam desencapar não volta a 
usar fita isolante. Há um grande ganho 
de tempo na instalação, em relação à 
fita isolante”, ressaltou o especialista, 
que também falou sobre outras solu-
ções da empresa, como a Emenda con-
trátil a frio de baixa e média tensão; 
Luva Torquimétrica e Terminal torqui-
métrico QCI, e a Terminação contrátil 
a frio de média tensão.

Linhas da Schneider unem 
qualidade, segurança e preço justo.

EMERSON THEODORO DE SOUZA | 
SCHNEIDER ELECTRIC

Quem usa os conectores que não 
precisam desencapar os cabos não 
volta a usar fita isolante.
LUIS C. MARTINS | 3M

Produtos e soluções

cordoamento (para permitir a mo-
vimentação ocasionada pelo vento 
e a dilatação térmica dos arranjos e 
módulos fotovoltaicos).

➧  A isolação e a cobertura devem ser 
constituídas por uma ou mais cama-
das extrudadas de composto não ha-
logenado termofixo (de modo a mi-

nimizar ao máximo o risco de faltas 
a terra e curtos- circuitos).

➧  Devem ser resistentes à radiação UV.
➧  Devem ser resistentes à água.
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Exposec, EnerSolar 
e TecnoMultimídia 

InfoComm 2018
TRÊS FEIRAS CONCOMITANTES, TRÊS SETORES EM ALTA E TRÊS DIAS 

CHEIOS PARA DISCUTIR E APRECIAR AS NOVIDADES APRESENTADAS NAS 

ÁREAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

E SISTEMAS DE ÁUDIO, VÍDEO, ILUMINAÇÃO E AUTOMAÇÃO.

REPORTAGEM: CLARICE BOMBANA

A participação na 21ª Feira Internacional de Segurança 
(Exposec), maior evento do setor na América Latina, 
e o volume de negócios fechados ou encaminhados 
superaram as expectativas das empresas. Para Riman-

tas Sipas, diretor da Cipa Fiera Milano, organizadora e promoto-
ra da feira, os resultados comprovam o bom momento pelo qual 

passa o setor de segurança no País. “É um setor que está na 
contramão da economia nacional, apresentando crescimento 
robusto e com diversos investimentos em novas tecnologias”, 
declarou. Este ano, a feira, realizada de 22 a 24 de maio no 
São Paulo Expo (SP), reuniu cerca de 800 marcas expositoras e 
45 mil visitantes entre empresas e profissionais de segurança. 
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Já a presidente da Associação Brasileira das Empresas de 
Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), Selma Migliori, en-
tende que a edição deste ano da Exposec representa um mar-
co na história do evento. “Nossos visitantes puderam acompa-
nhar de perto o quanto o setor tem evoluído: a Ilha de Startups 
Abese, o projeto City Câmera e o lançamento do Comitê de 
IoT, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC), são alguns exemplos de como es-
tamos preparados para atender as demandas do mercado por 
soluções disruptivas”, afirmou.

Com faturamento de mais de R$ 6 bilhões em 2017, o setor 
de segurança eletrônica deve crescer 8% este ano, em função 
de um pequeno aquecimento do mercado, com destaque para 
os segmentos de vídeo monitoramento e portarias remotas. 
Atualmente, o País conta com mais de 26 mil empresas de se-
gurança eletrônica. Os dados são da Abese.

A importância da segurança privada como parceira da se-
gurança pública para reduzir a criminalidade, tanto dentro 
como fora das empresas, teve destaque no Congresso Brasi-
leiro de Segurança (Cobrase). Um dos cases apresentados foi 

o do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 
Paulo (HC FMUSP), que desenvolveu um plano diretor de se-
gurança com instalação de câmeras inteligentes e catracas 
programáveis. O investimento pesado em novas tecnologias 
de segurança zerou as ocorrências de furto e roubo patrimo-
nial dentro da unidade e contribuiu também para a redução 
da criminalidade ao seu redor.

Por outro lado, os participantes foram alertados para o fato 
de criminosos estarem se apropriando de tecnologias, como os 
drones, para seus atos. Para evitar esse tipo de ocorrência, o 
governo do Rio de Janeiro está testando luminárias inteligentes 
em áreas públicas, com câmeras ocultas para monitoramento.

Já o Congresso ESS de Segurança e Hospitalidade levou 
aos visitantes da Exposec informações sobre a importância 
de se desenvolver uma política de segurança integrada com 
todos os segmentos em hospitais, shopping centers e hotéis. 
Esses projetos devem seguir os objetivos e necessidades das 
instituições, o que, segundo os especialistas do Congresso, 
garante maior eficiência dos investimentos e gastos menores. 
Controle de acesso em hospitais, com facilitadores como os 
totens, foram apontados como fundamentais na atualidade.

Entre as demais atrações da Exposec, a Arena Drone apre-
sentou a evolução nos equipamentos que absorvem os avan-
ços tecnológicos. Uma delas é a visão térmica, que tem sido 
destaque para que os aparelhos ganhem cada vez mais espa-
ço na área de segurança patrimonial. Para Bruno Jouan, diretor 
Comercial da SegurPro, o setor de mapeamento/vigilância por 
drones não para de crescer. “Não é só a questão da redução de 
custos, mas também da ampliação de cobertura da segurança. 
É o melhor dos dois mundos”, afirma Jouan, ao citar que o ma-
peamento aéreo por drones é muito mais rápido, amplo e eficaz 
que o terrestre (feito por vigilantes em um carro, por exemplo).

Pela primeira vez, a Exposec contou com uma área exclu-
siva para as startups, empresas em fase inicial que desenvol-
vem produtos ou serviços inovadores, com potencial de rápido 
crescimento. Esses modelos de negócio emergentes em segu-
rança apresentaram diversas inovações tanto na área de pro-
duto como de serviços, com custos baixos e soluções inéditas. 
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Entre elas, o sistema que identifica sons e, integrado às câme-
ras de trânsito, pode captar imagens de acidentes ou crimes 
graças à mobilidade oferecida pelo sistema, que direciona as 
câmeras para a ocorrência. Atualmente, segundo Ivo Frazão, 
da Áudio Alerta, desenvolvedora do sistema, as câmeras são 
fixas, o que limita sua atuação.

Outro sistema, desenvolvido pela Retina Vision, criada por 
estudantes da Escola Politécnica da USP, surge como uma so-
lução para a dificuldade de recuperação de carros roubados. 
Usando câmeras simples, a equipe desenvolveu um software 
capaz de identificar um veículo e gerar um alerta para a se-
guradora.

EnerSolar destaca  
regulamentações e tecnologia

A 7ª EnerSolar + Brasil - Feira Internacional de Tecnologias 
para Energia Solar deu grande destaque para as questões re-
gulatórias, com dezenas de apresentações e lançamentos nas 
áreas de energia solar, fotovoltaica, eólica e biomassa, além de 
GTDC (Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização 
de Energia). A feira ocorreu de 22 a 24 de maio, também no 
São Paulo Expo, e reuniu cerca de 12 mil visitantes, entre enge-
nheiros, instaladores, integradores, distribuidores e diretores, 
recebendo feedbacks positivos de palestrantes e expositores.

O evento aconteceu dentro de um cenário no qual a ma-
triz energética solar brasileira ocupa o 5º lugar no mundo 
em capacidade instalada e o País está considerando aderir à 
Aliança Solar Internacional. “A mobilização da sociedade em 
torno da NBR 16690 para instalações elétricas em sistemas 
fotovoltaicos é um exemplo da demanda do mercado para 
que questões regulatórias facilitem o crescimento do setor”, 
afirma Rimantas Sipas, diretor da Cipa Fiera Milano, organi-
zadora e promotora do evento.

Além da área de exposições, com 70 empresas apresen-
tando suas soluções e lançamentos, os principais debates, pa-
lestras e mesas redondas ocorreram na 8º Ecoenergy - Feira e 
Congresso Internacional de Tecnologias Limpas e Renováveis 
para a Geração de Energia e no 2º Biomass Day - Congresso 
Internacional da Biomassa.

De acordo com a produtora de conteúdo da Cipa Fiera Mi-
lano, Tatiana Dalben Munhoz, a Ecoenergy se desenvolveu a 
partir de discussões sobre a repercussão da revisão e aprimo-
ramento do marco regulatório do setor elétrico do ponto de 
vista de especialistas que abordaram os possíveis reflexos no 
desenvolvimento da energia solar. Iniciativas para superar en-
traves econômicos, captação de recursos financeiros, inovação 
tecnológica e resultados de programas implementados foram 
alguns temas que nortearam os debates para integrar os agen-
tes e incentivar planos de ação que movimentem os negócios. 
Uma das informações que mais chamou atenção dos partici-
pantes foi a de que o Brasil utiliza apenas 10% de sua capaci-
dade de exploração de energia solar instalada, de acordo com 
Moacir Marchi Filho, presidente do Departamento Nacional de 
Energia Solar Térmica da Abrava (Dasol).

Já o Biomass Day abordou desafios e gargalos para o 
desenvolvimento de biomassas no Brasil, tanto para a pro-
dução de energia elétrica, com foco na eficiência operacio-
nal e financeira, quanto para as tendências na geração de 
bioprodutos com alto valor agregado. Os debates envolve-
ram a inovação tecnológica, integração operacional, eficá-
cia da cadeia tecnológica, implementação de biorrefinarias, 
financiamento e segurança para novos investimentos por 
meio do RenovaBio.
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Muita novidade na  
TecnoMultimídia InfoComm

Por fim, a quinta edição da TecnoMultimídia InfoComm Bra-
sil 2018, maior feira da indústria de áudio, vídeo, iluminação, 
automação e sistemas profissionais integrados do País, contou 
com três dias de intensa programação de Summits, congressos 
e exposição de produtos. Com um total de 60 empresas par-
ticipantes, sendo 15 expondo pela primeira vez, a feira trouxe 
as principais novidades e tendências em produtos para vídeo, 
displays de alta definição, LED, vídeo mapping e ainda tendên-
cias em áudio e automação residencial. O público estimado foi 
de 3.500 pessoas.

“A feira deste ano foi um sucesso. Tivemos muito conteúdo 
novo e tecnologias de ponta, além de summits e congressos com 
excelente conteúdo técnico. Estamos confiantes que a próxima 
edição será ainda melhor, pois acreditamos no crescimento do 
setor no Brasil”, destaca Victor Alarcón, Project Manager da 
TecnoMultimídia InfoComm, organizada pela Latin Press Inc.

A seguir, uma mostra dos produtos, soluções e 
serviços apresentados durante os três eventos.

INSTRUTHERM
Especializada em equipamentos de medição e com um portfólio que ultrapassa 
500 itens, a Instrutherm marcou presença na Exposec com o detector de metais 

DM-600 (foto 1), aparelho portátil utilizado para indicar a presença de metais 
ferrosos e não-ferrosos através de sensor. Possui ajuste de sensibilidade, alerta 

sonoro, visual (LED) e vibratório, e acompanha alça de segurança, além de 
coldre para suporte. Indicado para segurança em aeroportos, empresas, bares, 

casas de shows, etc. Funciona a bateria recarregável ou pilha alcalina. Outro 
destaque foi o osciloscópio digital OD-260 (foto 2), indicado para medir testes 

de circuitos eletrônicos e com visualização instantânea de sinais em um display 
de LCD TET de 5,7”. O aparelho tem capacidade de memória de 40 Kpts, largura 

de banda de 60 MHz, 2CH + EXT (Trig), impedância de entrada de 1 Mohm/17 
pF, fontes de disparo (Trigger), tempo de subida de <5,8 ns e resolução vertical 

de 8 bit, trabalha com tensão máxima de entrada de 400 V Vpp e possui 
alimentação CA 100-240 V. Junto com o OD-260, é fornecido um par de pontas 

de testes, um cabo USB, um cabo de alimentação e software.

1
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ORION
A empresa oferece serviços terceirizados de monitoramento de alarmes e rastreamento de veículos 24 horas com backup de imagens 

para companhias que atuam na área de segurança e necessitam reduzir custos e aumentar os lucros de sua base de monitoramento sem 
perder a qualidade do serviço. Também oferece soluções operacionais rentáveis para empresas que estão ingressando na área de segurança 

eletrônica, mas ainda não possuem a base de monitoramento estruturada e pessoal treinado para atender seus clientes.
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LACERDA
A empresa não economizou nos lançamentos desta edição da feira. Entre as novidades, o 
autotransformador ATM, de 500 a 20.000 VA (foto). O equipamento, para tensão de 120 e 
220 V, oferece proteção térmica de sobreaquecimento e proteção contra choque elétrico. 
Possui cabo PP 2P+T macho/fêmea, tomadas segundo padrão NBR 14136 e conector H. Os 
novos protetores eletrônicos em plástico, de 300 a 2.000 VA, também foram apresentados 
com as seguintes características: microprocessado (tecnologia Risc/Flash); rearme 
automático no retorno da energia elétrica; proteção contra sub e sobretensão; porta-fusível 
de proteção com unidade reserva; filtro de linha interno; tomadas no padrão NBR 14136;  
e configuração mono e bivolt. Vale mencionar ainda o novo site desenvolvido para  
o cliente encontrar o nobreak Lacerda ideal para atender suas necessidades:  
www.meunobreaklacerda.com.br, acessado por computador ou dispositivo móvel.

KEY WEST/DNI
A empresa apresentou o bloco de iluminação de emergência autônomo que abrange 

grandes áreas (até 200 m2), modelo DNI 6927 (foto), com total de 20 LEDs SMD. Possui 
fluxo luminoso potente de 1.000 lm, melhorando a segurança por meio da iluminação; alta 

durabilidade. Descritivo técnico: LEDs de tecnologia SMD: 10+10=20; temperatura de cor 
6.000 K; potência máxima: 2 x 5 W (10 W); baterias inclusas recarregáveis: 2 x 4 V/2Ah; 

bivolt 127/220 V; tamanho 28,0 x 27,9 cm; autonomia de três horas. Também disponível no 
modelo DNI-6926, de 500 lm, LED SMD 6+6=12, para áreas de até 110 m2.

SUNTECH
A Rede Colaborativa é uma plataforma desenvolvida pela empresa Suntech, onde empresas 
de rastreamento trabalham em conjunto para aumentar o número de recuperações de 
veículos e cargas, por meio da tecnologia de radiofrequência dos equipamentos. Com 
esse sistema, nenhuma das partes sabe quem ajudou ou quem foi ajudado no processo, 
aumentando a segurança de todos os envolvidos. Quem pode utilizar? Empresas de 
rastreamento que utilizam os equipamentos da linha RF da Suntech, com o objetivo de 
aumentar os índices de recuperação de cargas e veículos, principalmente pela ação do 
Jammer. É necessário que o modelo do equipamento esteja na versão firmware da Rede 
Colaborativa. 

CROMATEK
A empresa possui uma extensa linha de conectores 
eletrônicos, de fabricação própria, para aplicação 

em placas e fios. A gama de produtos compreende 
barra de pino modular, barra de pino torneado, barra 
conectora fêmea, soquetes torneados e estampados, 
conector mini fit, jumper, bornes, conector tipo KK, 
conector Latch, cabo plano (flat). Complementam 

a oferta de produtos os relés e componentes, 
optoeletrônicos e terminais. Através da Croma, o Grupo 
Cromatek atua também na importação e distribuição 
de semicondutores de diversas marcas internacionais.

ZAGONEL
O refletor premiado LED Forza Evo para uso externo foi um dos destaques 
da Zagonel na EnerSolar. Com potências de 100, 150 e 180 W, possui alta 
performance (eficácia de até 134 lm/W), temperatura de cor de 5.000 K, 

padrão de irradiação luminosa de 60º (disponível com ângulo aberto) e IRC 
70. Outras informações técnicas: distorção harmônica de corrente (ATHD) 

<10%; temperatura de operação -30º a 50º C; FP 0,98; grau de proteção do 
conjunto óptico e driver IP 67; estrutura principal do dissipador em alumínio 

injetado; proteção contra impacto IK 08. Proteção contra sobrecorrente 
e sobretensão e vida útil do LED de 70 mil horas. Aplicações: quadras e 

estádios, estacionamentos, docas, fachadas, pedágios, plataformas, portos, 
condomínios, túneis e monumentos, entre outras.
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MOURA
Desta vez, a Moura esteve presente na 
feira com as baterias estacionárias seladas 
Nobreak e Nobreak VRLA, tensão 12 V. 
Os produtos são ventilados, capazes de 
suportar picos de descarga, apresentam 
grande disposição para aceitação de 
cargas e longa durabilidade. Principais 
aplicações: centrais de alarmes, UPS/
nobreaks, estabilizadores, estação central 
de telecomunicações, equipamentos 
médicos e hospitalares, caixas eletrônicos 
24h, vigilância eletrônica e sistemas de 
segurança, circuito fechado de TV, caixas 
de lojas, entre outras.

NEOCONTROL
Inteo Safe é um sistema de segurança inteligente, totalmente sem fio, de fácil instalação e 
configuração, focado na experiência do usuário, conectividade e na prevenção de sinistros. 
Funcionalidades principais: agendamento de alarme/desarme, gerenciamento de até 64 dispositivos 
de segurança por radiofrequência digital e acesso remoto. Os dispositivos wi-fi do Inteo Safe utilizam 
um acelerômetro que identifica qualquer iniciativa de fraude no sistema. Além disso, todos os 
dispositivos se comunicam periodicamente com a central. O sistema é composto, basicamente, por 
sensor de intrusão, sensor de movimento, sirene, interruptor inteligente e controle. O app Inteo Safe 
possui acesso remoto, além de histórico e notificações push de todas as ações realizadas. 

INSTRONIC
O mais novo certificador de instalações 

elétricas fotovoltaicas da Instronic 
(MI3109) é intuitivo e abrange 
medições em CC e CA da instalação. 

Além disso, permite ao usuário realizar 
testes recomendados de acordo com as 

normas EM 61557/NBR 5410, incluindo ensaios 
conforme a Portaria Inmetro 357, curva I – U característica, cálculos dos 

valores STC e medições de potência do inversor. O equipamento é projetado para 
exigentes condições de trabalho (até 1.000 V, 15 A CC).

DATALINK
Um dos destaques na exposição foram os cabos para sistema CFTV, projetados para versões 
HD e Full HD em aplicações que exigem qualidade de imagem em longas distâncias. 
Características e vantagens: alta qualidade do sinal em distância de até 300 metros; 
condutores internos de alimentação, evitando que se rompam ao passar por conduítes; 
blindagem contra interferências externas. Modelos: cabo singelo [foto 1] (cabo CFTV 4 
coaxial, 4 coaxial dupla blindagem e 8 coaxial dupla blindagem) e cabo bipolar [foto 2] 
(cabo CFTV 4 coaxial + 2x24 AWG e 4 coaxial dupla blindagem + 2x0,50 mm2).

ELECTROCELL
A linha Innova de sistemas de armazenamento de energia (ESS) de grande porte da 

Electrocell foi especialmente desenvolvida para atender edifícios comerciais, indústrias, 
data centers, hospitais, parques eólicos e fotovoltaicos, geradoras, transmissoras e 

distribuidoras de energia, a fim de garantir a continuidade no fornecimento de energia e 
alta disponibilidade dos sistemas críticos (mitigação de intermitências). Potência nominal: 
contêineres de 10 pés com 250 kWh; contêineres de 20 pés com 500 kWh; e contêineres 

de 40 pés com 1 MWh. Características: sistema modular, baterias de lítio-íon (LiFeO4) 
com BMS; monitoramento remoto (wi-fi/GPRS); inversor bidirecional (grid converter); 
comunicação CAN, Modbus, Ethernet; >5.000 ciclos, 25ºC com 0,3 C. Proteção contra 

incêndio em sete níveis sistêmicos, gerenciamento térmico.

WOW
Entre a oferta de sistemas para automação 

residencial desenvolvida no Brasil, a 
empresa oferece diversas tecnologias 

para sistemas novos e retrofits. Entre elas: 
emissores wi-fi IP para IR com sensor de 
temperatura para climatização e controle 

de áudio e vídeo; emissor wi-fi IP RF 
para persianas e motores; linha completa 

de módulos wi-fi IP para iluminação e 
motores; agendamento e execução de 

cenas ilimitadas.
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UNIPOWER
Em 2018, a Unipower, marca comercial 
da Unicoba Baterias, completa 40 anos 
de atuação no segmento de baterias 
estacionárias VRLA. Para comemorar, a 
empresa está compartilhando seu novo 
visual (foto 1). Na Exposec, uma das 
novidades apresentadas foi a bateria 
UPLFP (Lítio Ferro Fosfato) Unipower 
(foto 2). A nova tecnologia suporta altas 
temperaturas em operação, recarrega 
em até três horas e possui vida útil 
de 12 anos. Indicada para aplicações 
críticas, é livre de manutenção e de fácil 
instalação. Além disso: possui sistema 
de gerenciamento inteligente (BMS); 
compatível com retificadores e racks de 19 
polegadas; indicador luminoso de estado 
de carga (SoC); indicador de estado de 
vida (SoH); e portas de comunicação para 
monitoramento da bateria.

SEGURIMAX
Este ano a empresa lançou a luminária de emergência para uso externo (IP-65) [foto] 
e ampliou a linha residencial, predial e industrial de iluminação de emergência, a fim 
de oferecer soluções específicas para cada necessidade do cliente. Outra novidade foi o 
lançamento da linha de centrais de alarme de incêndio. A Segurimax também importa 
conexões galvanizadas, fornecendo equipamentos de hidráulica e válvulas destinados 
à prevenção de incêndios. Por fim, a linha de CFTV Multimax reúne o que há de mais 
moderno no segmento, agregando segurança, tecnologia e praticidade ao cliente. A série 
de DVRs e câmeras são compatíveis com todas as tecnologias de transmissão de imagens 
(AHD, HDTVI, HDCVI, IP e analógico).

INTELBRAS
Em um estande dividido em duas 
áreas, que somadas ocuparam 430 m2 
da Exposec, a Intelbras apresentou ao 
mercado uma série de novidades. Dentre 
elas, o Intelbras Guardian, aplicativo para 
smartphones e tablets nas plataformas 
Android e iOS, que une os sistemas de 
alarme e CFTV em um único software. É 
possível, por exemplo, armar e desarmar 
o painel sistema de alarme, visualizar as 
câmeras de diversos ambientes, acender 
lâmpadas e se comunicar com os usuários. 
O aplicativo é compatível com os produtos 
e soluções das unidades de segurança 
eletrônica e energia da Intelbras. Outro 
lançamento foi o SCA 1000 (foto), sistema 
de controle de acesso que integra o leitor 
biométrico Bio Inox Plus, que armazena 
até mil tags e 1499 biometrias. O leitor 
veicular possui longo alcance de leitura 
(seis metros), facilitando o controle de 
entrada de veículos em condomínios.

POWERSAFE
Distribuidora das baterias estacionárias 

Freedom by Heliar, produzidas pela 
Johnson Controls, a Powersafe 

marcou presença mais uma vez na 
EnerSolar. Produzidas na fábrica de 

Sorocaba (SP), as baterias estacionárias 
Freedom by Heliar foram projetadas 
com a tecnologia PowerFrame, para 

uma vida útil superior a quatro 
anos (a uma temperatura de 25ºC e 
profundidade de descarga de 20%). 
Principais aplicações: UPS/nobreaks, 

PABX, centrais telefônicas, sinalização, 
iluminação de emergência, energia 

solar e eólica, monitoramento 
remoto, alarmes, vigilância eletrônica, 

subestações, telecomunicações e 
outras. 

CONTROLLAR
Fabricante nacional de equipamentos 

para automação residencial, a 
Controllar oferece gestão e operação 

para iluminação, cortinas, home, 
equipamentos eletroeletrônicos, com 
os seguintes diferenciais: interface 

intuitiva, painéis e aplicativos 
personalizados com a planta do 
imóvel, cenas programáveis pelo 
próprio usuário, protocolo CAN. 
As soluções da empresa podem 

ser aplicadas em residências, áreas 
comuns dos condomínios, imóveis 

comerciais e empreendimentos 
diversos.

1

2



65POTÊNCIA

MUNDDO
Importadora e distribuidora de sistemas inteligentes para automação residencial e predial, a Munddo 

lançou no Brasil com exclusividade o iEAST, sistema sem fio para sonorização de ambientes, compatível 
com os principais serviços de música online. Segundo a empresa, o iEAST resolve o problema de 

sonorização de ambientes, pois permite a instalação do sistema em cada cômodo da casa ou escritório, 
sem precisar passar cabos. O modelo M30 é ideal para integrar o sistema de som existente do cliente 

na automação. O modelo AMP-i50 possui amplificador e é indicado para sonorização de ambientes 
usando caixas de embutir. O App iEAST Play faz a união das rádios online, Spotify, Apple Music, Tune 

IN e seleciona os inputs para tocar a playlist mais adequada para cada ocasião. É possível também 
conectar os dispositivos para reprodução simultânea (cena festa) e ajustar o som individualmente em 
cada ambiente. Fácil de instalar, com hardware de última geração e qualidade sonora hi-fi, o sistema, 

desenvolvido pela própria iEAST, suporta arquivos em .FLAC e .WAV sem compressão.

PROJETELAS
Atuando na área 
de comunicação 
audiovisual, a 

Projetelas apresentou sua 
linha Home-TV, que compreende 

Flap TV, com sistema motorizado 
que permite acondicionar a 
TV embutida no teto. E ainda: 
movimentador, sistema que permite 
deslocar a TV de um lado para o 
outro e girar em até 350º; suporte 
de TV manual ou motorizado 
(modelos piso teto, somente teto 
e para móvel); e lift de mesa 
(motorizado).

DISCABOS
Com uma vasta linha de produtos para áudio, a Discabos mostrou 
a série Blue Line (foto), para distribuição de sinais de áudio por IP. 
Composta por transmissores e receptores, para criação de matrizes 
personalizadas de áudio, oferece opções que podem incluir player 
de SD card e saída amplificada. A linha Blue Line também possui 
opções de painel para controle de volumes e fontes de sinal em cada 
ambiente, além de microfone para avisos por voz e caixas de som 
com conexão por IP. A empresa também comercializa vários modelos 
de alto-falantes, incluindo arandelas de teto, de parede, caixas 
pendentes, cornetas, megafones e line arrays, com caixas de som 
ativas amplificadas e caixas de som com conexão por Bluetooth.

BILTECH
A empresa mostrou e demonstrou 
o sistema de automação NuBryte, 

que proporciona um controle amplo 
e integrado das funções de uma 

residência. Características de operação: 
sistema descentralizado baseado 

em nuvem; alarme com sensores de 
movimento integrados; câmera para 

gravação de intrusos; integração com o 
calendário da família Google Calendar; 

intercomunicador; gerenciamento 
do consumo de energia; sensores de 

temperatura e umidade; comandos de voz 
através da Amazon Alexa e do Google 

Home; aplicativo gratuito (iOS e Android).

RCG
Entre os lançamentos, o rack organizador, indicado para instalação em ambientes 

internos, para aplicações de informática e CFTV (circuito fechado de televisão). Disponível 
em modelos horizontais e de 15” e 19” e modelos verticais, para proporcionar melhor 

organização e proteção dos cabos e equipamentos. Outras características: produzido em 
chapa de aço carbono tratada, com pintura eletrostática a pó (híbrida poliéster epóxi); 

disponíveis nas cores preta e branca; modelos com e sem visor frontal e com e sem  
bandeja interna; suporte interno para regulagem da altura da bandeja; fechadura com 
segredo na tampa frontal; suportes nas laterais para fixação de filtro de linha padrão 
rack; furação para fixação traseira; furação para instalação de cooler, que possibilita 

ventilação forçada; aberturas nas laterais e superior para ventilação; abertura nas partes 
superior, inferior e traseira para passagem de cabos.
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Cabos de cobre  
para siderurgia
Parte 2

Na edição passada da Revis-
ta Potência publicamos a 
primeira parte desse artigo, 
que trata da aplicação de 

condutores elétricos de cobre em ins-
talações siderúrgicas. O texto deu um 
apanhado geral sobre os cabos utiliza-
dos nesse tipo de instalação, separando- 
os entre cabos usuais (que são os cabos 
indicados nas normas de instalação de 
baixa e média tensão, respectivamente 
ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14039) e 
especiais (cabos que na siderurgia são 
aplicados em locais com temperaturas 
superiores a 70ºC e sujeitos à influências 
externas severas, como impactos mecâ-
nicos, poeiras intensas e vapores agres-
sivos, entre outros).

A primeira metade do texto também 
trouxe à tona a normalização técnica 
dos cabos especiais para siderurgia e 
apresentou tabelas de resistência dos 
materiais de isolação e cobertura quan-

to à temperatura e outros elementos.
Agora, nessa segunda parte do ar-

tigo, vamos tratar do dimensionamento 
dos cabos para siderurgia. O dimensio-
namento dos cabos “usuais” para apli-
cação em instalações siderúrgicas deve 
ser realizado conforme as prescrições 
da norma ABNT NBR 5410, no caso de 
baixa tensão, e pela Norma ABNT NBR 

14039, no caso de media tensão.
Em relação aos cabos “especiais” 

para siderurgia, que operam em tempera-
turas elevadas, o dimensionamento deve 
ser realizado a partir das informações for-
necidas pelos fabricantes dos produtos. 

A seguir, são apresentadas algumas 
tabelas encontradas em literaturas de 
fabricantes de cabos resistentes ao calor.

 Seção nominal (mm2) Capacidade de corrente (A)*

 1,5 46

 2,5 63

 4 85

 6 110

 10 152

* Temperatura no condutor = 200°C

Temperatura ambiente = 30ºC

Cabos com condutores de cobre nu

Instalação ao ar livre

Capacidade de corrente para cabos isolados em silicone, 200ºC - 500 V

Foto: ShutterStock
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Conteúdo retirado do Guia 
de Aplicação para Cabos 

Elétricos com Condutores de 
Cobre - Siderurgia, publicado 

pelo ICA/Procobre em 2018.

Capacidade de corrente para cabos isolados em silicone, 300ºC - 750 V

 Seção nominal (mm2) Capacidade de corrente (A)*

 1,5 57

 2,5 78

 4 106

 6 138

 10 190

 16 258

 25 342

 35 428

 50 530

 70 653

 95 798

 120 917

 150 1055

 185 1200

 240 1418

* Temperatura no condutor = 300ºC

Temperatura ambiente = 30ºC

Cabos com condutores de cobre nu

Instalação ao ar livre

Fatores de correção de capacidade para temperaturas ambientais  
(TA) diferentes de 30ºC, e diferentes temperaturas no condutor (TC)

 TC (ºC) 200 300

 TA (ºC) (4) (5)

 10 1,05 1,03

 20 1,02 1,01

 30 1 1 

 40 0,97 0,98

 50 0,94 0,96

 60 0,90 0,94

 70 0,87 0,92

 80 0,84 0,90

 90 0,80 0,88

 100 0.77 0,86

 120 0,69 0,81

 150 0,54 0,74

 180 0,34 0,66

 200  0,60

 220  0,54

 250  0,43

 270  0,33

 280  0,27

Exemplo:
Determinar a capacidade de cor-

rente de um cabo 6 mm², isolado em 
silicone, 200ºC - 500 V, considerando a 
temperatura ambiente de 150ºC.

Conforme a tabela “Capacidade de 
corrente para cabos isolados em silico-
ne, 200ºC - 500 V”, a capacidade de 
corrente deste cabo para a temperatura 
ambiente de 30ºC é igual a 110 A. De 
acordo com a tabela de fatores de corre-
ção (ao lado), para temperatura ambien-
te de 150ºC e temperatura no condutor 
de 200ºC, o fator de correção é igual a 
0,54. Daí resulta a capacidade de cor-
rente à temperatura ambiente de 150ºC 
em: 110 A x 0,54 = 59,4 A.
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Evolução das 
Instalações 

Fotovoltaicas 
no Brasil

A 
energia solar irradiada na super-
fície da terra é suficiente para 
atender 10.000 vezes o consumo 
de energia do mundo. Somente 

a luz do sol é capaz de produzir uma 
média de 1.700kWh de energia elétri-
ca para cada metro quadrado de área 
(Brakmann ali, 2003).

Renovável e extremamente abun-
dante, a energia solar é a energia lim-
pa que mais tem sido disseminada ao 
redor do mundo. Ela é livre de carbono 
e, portanto, contribui para a redução de 
emissões de CO2 na natureza, pelo uso 
de energia. 

As maiores irradiações solares no 
Brasil estão em áreas de baixo desen-
volvimento econômico, em que o uso da 
terra e os impostos arrecadados podem 
contribuir para o desenvolvimento local. 
Os processos mais usuais de aproveita-
mento da luz solar para geração de ele-
tricidade e de calor são:
✖  Aproveitamento fotovoltaico (FV), 

que converte a luz do sol em ener-
gia elétrica;

✖  Aproveitamento da luz solar por 
concentração (CSP - Concentrating 
Solar Power), que produz calor para 
uso direto ou geração de energia 
elétrica; e

✖  Aproveitamento por meio de cole-
tores, que realizam o aquecimento 
direto da água e/ou de ambientes 
a partir da luz do sol.
No caso da conversão fotovoltaica 

da luz solar, pode ser aplicada em pe-
quenos sistemas autônomos, em geral 
geração distribuída (GD) e em grandes 
centrais, que empregam energia solar, 
de modo centralizado.

A Geração Distribuída (GD) pode ser 
definida como a geração de energia elé-
trica próxima ao local de consumo, ou 
no próprio estabelecimento consumidor.

Em 2012, a ANEEL aprovou duas 
Resoluções Normativas, a nº 482 e a 
nº 517, que estabelecem as condições 
gerais para a micro geração de energia 
elétrica, além do sistema de compensa-
ção de energia elétrica (net metering), 
atualmente em uso em diversos países.

A energia excedente é cedida à dis-
tribuidora local, e posteriormente com-
pensada com o consumo de energia 
elétrica dessa mesma unidade consumi-
dora, ou de outra unidade consumidora 
de mesma titularidade.

A Resolução Normativa ANEEL nº 
687/15, complementar à 482/12, es-
tabelece que abaixo de 75 kW é micro 
geração, e acima de 75kW e até 5MW 
é mini geração, e vale para qualquer 
fonte renovável de geração. 
Se enquadram nestas mo-
dalidades os imóveis in-
dividuais, condomínios, 
cooperativas e con-
sórcios.

O desenvolvi-
mento do mercado de 
instalações fotovoltaicas 

no Brasil vem sendo muito intenso, sal-
tando de 7.913 instalações no final de 
2016 para mais de 21 mil instalações 
no final de 2017.

De acordo com a Aneel, no Brasil há 
cerca de 30.779 Unidades Consumido-
ras (UC) com geradores fotovoltaicos 
instalados conectados à rede (em 20 
de junho 2018), trazendo economia e 
engajamento ambiental a 36.736 uni-
dades consumidoras e uma capacidade 
instalada de 290,56 MW.

Mas esse é um número que muda 
diariamente, já que a geração distribuí-
da fotovoltaica está em franca expansão 
e vem crescendo a uma taxa de mais de 
300% ao ano, mesmo com a crise eco-
nômica que o País vem enfrentando nos 
últimos anos.

Podemos observar no gráfico 1, a 
evolução no número de instalações fo-
tovoltaicas desde 2011, bem como o 
número total de instalações existen-
tes no Brasil.
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“A energia solar cresce principal-
mente por três razões e na respectiva 
ordem de prioridade: Redução do cus-
to dos componentes devido ao avanço 
tecnológico , aumento da conta de luz 
e conscientização da população de que 
este é um bom investimento financeiro e 
ambientalmente correto (sustentável)”, 
declara Rodolfo Botelho Meyer, adminis-
trador e CEO do Portal Solar.

A instalação de sistemas fotovol-
taicos em residências e empresas vem 
crescendo rapidamente nos últimos 
anos com cada vez mais pessoas perce-
bendo a viabilidade econômica de gerar 
sua própria energia. “Não há dúvida de 

que Brasil, com tamanho território e com 
altos índices de irradiação solar que dis-
põe, ocupará futuramente uma posição 
de destaque no cenário mundial nesse 
tipo de geração de energia”, afirma o 
presidente da Engie Geração Solar Dis-
tribuída, Rodolfo de Sousa Pinto.

Segundo a Aneel, em 2024, como 
podemos observar no gráfico abaixo,  
886,7 mil unidades consumidoras po-
dem vir a receber os créditos oriundos 
de micro geração distribuída solar foto-
voltaica, sendo 808,3 mil no setor resi-
dencial e 78,38 mil no setor comercial 
(totalizando a potência instalada de 
aproximadamente 3,2 GW).

Diversas construtoras já estão incluin-
do as instalações fotovoltaicas em alguns 
de seus empreendimentos, como forma de 
se diferenciar dos concorrentes, o que leva 
a crer que num futuro breve, as demais em-
presas do setor acabarão por fazer a mes-
ma coisa sendo mais um fator a impulsio-
nar o mercado de micro e mini geradores 

Do ponto de vista do usuário, pode-
mos considerar como um investimento fi-
nanceiro a aquisição de um sistema foto-
voltaico, tomando como exemplo se uma 
residência de classe média com quatro 
moradores instalar um sistema de ener-
gia solar que atenda suas necessidades, 
gastará cerca de 15 mil a 22 mil, depen-
dendo do hábito de consumo e do Estado 
em que está localizado. Este investimen-
to se paga entre cinco e seis anos com a 
própria economia que é gerada na conta 
de energia nesse período.

Quanto à conscientização da popula-
ção em relação aos benefícios provenien-
tes do uso de energia fotovoltaica, perce-
be-se já razoável nível de esclarecimento 
geral. Além disso, o Brasil carece de mais li-
nhas de financiamento e subsídios para in-
centivar a geração de energia fotovoltaica.

O Brasil é um país que tem um grande 
potencial de geração fotovoltaica e sem 
dúvida alguma nos próximos anos esta 
fonte inesgotável de energia será muito re-
presentativa na matriz energética nacional 
e assim que a recuperação da economia 
brasileira se consolidar, novos aumentos 
na conta de energia acontecerem e prin-
cipalmente as linhas de crédito de longo 
prazo estiverem disponíveis os empresá-
rios e os cidadãos investirão cada vez mais 
na geração de sua própria energia. 

Fonte: Aneel
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Conversão  
de multas

COM A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 9.179/2017, O 

IBAMA REGULAMENTOU A APLICAÇÃO DE NOVAS 

REGRAS QUE PERMITEM AO AUTUADO TER A MULTA 

SUBSTITUÍDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO 

MEIO AMBIENTE. 

ção já emitidos; para as novas autu-
ações, emitidas após a publicação da 
IN 06/2018, a manifestação deverá ser 
feita no mesmo prazo das alegações fi-
nais do processo administrativo. O au-
tuado deve manifestar seu interesse 
através de formulário disponibilizado 
no site do IBAMA, endereçado à au-
toridade julgadora do recurso de auto 
de infração, contendo a indicação da 
modalidade de conversão, que poderá 
ser direta ou indireta.

Na modalidade direta, os serviços 
de recuperação ambiental são presta-
dos pelo próprio autuado, enquanto 
na modalidade indireta, o autuado fica 
responsável por determinadas ações de 
projetos de maior porte, selecionados 
pelo IBAMA. Para o primeiro caso, o 
desconto do valor da multa é de 35%; 
para o segundo caso, o desconto é 
de 60%.  

O deferimento do pedido de con-
versão é uma decisão discricionária 
do IBAMA, portanto, a substituição da 
multa não é direito do autuado. Caberá 

V
ocê sabia? Multa decorrente 
de autuação pode ser converti-
da em Ações de Recuperação e 
Preservação do Meio Ambiente. 

Atenção! Você, que sofreu autu-
ação por infração ambiental, poderá 
manifestar seu interesse pela conver-
são das multas ambientais emitidas 
por órgãos e entidades da União inte-
grantes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – Sisnama, em prestação de 
serviços de preservação, melhoria e re-
cuperação do meio ambiente. 

A conversão já estava prevista na 
Lei nº 9.605/1998. A novidade ficou 
por conta das regras para esta subs-
tituição, através da edição do Decreto 
nº 9.179/2017 e da Instrução Norma-
tiva (IN) nº 6/2018, do IBAMA, que 
prevê a elaboração do Programa Na-
cional de Conversão de Multas do 
Ibama e de programas estaduais, 
buscando impulsionar ações am-
bientais técnicas e estruturantes 
para preservação e recuperação 
do meio ambiente. 

O prazo para a manifestação pe-
rante o IBAMA é de 180 dias, contados 
da publicação da Instrução Normativa 
(IN) 06/2018, que ocorreu em 16 de 
março de 2018, para autos de infra-



A tradicional premiação que mobiliza os revendedores 
e distribuidores de todo o País chega à sua 14ª 
edição. A pesquisa que apontará os premiados 

será novamente conduzida pela NewSense, empresa 
com mais de 30 anos no mercado de pesquisa e 

consultoria. Os trabalhos de campo terão início em 
30 de julho, sob a coordenação do professor 
José Paulo G. Hernandez, docente da Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 
diretor da NewSense e responsável técnico pela área 

de Pesquisa e Consultoria de Marketing.
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Quando receber o questionário da pesquisa, 
responda-o, expresse sua opinião e nos 
ajude a reconhecer os seus melhores 
parceiros. Sua opinião e participação  
são de fundamental importância para a 
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FUNDADA EM 07/06/1988

ESPERA-SE QUE O NOVO INSTRUMENTO REPRESENTE  

MUDANÇA CONSIDERÁVEL NO PADRÃO DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS, MUITAS VEZES COM EFEITOS MERAMENTE 

PROTELATÓRIOS, OS QUAIS DEIXARÃO DE AFOGAR OS ÓRGÃOS 

JULGADORES E SERÃO SUBSTITUÍDOS POR MEDIDAS CONCRETAS E 

EFICAZES, EM BENEFÍCIO DO MEIO AMBIENTE.

ao IBAMA acatar ou não a conversão, 
após análise da manifestação do autu-
ado e das regras aplicáveis. 

Para o deferimento do pedido, é re-
quisito que os serviços a serem pres-
tados em prol do meio ambiente e em 
substituição da multa, estejam previs-
tos no rol de ações  elencadas no art. 
140 do Decreto nº 6.514/2008, alte-
rado pelo Decreto nº 9.179/2017, que 
considera como serviços de preserva-
ção, melhoria e recuperação da quali-
dade do meio ambiente ações, ativida-
des e obras incluídas em projetos a se-
rem apresentados pelo autuado, com, 
no mínimo, um dos seguintes objetivos: 
recuperação de áreas degradadas para 
conservação da biodiversidade e con-
servação e melhoria da qualidade do 
meio ambiente; recuperação  de pro-
cessos ecológicos essenciais; recupe-
ração de vegetação nativa para prote-
ção; recuperação de áreas de recarga 
de aquíferos; proteção e manejo de 
espécies da flora nativa e da fauna sil-
vestre; monitoramento da qualidade 
do meio ambiente e desenvolvimento 
de indicadores ambientais; mitigação 
ou adaptação às mudanças do clima; 
manutenção de espaços públicos que 
tenham como objetivo a conservação, 

a proteção e a recuperação de espé-
cies da flora nativa ou da fauna silves-
tre e de áreas verdes urbanas destina-
das à proteção dos recursos hídricos; 
educação ambiental; promoção da re-
gularização fundiária de unidades de 
conservação.

Resta claro que o benefício da con-
versão terá seu deferimento condicio-
nado, também, à gravidade da infração 
ambiental a que se refere, haja vista 
que o IBAMA indeferirá, de plano, os 
pedidos de substituição decorrentes de 
infrações ambientais de maior poten-
cial ofensivo, tais como, infrações que 
resultaram em morte humana, quan-
do o autuado se trata de empregador 
que tenha submetido trabalhadores 
à situação análoga à de escravo, ou 
exista indícios de exploração de tra-
balho infantil. 

Na hipótese de decisão favorável ao 
pedido, as partes celebrarão termo de 
compromisso, que estabelecerá os ter-
mos da vinculação do autuado ao ob-
jeto da conversão de multa pelo prazo 
de execução do projeto aprovado ou 
de sua cota-parte no projeto escolhido 
pelo órgão federal emissor da multa. 

Em linhas gerais, entendo que, tal 
qual foi apresentada, é bem provável 

que a medida seja objeto de discus-
sões e polêmica, notadamente ao que 
se refere aos custos dos serviços de 
preservação, melhoria e recuperação, 
que poderão ser superiores ao valor da 
multa. Não obstante, espera-se que o 
novo instrumento represente mudança 
considerável no padrão dos recursos 
administrativos, muitas vezes com efei-
tos meramente protelatórios, os quais 
deixarão de afogar os órgãos julgado-
res e serão substituídos por medidas 
concretas e eficazes, em benefício do 
meio ambiente. 



Profissional do setor,
você é nosso convidado!

Informações:

EVITE FILAS! ANTECIPE SEU CREDENCIAMENTO NO SITE:

APOIADORES CONSTRUSUL 2018

01 a 04
AGOSTO 2018

FIERGS  PORTO ALEGRE  RS
Quarta a sexta: 14h às 21h  Sábado: 11h às 18h

NOVO LOCAL
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NASA: Inovação e tecno   logia sim, mas muito 
mais atitude e perseverança
Recentemente, tive a oportunidade de fazer uma visita 

técnica à sede da NASA – Agência Espacial America-
na, na cidade de Cabo Canaveral (precisamente Mer-
ritt Island), estado da Flórida, nos Estados Unidos. A 

visita proporcionou conhecer o complexo, base de lançamentos 
de foguetes, o Kennedy Space Center, o prédio administrativo, 
o prédio onde são construídos os foguetes, chamado de VAB - 
Vehicle Assembly Building, além de conversar com engenheiros 
e astronautas. 

Confesso que foi em função dos eventos recentes relaciona-
dos à exploração espacial - lançamento de foguetes, carro em 
órbita e tudo mais - que vislumbrei nesta visita a oportunidade 
de conhecer métodos de gestão e controle, administração de 
recursos, (especialmente equipes e orçamento), formas e fer-
ramentas de planejamento, gerenciamento de riscos, gestão 
de projetos, tecnologias e inovações e tantos outros recursos 
empregados para tão grandiosos feitos.

Todavia e antes de falarmos sobre minha visita e o que ela 
tem a ver com tecnologia ou atitude, cabem algumas informa-
ções preliminares:

A NASA (sigla em inglês de National Aeronautics and Spa-
ce Administration - Administração Nacional da Aeronáutica e 
Espaço) é uma agência do Governo Federal dos Estados Uni-
dos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnolo-
gias e programas de exploração espacial. Sua missão oficial é 
fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espa-
cial.  A NASA foi criada em 29 de julho de 1958. 

A NASA foi responsável pelo envio do homem à Lua (Projeto 
Apollo) e por diversos outros programas de pesquisa no espa-
ço. Atualmente, trabalha em conjunto com a Agência Espacial 
Europeia, com a Agência Espacial Federal Russa e com alguns 
países da Ásia para a gestão e manutenção da Estação Espa-
cial Internacional (ISS – International Space Station), em órbi-
ta desde 2011. 

Quando estive na visita, três projetos de grande mag-
nitude foram apresentados como prioritários para 
NASA:

A | A captura de um asteroide: A missão é locali-
zar um asteroide, próximo à órbita da Terra, e que seja relati-
vamente pequeno, algo com sete metros de diâmetro e peso 
entre quinhentas e mil toneladas, no máximo. Uma espaçona-
ve será dotada de uma espécie de rede para capturar o aste-
roide e rebocá-lo até a órbita da lua. Lá, astronautas poderão 
estudá-lo de perto e até separar pedaços que serão enviados 
para a Terra. Fala-se que este projeto tem orçamento superior 
a 1,5 bilhão de dólares, algo em torno de 5 bilhões de reais. 
Os técnicos da NASA explicaram-me que essa pesquisa é im-
portante por vários motivos, mas principalmente para enten-
der melhor as origens do universo, descobrir novos materiais 
e sabe-se lá mais o que um asteroide oriundo de outras ga-
láxias pode nos trazer de informações. Sem dúvida, um plano 
ousado, que deve ocorrer, pela previsão, até 2020.

Projeto da Nave para 
Capturar Asteroide
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B | Viagens espaciais de turismo: O turismo espa-
cial é um fenômeno recente que consiste em viagens espaciais 
realizadas por indivíduos com propósitos não científicos, para 
pura diversão, vislumbre e lazer. A NASA compartilha projetos 
especialmente com empresas como a Virgin Galactic (do con-
glomerado Virgin) e a Blue Origin (pertencente a Amazon) para 
oferecer, a custos “acessíveis”, de “apenas” 250 mil dólares, 
isto é, quase 800 mil reais, passagens para voos suborbitais, 
de poucas horas, mas que você já consegue observar a curva-
tura e o desenho da terra, além de experimentar a “gravidade 
zero”. Mas se preferir e tiver condições, há também, por al-
guns milhões de dólares, 
o projeto da Space X (que 
pertence a Tesla), para 
dar uma voltinha até lua. 
Por incrível que pareça, 
um técnico da NASA me 
comentou, informalmen-
te, que mais de 800 pas-
sagens já haviam sido co-
mercializadas, sendo que 
10 para brasileiros. 

C | Estabelecer uma base em Marte: O terceiro e 
ambicioso projeto é o envio de missões tripuladas ao plane-
ta Marte. A NASA vem enviando missões não tripuladas para 
investigação do solo e da atmosfera de Marte há algum tem-
po. Já missões tripuladas estão na dependência de desenvol-
vimento de novas tecnologias e de fundos específicos para fi-
nanciamento da missão, algo que não consta no orçamento 
americano, ao menos no curto prazo. Assim, a parceria com 
empresas privadas vem se tornando o caminho para que uma 
missão tripulada possa pousar em Marte, em breve. Equipe de 
futuros astronautas já vem treinando em regiões inóspitas para 
suportar tanto as condições da viagem, de mais de 6 meses, 
como da própria condição imposta pelo planeta.

Foguete New 
Shepard para 

viagens de turismo 
espacial
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Projeto da base em Marte

Voltando ao tema fundamental desta matéria, “Inovação 
e tecnologia sim, mas muito mais atitude e perseverança”, 
percebi nas conversas com funcionários e colaboradores, nas 
palestras e em diversas situações que pude trocar ideias, que 

apesar de toda tecnologia e inovação, três fortes pilares fi-
losóficos e organizacionais cercavam todas as ações e 

certamente foram o motivo de grande parte do 
sucesso da NASA:
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1. Trabalho em equipe: Sempre que conversava com 
pessoas, percebia o quão forte era o senso de equipe, de dividir 
tarefas, de trabalhar com o mesmo propósito, mas contando com 
faculdades e conhecimentos multidisciplinares, de compartilhar 
experiências, de respeitar opiniões, de aprender, de errar e acertar. 
Durante as conversas, não lembro de ter escutado sequer uma 
única vez a palavra “eu”. Geralmente escutava o “nós”, e com 
orgulho. Acreditar em algo grandioso e fazer parte disto fazia 
parte do “estado da equipe”. Assumir responsabilidades, dele-
gar, liderar, respeitar o papel de cada um, entender a hierarquia 
organizacional, discutir, sobrepor ideias, conhecer suas funções, 
confiar. Palavras comuns nas conversas. Atitude orientada a re-
sultados. Trabalho em equipe. Compromisso. Foco. Resultados. 

2. Propósito: Para que o trabalho em equipe e cada pro-
jeto desse certo, duas questões deveriam estar sempre bem de-
finidas: o que fazer e para quando, isto é, o estabelecimento de 
metas e prazos. Propósito. Para isto, uma regra básica foi-me 
apresentada por um engenheiro que trabalhou por mais de 40 
anos no laboratório de propulsão de foguetes: não dizer “não”. 
Sempre “talvez” ou “vamos tentar”. Era comum nos corredo-
res da NASA verificar funcionários com bonés que diziam: Su-
perando o impossível. Prazos e metas não são negociados... o 
foguete vai subir em tal data e isto deve estar funcional, pron-
to e disponível até 30 dias antes do lançamento. Executem.

3. Métodos: O terceiro ponto e o que me chamou mais 
atenção, foi que, apesar de toda tecnologia, toda inovação, 
equipamentos de última geração, recursos computacionais 
avançadíssimos, muito ainda se fazia em termos de padro-
nização, documentação, registros, planos de ação, análises 
críticas e atas de reuniões. Questionei porque, com tanta 

VAB NASA
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Sala de Comandos Missão Apolo XI – Procedimentos e Check Lists Disponíveis
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tecnologia, ainda eram utilizados documentos muitas ve-
zes impressos, desenhos e diversos check lists. A resposta 
foi clara: “segurança, observação do método e redução de 
riscos”. A mente humana seguindo os passos do computa-
dor e analisando criticamente resultados, minuto a minuto, 
etapa a etapa. 
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Este fato me fez recordar como é difícil em nossas empre-
sas criar uma IT (Instrução de Trabalho), uma rotina padroni-
zada ou um POP (Procedimento Operacional Padrão) e que o 
mesmo seja seguido pelas nossas equipes como instrumento 
efetivo de trabalho. Como é difícil muitas vezes implementar 
um plano de ação ou que um registro seja preenchido correta-
mente. Na NASA, com sua tecnologia e inovação, há POPs, ITs, 
Planos de Trabalho, Rotinas e Planos de Ação por todo lado, 
identificando métodos e processos, padronizando e permitindo 
a análise crítica, identificando falhas e permitindo a melhoria. 
Há rotinas que definem os métodos a serem seguidos para o 
sucesso de cada operação.

No último dia de visita, pude visitar o Centro histórico de-
dicado as Missões Apollo, que conquistaram a lua, impulsio-
nadas pelo lendário foguete Saturn V.

O projeto Apollo teve onze voos tripulados e sete não tri-
pulados. O objetivo de explorar a lua foi iniciado em 1961 e 
abandonado em dezembro de 1972, com o voo da Apollo 17. 

Impressionante ver como uma tecnologia praticamente 
eletromecânica (meu celular tem mais capacidade de pro-
cessamento e memória que a capsula de reentrada dos as-
tronautas) levou o homem à lua, feito da Apolo XI, em 16 
de julho de 1969. 

Ao final da visita, extasiado, comentei com um funcionário 
sobre “o grande feito”, de como a NASA, com a tecnologia 

daquela época, havia levado e trazido uma tripulação à lua.  
A resposta foi direta: “poucos lembram das missões an-

tes da Apolo XI. Várias delas, grandes fracassos, como a mis-
são Apolo I, batizada assim em homenagem aos astronautas 
“Gus”, “White” e  “Chaffee” que morreram ainda em solo em 
virtude de um incêndio dentro da cabine de comando. 

Cada missão foi um aprendizado, onde erros poderiam custar 
vidas. Aprendemos com os nossos erros, dentro de um processo 
de melhoria contínua. Fracassar também faz parte do caminho do 
sucesso”. Esperei nesta viagem ver muita tecnologia e inovação. 
Sim, de fato vi. Mas mais do que isso, entendi ainda mais que 
trabalho em equipe, propósito e seguir um método de trabalho 
baseado na melhoria contínua, apoiados por comportamentos 
envoltos em determinação, atitude, humildade e perseverança 
são mais importantes para o alcance de resultados. Tecnologia 
se compra, se busca, se desenvolve, se financia. Atitude não. 

Que cada um de nós tenhamos um pouco mais do “espírito 
NASA” e alcancemos grandes realizações, contribuindo para o 
desenvolvimento e o sucesso de nossas empresas e para cons-
trução de um país baseado nos valores corretos.

Cabine de Reentrada Missão Apolo XI
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Na NASA, com sua 
tecnologia e inovação, 

há POPs, ITs, Planos de 
Trabalho, Rotinas e Planos 

de Ação por todo lado, 
identificando métodos e 
processos, identificando 

falhas e permitindo a 
melhoria.
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LINHA DE MINIDISJUNTORES
A Siemens, líder em soluções eficientes de geração, distri-

buição e transmissão de energia, apresenta ao Brasil a sua nova 
linha de minidisjuntores 5SL1. Desenvolvido na Alemanha, o novo 
portfólio é fabricado em diversas unidades fabris da Siemens 
pelo mundo, o que garante fácil reposição ao cliente, em caso 
de necessidade. O lançamento faz parte da estratégia da Siemens 
em estender aos clientes brasileiros as vantagens de suas soluções globais, já referências no mercado. A linha 5SL1 possui tecnologia de 
ponta e proporciona maior facilidade e rapidez na montagem da instalação elétrica, garantindo praticidade aos usuários e atendendo 
aos requisitos das normas ambientais internacionais (RoHs). Disponíveis nas correntes nominais de 1 a 80 A e nas curvas características 
de disparo B e C, os minidisjuntores 5SL possuem ainda um sistema de fixação que permite a extração dos dispositivos individualmente, 
sem a necessidade de retirada do barramento pente de alimentação do circuito e sem a necessidade de ferramentas. A linha 5SL1 pode 
ser usada em instalações residenciais e comerciais, onde o nível da corrente de curto-circuito pode atingir até 3 kA em redes de 220/380 V ou 
5 kA em 127/220 V. A linha 5SL1 possui as mesmas dimensões padronizadas do restante do portfólio comercializado em solo nacional, tais 
como os minidisjuntores 5SY e os dispositivos DR 5SV. 

DESIGN E DESEMPENHO
Em uma versão mais completa e moderna, os Contato-

res Série SK1, da Steck, trazem um design diferenciado e ain-
da têm a opção de adquirir um acessório extra, uma tampa 
transparente para proteção contra poeira. A peça é usada em 
circuitos AC 50/60 Hz, tensão nominal até 690 V e corrente de 
trabalho nominal de 9 a 95 A (AC-3). Usado para ligar e des-
ligar um circuito remotamente e conectado com um relé tér-
mico, protege o circuito contra sobrecargas, como uma chave 
eletromagnética. Os contatores permitem um alto número de 
manobras mecânicas e elétricas, garantindo uma durabilida-
de ainda maior. Além disso, podem ser utilizados em diversos 
segmentos, como indústria e construção civil.

LINHAS AÉREAS
A Cobrecom Fios e Cabos Elétricos, uma das mais importantes empresas do segmento de elétrica, apresenta para o mercado seu mais 

novo produto: o Cabo de Cobre Nu com Têmpera Meio Dura. Indicado para instalações de linhas aéreas de transmissão de energia elétri-
ca e no sistema de aterramento, o produto é formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio dura, sólido e com encordoamento 
classes 2A e 3A e está de acordo com as normas básicas aplicáveis e exigidas para esse tipo de material: NBR 5111 e NBR 6524 da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Além disso, o Cabo de Cobre Nu com Têmpera Meio Dura possui identificação com os dados 
do fabricante (Nome e CNPJ), seção nominal e as normas da ABNT que o cabo atende. O cobre utilizado na fabricação do cabo de cobre 
nu é refinado por eletrólise e tem pureza mínima de 99,9%. Também é recozido e tem têmpera meio dura. Disponível nas seções nominais 
de 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 180 e 240 mm².
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CURSOS
Sistemas híbridos
Data/Local: 10/08 - São Paulo (SP)
Informações: neosolar.com.br/cursos-energia-solar

Energia solar: sistemas conectados à rede - integrador (teórico + prático)
Data/Local: 20 a 24/08 - São Paulo (SP) 
Informações: neosolar.com.br/cursos-energia-solar

SIMATIC TIA Portal para S7-1200 (S71200)
Data/Local: 21 a 23/08 – Curitiba (PR)
Informações: https://goo.gl/cZj4bn 

Controle e proteção para partida de motores
Datas/Locais: 23/08 e 25/08 - São Paulo (SP)
Informações: abbtreinamentos@br.abb.com 

Treinamento Segurança em Máquinas e Equipamentos (NR 12) 
Data/Local: 29/08 - São Bento do Sul (SC)
Informações: http://tecnicum.schmersal.com.br/academy_login.php?t=MTYz

Sistemas fotovoltaicos
Data/Local: 29/08 – Sorocaba (SP) 
Informações: abbtreinamentos@br.abb.com 

EVENTOS
Fórum Potência - Recife
Data/Local: 14/08 – Recife (PE)
Informações: www.revistapotencia.com.br e (11) 4225-5400

4º Encontro Anual Abendi sobre Certificação de Competências Pessoais em Atmosferas 
explosivas
Data/Local: 28 e 29/08 – São Paulo (SP)
Informações: http://abendieventos.org.br/atmosferas_explosivas/

XVII Encontro Nacional de Instalações Elétricas 
Data/Local: 28 a 30/08 - São Paulo (SP) 
Informações: http://www.arandaeventos.com.br/eventos2018/enie/html/index.html

IoT Latin America 
Data/Local: 29 e 30/08 - São Paulo (SP) 
Informações: http://iotlatinamerica.com.br/

3º Congresso Brasileiro e Latino-Americano de Internet das Coisas
Data/Local: 29 e 30/08 - São Paulo (SP)
Informações: (11) 3040 3034 e http://iotbrasil.org.br/
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PÁG. SITE

  (11) 5586-3197  www.abendieventos.org.br/atmosferas-explosivas

4º ENCONTRO ANUAL ABENDI 59 (11) 5586-3161 eventos@abendi.org.br -
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ALUBAR METAIS E CABOS S.A. 27 (91) 3754-7100 www.alubar.net comercial.vendas@alubar.net 

CONSTRUSUL 73 (51) 3225-0011 www.feiraconstrusul.com.br comunicacao@suleventos.com.br

CROSSFOX ELÉTRICA 21 (11) 2902-1070 www.crossfoxeletrica.com.br contato@crossfoxeletrica.com.br

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE 77 0800-550300 www.prosangue.sp.gov.br comunicacao@prosangue.sp.gov.br

GRUPO FRG - CIBIO 63 (41) 3225-6693 www.grupofrg.com.br comercial@grupofrg.com.br

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

LIENCO SMART SOLUTIONS 41 (11) 3754-0174 www.lienco.com.br -

NORTEL SUPRIMENTOS ELÉTRICOS 17 (19) 2115-7700 www.nortel.com.br marketing@nortel.com.br

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

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

SIL FIOS E CABOS ELÉTRICOS  13 (11) 3377-3333 www.sil.com.br sil@sil.com.br

SMART GRID 35 (11) 3051-3159 http://www.rpmbrasil.com.br rpmbrasil@rpmbrasil.com.br

STECK 9 (11) 2248-7000 www.steck.com.br contato.vendas@steck.com.br
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Depois da estreia com muito sucesso em 2017, vem aí o 
II PRÊMIO POTÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 
que tem por objetivo reconhecer publicamente o traba-
lho das empresas e profissionais que disponibilizaram 

para o mercado brasileiro inovações tecnológicas nos campos da 
eletricidade e iluminação, englobando todos os segmentos tratados 
por essas disciplinas. Mas como identificar uma inovação, separando- 
 a de apenas mais um novo produto comum lançado no mercado?

De acordo com o chamado “Manual de Oslo”, “a inovação tec-
nológica de um produto consiste na introdução de um bem ou servi-
ço que é novo ou significativamente melhorado respeitando as suas 
características ou funcionalidades. Isto inclui melhorias significativas 
nas especificações técnicas, componentes e materiais, software incor-
porado, interface com o usuário ou outras características funcionais. 
Pequenas modificações e atualizações em um produto existente ou 
software não são inovações. Dessa forma, são bons exemplos de ino-
vação de produto: o primeiro leitor MP3 portátil; o sistema de freio 
ABS nos veículos; os sistemas de navegação nos veículos por GPS.

Ainda segundo o documento, é possível classificar as inovações 
nos seguintes tipos:

✘  Inovação de produtos tecnologicamente novos: são 
produtos cujas características tecnológicas ou usos pretendidos 
diferem daqueles dos produtos existentes. Por exemplo, tais ino-
vações podem envolver tecnologias radicalmente novas, basear- 
se na combinação de tecnologias existentes em novos usos, ou 
ser derivadas do uso de novo conhecimento.

✘  Inovação de produtos tecnologicamente aprimorados: 
são produtos existentes, cujos desempenhos tenham sido signifi-
cativamente aprimorados ou elevados. Por exemplo, um produto 
simples pode ser aprimorado em termos de melhor desempenho 
através de componentes ou materiais de desempenho melhor; 
ou um produto complexo, que consista em vários subsistemas 
técnicos integrados, pode ser aprimorado através de modifica-
ções parciais em um dos subsistemas.
Uma vez identificadas e classificadas, as inovações podem ser 

avaliadas pelo impacto que provocam na sociedade, conforme a 
seguir:

✘  Inovação Incremental: inclui a modificação, aperfeiçoamento, 
simplificação, consolidação e melhoria de produtos. Geralmen-
te, representam pequenos avanços nos benefícios percebidos 
pelo consumidor e não modificam de forma expressiva a for-
ma como o produto é utilizado. Por exemplo: evolução do CD 

comum para CD duplo, com capacidade de armazenar o dobro 
de faixas musicais; muitos automóveis, com pequenas melho-
rias ao longo dos anos, forneceram benefícios substanciais na 
segurança, eficiência e conforto.

✘  Inovação Radical: representa uma mudança drástica na ma-
neira que o produto ou serviço é utilizado. Geralmente, traz um 
novo paradigma ao segmento de mercado ao introduzir novos 
produtos ou serviços que se desenvolvem em novos negócios ou 
se expandem em novas indústrias, ou que causam uma mudan-
ça significativa em toda a indústria e que tendem a criar novos 
valores de mercado. Por exemplo: evolução do CD de música 
para os arquivos digitais em MP3. 

✘  Inovação Disruptiva: surpreende as pessoas, sendo eventos 
raros, fruto de investigação científica ou de engenharia. É chama-
da de “disruptiva” (ou “revolucionária”) porque cria algo que a 
maioria das pessoas não acreditava ser possível. Estas revoluções 
criam algo completamente novo ou satisfazem uma necessidade 
anteriormente desconhecida. A inovação disruptiva normalmente 
tem usos e efeitos que superam o que os seus inventores tinham 
em mente. Este tipo de inovação pode lançar novas indústrias 
ou transformar as indústrias existentes. Por exemplo: a primeira 
impressora a laser da Xerox; o IPhone da Apple.
Alguns aspectos que podem impactar uma inovação incluem, 

por exemplo: aumento de produtividade, mais conforto para o usu-
ário, melhor nível de eficiência energética, descarte mais adequado, 
matérias-primas sustentáveis, redução de interferências eletromag-
néticas, redução de ruído sonoro, praticidade na aplicação, redução 
na manutenção, maior vida útil, maior confiabilidade, menor taxa 
de falhas, etc.

A importância das inovações tecnológicas para qualquer socie-
dade é enorme, pois elas agregam segurança, conforto, qualidade de 
vida, sustentabilidade, eficiência energética e inúmeros outros bene-
fícios para a população. 

Que venha o II PRÊMIO PO-
TÊNCIA para dar publicidade às 
pessoas e empresas que inovam 
a vida dos brasileiros.

Abraços e até a próxima! 

Identificando e classificando 
uma inovação tecnológica
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