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Resumo 

A eficiência energética é uma estratégia para a implementação de ações 
ecoeficientes e, por consequência, para a promoção da sustentabilidade 
empresarial.  Sua adoção em instituições financeiras do Brasil está alinhada com a 
necessidade de atendimento às recentes regulamentações do Banco Central do 
Brasil e do aprimoramento de suas práticas de governança corporativa. Nesse 
contexto, este trabalho buscou investigar o potencial de implementação de ações 
de racionalização e de conservação de energia em unidades da Caixa Econômica 
Federal (Caixa) por meio da análise do consumo de energia elétrica de suas 
agências e  de seus edifícios. Para tanto, inicialmente, caracterizaram-se o consumo 
e os mecanismos de gestão de energia na empresa. Dados coletados em tempo 
real ao longo do ano de 2014 e referentes a 110 unidades foram utilizados para tais 
fins. Indicadores específicos de consumo de energia elétrica nos imóveis da Caixa 
foram propostos e seus valores característicos foram determinados. Realizaram-se 
também as análises detalhadas do consumo anual, mensal, diário e horário para 
um edifício e uma agência da Caixa. A partir dessas análises constatou-se que 
existem oportunidades de melhorar a eficiência e eliminar o desperdício, quer seja 
de energia (kWh), quer da demanda (kW) ou de custos (R$). Dentre essas 
oportunidades destacam-se o desligamento de equipamentos no final de semana, 
no horário noturno e no horário de ponta, bem como solicitar a readequação tarifária. 
Adicionalmente, estimou-se o potencial de redução do consumo de energia elétrica 
nas unidades da Caixa. Por fim, propuseram-se ações para a implementação da 
eficiência energética na empresa. 
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Abstract 

Energy efficiency is a strategy to implement eco-efficient actions and, consequently, 
to promote the corporate sustainability. The use of this strategy  in Brazilian financial 
institutions is demanded by recent regulations of the Central Bank of Brazil as well 
as promoting the improvement in corporate governance practices. In this context, 
the aim of this study was  to investigate the potential for implementation actions of 
energy rationalization and conservation in units of the finance institution Caixa 
Econômica Federal (Caixa) based on the evaluation of the electricity consumption 
of their branches and buildings. For that, initially, it was characterized both the 
electricity consumption and electricity management mechanisms in the company. 
Data from 110 units were collected in real time during the year 2014 and were used 
for such purposes. Specific indicators of electricity consumption in the Caixa units 
were proposed and its values were determined. It also performed the detailed 
analyzes of annual, monthly, daily and hourly electricity consumption for  both one 
specific Caixa building and one specific Caixa branche. From these analyzes, it was 
found that there are opportunities to improve the efficiency and eliminate the wastes, 
whether of energy (kWh) or demand (kW) or costs (R$). Some examples 
opportunities are the equipment shutdown at the end of week, in the evening hours 
and at peak hours, as well as requesting the electricity tariff readjustment. In addition, 
it was estimated the potential of reducing for electricity consumption in Caixa units. 
Finally, it was proposed actions for the implementation of energy efficiency in the 
company. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Muitas empresas priorizam o crescimento econômico em prejuízo das questões 

sociais e ambientais. Porém, nos últimos anos, algumas organizações brasileiras vêm 

adotando em suas estratégias de negócio os conceitos de desenvolvimento 

sustentável e responsabilidade socioambiental, em conformidade com os princípios 

da sustentabilidade empresarial.  

A sustentabilidade empresarial é o conjunto de ações de uma empresa que visa 

o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade. Uma 

empresa considerada sustentável deve adotar atitudes éticas e práticas que visem 

seu crescimento econômico, porém sem agredir o meio ambiente e ainda colaborar 

para o desenvolvimento da sociedade. A sustentabilidade empresarial tem a 

capacidade de mudar a imagem de uma empresa junto aos consumidores de forma 

positiva, sobretudo se as ações implementadas resultarem em benefícios 

significativos para o meio ambiente e para a sociedade. 

Bowen (1953) é considerado um dos pioneiros no debate acerca do conceito 

da Responsabilidade Sócio Empresarial (RSE), entendida como a obrigação do 

empresário de adotar práticas, tomar decisões e acompanhar linhas de atuações 

desejáveis segundo os objetivos e valores da sociedade. Nesse sentido, a RSE 

moderna corresponde a forma de atuação das empresas no âmbito do 

desenvolvimento sustentável, integra os interesses dos stakeholders e tem foco no 

alinhamento do desempenho ambiental, social e econômico de uma empresa – o triple 

bottom line (ELKINGTON, 1997) 

A ideia de desenvolvimento sustentável vem do princípio de que a sociedade 

deve gastar os recursos naturais somente de acordo com a capacidade de renovação 

desses recursos, de modo a evitar o seu esgotamento. Assim, entende-se por 

desenvolvimento sustentável, aquele que atende às necessidades da geração atual, 

sem comprometer as necessidades das gerações futuras (BRUNTLAND, 1987). 

Logo, a sustentabilidade tornou-se uma prática de governança e representa um 

importante item estratégico para as empresas. Isso porque a sociedade atual exige 

das organizações uma nova postura em relação ao meio ambiente. Por isso, é 
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fundamental que essas organizações busquem alternativas de produção que 

minimizem os danos ao meio ambiente e permitam a otimização de seus recursos 

apoiados nos princípios da ecoeficiência. 

A eficiência energética é uma importante estratégia para a implementação de 

ações ecoeficientes e, por consequência, para a promoção da sustentabilidade 

empresarial.  

A eficiência energética tem exigido, cada vez mais, a coordenação racional 

entre os geradores e distribuidores de energia e os consumidores finais. A energia 

elétrica tornou-se um insumo fundamental para assegurar o desenvolvimento 

econômico e social de um país e está diretamente relacionada, por exemplo, ao índice 

de desenvolvimento humano (IDH) e ao produto interno bruto (PIB) (WALTER, 2007).  

Adicionalmente, a geração e a transformação de energia estão associadas com 

aspectos ambientais, tais como as emissões de gases indutores de efeito estufa. 

Sendo assim, algumas simples mudanças de procedimentos de gestão de energia 

podem ser responsáveis por significativas economias nas empresas e minimização de 

impactos ambientais. 

A utilização de ferramentas e técnicas de gestão de energia com base nos 

programas de eficiência energética é reconhecida como a opção mais rentável a curto 

e médio prazo para atender às necessidades energéticas de uma organização. 

(Eletrobras/Procel, 2013).  

Logo, a prática da gestão da energia é imprescindível para o planejamento 

estratégico de negócios, pois promove a eficiência energética por meio da aplicação 

de conceitos de engenharia, economia e administração nas organizações, inclusive 

em instituições financeiras. 

 

 

1.2 A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM INSTITUICÕES FINANCEIRAS 

 

As instituições financeiras são intermediários financeiros importantes na 

economia, e segundo Bouma (2001), dentre as suas diversas funções, os bancos 

podem atuar como avaliadores de risco, e um sistema eficiente de crédito aliado com 

o conhecimento das questões ambientais e dos riscos financeiros nas operações 

contratadas, podem ser o caminho para a sustentabilidade.  



18 

Porém, o que se observa é que existem poucas informações e estudos acerca 

do consumo de energia do setor bancário brasileiro. 

O Procel (2008) publicou um relatório sobre alguns hábitos de consumo de 

energia do setor bancário, com as informações consolidadas relativas às pesquisas 

quantitativas sobre a utilização de energia nas instalações comerciais, realizadas nos 

anos de 2005 e 2006 em 164 bancos distribuídos pelas cinco regiões do país, sendo 

34 na região Norte, 42 no Nordeste, 50 no Sudeste, 15 no Sul e 23 no Centro-Oeste. 

Apesar desse estudo, as pesquisas sobre o consumo brasileiro de energia do setor 

bancário ainda são pouco representativas. Isso porque esse estudo abordou o 

consumo somente de agências, e ficou restrito a unidades bancárias atendidas em 

alta tensão. 

A Caixa Econômica Federal (Caixa) é um dos agentes financeiros do 

desenvolvimento sustentável brasileiro, atuando como parceiro estratégico do 

governo federal na operação de políticas públicas. Assim, a Caixa participa ativamente 

do sistema financeiro nacional, o qual está se remodelando quanto à questão de 

responsabilidade socioambiental, para atender a Resolução 4327 de 25 de abril de 

2014 do Banco Central do Brasil (Bacen). Essa resolução dispõe sobre as diretrizes 

que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação de uma Política 

de Responsabilidade Socioambiental (PRSA) pelas instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen. Além disso, a resolução propõe que 

essas instituições financeiras elaborem e publiquem periodicamente um Relatório de 

Responsabilidade Socioambiental (RSA) sobre suas atividades. De acordo com a 

resolução, essas instituições devem aprovar o PRSA e iniciar a execução das ações 

correspondentes ao plano de ação desde 31 de julho de 2015. 

Atualmente, a Caixa retrata o seu desempenho econômico, social e ambiental 

no Relatório de Sustentabilidade (RS). Esse documento destaca trabalhos voltados à 

redução do desmatamento, à promoção da eficiência energética, ao fomento de 

energias renováveis e à habitação sustentável. 

No âmbito de financiamento habitacional, a Caixa adotou o Selo Caixa Azul 

para os projetos habitacionais, com o objetivo de adequar os empreendimentos à 

norma ABNT 15.575 e às diretrizes do Programa Nacional de Eficiência Energética 

em Edificações (PROCEL EDIFICA).  

O Selo Casa Azul é aplicado a todos os tipos de projetos de empreendimentos 

habitacionais propostos à Caixa para financiamento ou nos programas de repasse. 
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Empresas construtoras, poder público, empresas públicas de habitação, cooperativas, 

associações e entidades representantes de movimentos sociais podem se candidatar 

a receber o Selo que possui seis categorias e em 53 critérios de avaliação. Todas as 

categorias possuem critérios obrigatórios e critérios de livre escolha. A quantidade de 

critérios atendidos pelo projeto determinará o tipo do Selo obtido: ouro, prata ou 

bronze. O objetivo do Selo Casa Azul é incentivar o uso racional de recursos naturais 

na construção dos empreendimentos habitacionais, reduzindo os custos de 

manutenção e promovendo a conscientização dos empreendedores e moradores 

sobre as vantagens dos projetos sustentáveis. A adesão ao Selo é voluntária (Caixa, 

2014).  

A Caixa implementou o primeiro programa de eficientização energética de seus 

imóveis no ano de 2001. Esse programa foi iniciado com um curso sobre diagnóstico 

energético ministrado pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São 

Paulo (IEE/USP), e com a avaliação das condições elétricas, civis e térmicas em 20 

de suas unidades. Esse programa visava a eficientização de alguns prédios. Nesses 

trabalhos, ações de melhorias elétricas, de iluminação e de condicionamento de ar 

foram propostas. Nos relatórios de vistoria dos edifícios de Traituba – São Paulo e de 

Cuiabá – Mato Grosso foram apontadas a necessidade de correção do fator de 

potência por meio da instalação de bancos de capacitores nos barramentos de 

alimentação elétrica dos prédios. De acordo com esses relatórios ajustes poderiam 

ser executados por equipes de manutenção elétrica da empresa com baixo custo e 

proporcionariam redução de gastos com energia elétrica. 

Desde 2005, as novas unidades da Caixa vêm sendo adequadas às 

especificações de eficiência energética e de etiquetagem. Os projetos e a construção 

dos novos prédios obedecem a critérios que reduzem o uso de sistemas de 

condicionamento de ar e de iluminação artificial, bem como promovem a economia e 

o reaproveitamento da água. As unidades pioneiras no Brasil foram a agência Jardim 

das Américas, situada em Curitiba - Paraná e o edifício sede na cidade de Belém - 

Pará. Também incorporaram em suas instalações diretrizes de eficiência energética: 

a sede da Caixa em Londrina - Paraná, a Central de Atendimento em Telesserviços 

(CNATE) em Belo Horizonte – Minas Gerais, além das agências dos Ingleses, 

localizada em Florianópolis – Santa Catarina, Paranoá, situada em Brasília – Distrito 

Federal e Nova Cajazeiras, em Salvador – Bahia. 
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Com o objetivo de reconhecer o perfil de consumo de energia elétrica das 

unidades, a Caixa contratou em dezembro de 2012 a empresa de Automação, 

Controles e Sistemas Industriais Ltda (ACS) para desenvolver e instalar um sistema 

de monitoração remota e de gestão de energia elétrica. Esse contrato contemplou a 

implantação de dispositivos para transferência de dados dos medidores eletrônicos 

de energia elétrica de 200 agências localizadas nos estados de Minas Gerais, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e no Distrito Federal. No início seriam monitoradas 200 

unidades da Caixa, porém em Janeiro de 2015 a monitoração foi reduzida para 110 

unidades (110 pontos de medição). 

A vantagem da existência do monitoramento remoto do consumo de energia 

elétrica em uma empresa permite o acompanhamento em tempo de se executar as 

ações de correção do consumo de energia elétrica, através de sistema de alerta de 

ultrapassagem de metas de consumo de energia elétrica. Por isso, a importância da 

atuação em conjunto do monitoramento com as ações de correção do consumo de 

energia elétrica na empresa. 

Em setembro de 2014 a Caixa lançou a Campanha “Caixa + Eficiente 2014”, 

com o objetivo de garantir a implementação de ações necessárias para a redução de 

despesas administrativas e potencializar as receitas. Para o item energia elétrica nas 

agências ou pontos de atendimentos, a campanha estabeleceu como meta a redução 

de 5% sobre a quantidade de energia consumida em toda a Caixa apurados 

individualmente por unidade, pelo período de agosto a dezembro de 2014, em relação 

ao consumo realizado nos quatro primeiros meses do ano de 2014. 

Apesar do monitoramento pela empresa ACS em 110 unidades não há 

determinação de indicadores de consumo de energia elétrica, nem uma análise 

detalhada do consumo que permitirão a avaliação de um potencial de melhoria no 

consumo de energia elétrica. Sendo assim, embora existam algumas iniciativas 

voltadas para a gestão e racionalização de energia em unidades da Caixa, elas ainda 

são incipientes. 

Logo, há um grande potencial para implementação de ações de conservação 

de energia na Caixa, bem como a necessidade do desenvolvimento de trabalhos que 

estudem a eficiência energética como uma estratégia para a promoção da 

sustentabilidade da instituição, vislumbrando o atendimento às recentes 

regulamentações do Bacen. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o potencial de implementação de ações de racionalização e de 

conservação de energia em unidades da Caixa por meio da análise do consumo de 

energia elétrica de agências e de edifícios. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar o consumo e os mecanismos de gestão de energia nas 

unidades da Caixa. 

 Estabelecer indicadores de consumo de energia elétrica nos imóveis da 

Caixa e seus respectivos valores característicos. 

 Análisar detalhadamente o consumo de energia elétrica anual, mensal, 

diário e horário para um edifício e para uma agência da Caixa. 

 Indicar o potencial de redução do consumo de energia elétrica nos imóveis 

da Caixa. 

 Propor ações de eficiência energética nos imóveis da Caixa. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

 

Este documento está organizado em cinco seções primárias. A primeira seção 

aborda a contextualização, a eficiência energética em instituições financeiras, e o 

objetivo desse trabalho. Nessa primeira seção também aborda a importância de 

eficiência energética como uma ferramenta para a implementação de ações 

ecoeficientes e, por consequência, para a promoção da sustentabilidade empresarial. 

Nessa seção ressalta a importância da Caixa, participante ativa do sistema financeiro 

nacional e um dos principais agentes financeiros do desenvolvimento sustentável 

brasileiro, e a necessidade de atendimento às recentes regulamentações do Banco 

Central. Reporta o histórico das ações de eficientização energética que a empresa 
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adotou nos imóveis habitacionais para financiamento e nos seus imóveis de uso. Além 

disso, a seção indica que há a necessidade de mais ações voltadas para a gestão e 

racionalização de energia elétrica nos seus imóveis de uso, conhecimento do perfil de 

consumo e a elaboração de indicadores de consumo de energia elétrica desses 

imóveis. 

A segunda seção, por sua vez, traz uma revisão biliográfica sobre a energia e 

o desenvolvimento brasileiro, a definição de eficiência energética e algumas 

estimativas de economia por meio de ações ecoeficientes. Uma compreensão dos 

impactos gerados pelas entidades bancárias e das ações adotadas pelas instituições 

financeiras signatárias dos Princípios do Equador para minimização desses impactos 

é apresentada.   

A segunda seção traz ainda a descrição da NBR ISO 50.001 e a 

regulamentação brasileira que incentivam a eficiência energética nas instituições 

financeiras, e o levantamento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) pelas 

instituições financeiras. Além disso, a seção explica como a eficiência energética nos 

seus imóveis é tratada pela Caixa, bem como a sugestão de alguns indicadores 

associados ao consumo de energia elétrica para as instituições financeiras é 

apresentada. 

A terceira seção informa a metodologia adotada nesta pesquisa. Inicia com o 

detalhamento dos procedimentos metodológicos adotados na caracterização da 

pesquisa. Em seguida, com o detalhamento da caracterização da empresa, 

reportando os números gerais da Caixa. Depois, descreve a etapa da coleta de dados 

e os procedimentos de análise dos dados, e como será a caracterização dos dados 

do consumo de energia das 110 unidades monitoradas remotamente. 

Já a quarta seção apresenta a caracterização do consumo e dos mecanismos 

de gestão de energia na Caixa. Os indicadores do consumo de energia elétrica 

agrupados por agências e edifícios são apresentados.  

Na quarta seção também são apresentadas a análise detalhada do consumo 

de energia elétrica do edifício central, e a análise de uma agência típica de 

atendimento da Caixa, ambos na cidade do Rio de Janeiro. E, ainda, o potencial de 

eficiência energética nas unidades da Caixa, com as propostas de melhorias com 

ações de eficiência energética são apresentados. 
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A última seção, enfim, traz as considerações finais desta pesquisa, sumariza 

os resultados e análises do consumo de energia elétrica demandada pelas unidades 

da Caixa. Por fim, também são descritas algumas as propostas de trabalhos futuros. 

Esse documento ainda é composto pelos Apêndices A e B, os quais listam as 

planilhas com os dados do consumo de energia elétrica na Caixa, e os trabalhos 

desenvolvidos e publicados ao longo do curso de Mestrado.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 A ENERGIA E O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO 

 

A disponibilidade de energia primária1 no Brasil começou a apresentar 

incrementos elevados a partir da 2ª Guerra Mundial, impulsionado pelo expressivo 

crescimento demográfico, por uma urbanização acelerada, pelo processo de 

industrialização e pela infraestrutura de transporte rodoviário. No período 

compreendido pelas últimas quatro décadas, o consumo final de energia no Brasil não 

foi uniforme, porém cresceu à razão de 3,5% ao ano e apresentou importantes 

alterações estruturais (PNE, 2013). 

Entre 1940 e 1950, para uma população de cerca de 41 milhões de habitantes, 

dos quais 69% se concentravam no meio rural, o consumo brasileiro de energia 

primária era de apenas 15 milhões de tep2. Em 1970, para uma população de mais de 

93 milhões de habitantes, o consumo de energia primária já se aproximava de 70 

milhões de tep, valor 4,7 vezes maior. No ano 2000, a população era quase o dobro, 

ultrapassando 170 milhões de habitantes, e o consumo de energia se elevava cerca 

de 190 milhões de tep, ou seja, um crescimento de quase três vezes. Em 2005 a 

população ultrapassava 184 milhões de habitantes e a demanda de energia alcançava 

219 milhões de tep (PNE, 2013). 

O crescimento da renda nacional e sua redistribuição influenciam no aumento 

do consumo de energia por habitante. O cenário traçado para 2030 estima, para uma 

população de mais de 238 milhões de habitantes, uma demanda total de energia 

primária de cerca de 555 milhões de tep. A demanda per capita deve evoluir, nessas 

condições, de 1,19 (2005) para 2,33 (tep/106 habitantes) (2030), como indicado na 

Figura 1. 

 

 

1. A fonte de energia primária, também conhecida por fonte de energia natural, é uma fonte de energia 
que existe em forma natural e pode gerar energia de forma direta São exemplos: carvão mineral, o 
petróleo e o gás natural, a energia hídrica, solar e eólica, de biomassa, oceânica e geotérmica. 

2. A tonelada equivalente de petróleo (tep) é uma unidade de energia definida como o calor liberado na 
combustão de uma tonelada de petróleo cru equivale a aproximadamente 42 GJ. 
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Figura 1: População e demanda de energia per capita no Brasil 
Fonte: Balanço Energético Nacional (MME/EPE, 2005) 

 

O crescimento projetado para os períodos de 2010-2020 e 2020-2030 será de 

3,7% e 3,5%, respectivamente. Apesar desse crescimento, o consumo brasileiro de 

energia per capita sempre foi muito baixo, especialmente quando comparado a países 

desenvolvidos. É evidência disso o índice de consumo de eletricidade residencial per 

capita: em 2005, ele foi de apenas 38 kWh/mês/habitante. Em 2030, estima-se que 

possa chegar a 99 kWh/mês/habitante, que é, ainda, um valor bastante inferior aos 

parâmetros internacionais (PNE 2030, 2013).  

Segundo o Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030, 2013), o consumo total 

de energia elétrica no Brasil, em 2030, será de 1.083,4 TWh. Essa projeção do 

consumo final de energia dependerá de vários fatores, dentre eles do comércio 

internacional e do progresso tecnológico brasileiro. 

O economista Jeffrey Sachs também define como muito baixo o consumo de 

energia elétrica per capita no Brasil. O país tem atualmente uma população superior 

a 180 milhões de pessoas. Em 2020, serão cerca de 210 milhões de habitantes. Em 

2004, o consumo de eletricidade per capita não ultrapassou 1.820 kWh/hab. França, 

Alemanha e Reino Unido, considerados em conjunto, têm, atualmente, um contingente 
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populacional semelhante (cerca de 200 milhões de habitantes) e consomem           

6.940 kWh/habitante. Apesar das grandes diferenças sociais, culturais, econômicas e 

climáticas entre o Brasil e os esses países europeus, ao final de 15 anos, o consumo 

per capita brasileiro ainda será inferior à metade do consumo atual desses países. Na 

projeção para 2020, o consumo per capita no Brasil será de 3.270 kWh (SACHS, 

2014). 

Segundo a International Energy Agency (IEA, 2014), o petróleo, gás e carvão 

correspondem a 81% do consumo global de energia, mesmo com os esforços de 

mitigação da participação dos recursos energéticos de origem fóssil na matriz 

energética mundial. 

A matriz energética brasileira é composta por 54% de fontes não-renováveis, o 

percentual mais baixo entre as grandes economias mundiais. O Brasil em 2006 

chegou a ser autossuficiente na produção de energia por petróleo (a quantidade de 

óleo produzida daria para abastecer o país). Porém, entre 2012 e 2013, o país perdeu 

essa autossuficiência devido ao maior consumo de derivados de petróleo (IEA, 2014). 

Estudos do Ministério de Minas e Energia e da Empresa de Pesquisa 

Energética (MME/EPE, 2005) apontaram uma maior diversificação da matriz 

energética brasileira. Em 1970, o petróleo e a lenha correspondiam a 78% das fontes 

de energia. Em 2000, além do petróleo e da lenha, a energia hidráulica correspondia 

a 74% das fontes de energia. E, para 2030, projeta-se que a cana-de-açúcar e o gás 

natural reduzam a importância relativa da lenha na matriz energética brasileira. 

Para o pensador norte-americano Jeremy Rifkin (2012), uma combinação de 

internet com energias renováveis – o binômio energia-comunicação – ajudará a 

construir a chamada terceira revolução industrial. Segundo o autor, as pessoas 

produzirão a sua própria energia verde em casa, nos escritórios e fábricas. Poderão 

compartilhá-la com outros indivíduos por meio de uma espécie de “internet da 

energia”, ou de redes distribuídas de energia. 

Essa tendência da participação das fontes de energia renováveis deve se 

manter nos próximos anos, porém, o PNE 2030 (2013) indica a possibilidade de 

reversão a partir de 2010, em razão da possibilidade da forte penetração de biodiesel 

e do biohidrogênio (H-bio). 

O relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os caminhos da 

economia em direção a descarbonizarão profunda foi coordenado por Sachs (2014). 

O relatório tem como foco a análise econômica e não apenas ambiental, apresentando 
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diretrizes a diversos países, entre eles o Brasil. As principais diretrizes são: 

conservação de energia (eficientização energética); estímulo à hidroeletricidade com 

baixas emissões; adequação da matriz de combustíveis com estímulo ao transporte 

público e utilização de combustíveis de baixa emissão (combustíveis de biomassa). O 

documento ainda faz ressalva sobre a necessidade de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento. 

 Na Tabela 01, as projeções do consumo de eletricidade para o Brasil estão 

discriminadas por setor (excluída a autoprodução de energia). 

 

   Tabela 1: Projeção do consumo de eletricidade por setor (TWh) 

SETOR 2005 2010 2020 2030 % ao ano (2005/2030) 

Residencial 

Industrial 

Comercial e público 

Outros 

Subtotal 

Setor energético 

TOTAL 

83,2 

145,1  

86,2 

16,9 

331,4 

13,5 

334,9 

105,2 

199,8 

107,3 

19,0 

431,3 

17,6 

448,8 

169,1 

275,2 

159,6 

26,3 

630,0 

25,8 

655,9 

283,3 

361,5 

267,3 

38,3 

950,4 

39,1 

989,4 

5,0 

3,7 

4,6 

3,3 

4,3 

4,3 

4,3 

    Fonte: PNE 2030 (2013) 

 

O setor residencial é o que apresenta maior crescimento no período entre 2005 

e 2030 (5%). Essa trajetória é justificada pelas hipóteses implícitas ao cenário 

macroeconômico, as quais consideram aumento real e maior distribuição de renda, 

com reflexos naturalmente na renda das famílias, principalmente na população de 

baixa renda; expansão do crédito direto ao consumidor; crescimento da posse de 

aparelhos eletrodomésticos; e, crescimento do número de domicílios em ritmo maior 

que o da população. Ressalta-se, no entanto, que os valores projetados do consumo 

médio residencial ainda são muito baixos, quando confrontados com padrões 

internacionais, e que a sua evolução está diretamente ligada, entre outros fatores, à 

estabilização da economia. Além disso, a perspectiva de crescimento econômico pode 

trazer reflexos positivos na distribuição de renda, o que também funciona como 

elemento impulsionador do consumo residencial. O consumo médio residencial, após 

atingir um máximo histórico em torno de 179 kWh/domicílio/mês em 1998, sofreu forte 

retração por conta do racionamento, situando-se ainda hoje em patamar muito baixo. 
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O valor desse indicador, partindo de 138 kWh/domicílio/mês, em 2005, atinge valores 

que oscilam entre 245 e 308 kWh/domicílio/mês, até 2030 (PNE 2030, 2013). 

O crescimento do consumo industrial está fortemente condicionado aos 

anúncios de investimento do governo, sendo que a estimativa para o período de 2005 

a 2030 é de 3,7%. A dinâmica do consumo industrial reflete a hipótese de perda de 

participação do setor no PIB nacional e da efetividade na implementação de medidas 

de conservação de energia. Reflete também a alteração na estrutura setorial, em que 

segmentos voltados para o mercado interno, como alimentos e bebidas, cimento e 

outros, ganham participação pela própria formulação do cenário macroeconômico. 

Outro efeito sobre o crescimento do consumo industrial é o avanço da autoprodução, 

muito concentrada nesse segmento, que alivia a demanda do sistema elétrico (PNE 

2030, 2013). 

O setor comercial, em conjunto com o setor público, deve manter o crescimento 

vigoroso de 4,6% ao ano. Esses dois setores compreendem o consumo de um grupo 

variado e heterogêneo de consumidores, como o comércio em geral (inclusive 

shopping centers e supermercados), restaurantes, bares e afins, hotéis e outros do 

setor de turismo, serviços de entretenimento, serviços financeiros, portos, entre 

outros. O aumento da renda e do crédito e o efeito multiplicador do crescimento dos 

setores primário e industrial sobre o setor de serviços traz o respaldo para essa 

expansão na continuidade da modernização do setor terciário, no crescimento do 

turismo, na maior movimentação de carga e passageiros nos portos, e na maior 

atividade comercial.  

Os bancos estão inseridos, segundo o Procel, como consumidores comerciais 

de energia elétrica. E o relatório de Pesquisas de Posse e Hábitos de Consumo de 

Energia (PPHs) do Setor Bancário (PROCEL, 2008), apresentou as informações sobre 

a utilização de energia nas instalações comerciais, realizadas em 164 bancos 

distribuídos pelas cinco regiões do país, nos anos de 2005 e 2006 (PROCEL, 2008). 

Nessa pesquisa constou que o consumo médio mensal do setor bancário é de cerca 

de 59.200 kWh/mês, enquanto a média do consumo por empregado é de 941 

kWh/mês. (PROCEL, 2008). O Procel foi implantado como programa de governo em 

1991, e tem por objetivo promover a racionalização da produção e do consumo de 

energia elétrica com redução dos desperdícios e dos custos nos investimentos 

setoriais. 
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O Brasil é o segundo maior produtor de energia de fonte hidráulica, com 84 GW 

de capacidade hidrelétrica instalada, seguido da China com 197 GW. Nos períodos 

de pouca chuva, como em novembro de 2013, no começo de 2014, e no início de 

2015, para atender a todas as cargas, as usinas térmicas foram colocadas para operar 

com capacidade máxima. Em 13 anos, as térmicas ampliaram sua participação na 

matriz energética brasileira de 14 para 30%, enquanto que a participação das 

hidrelétricas caiu de 85 para 66% (MME, 2014). O modelo adotado pelo governo 

previa o uso de térmicas apenas em situação de emergência, porém com a situação 

climática cada vez mais incerta, o país terá de optar pelo uso ininterrupto das 

termoelétricas, que produzem energia com maior custo. A energia das hidrelétricas 

custa cerca de R$ 100 por MWh, e o custo da energia gerada por usinas térmicas, 

que operam com combustíveis fósseis, pode chegar a R$ 800 por MWh (LEITE, 2014).  

A energia produzida pelas usinas brasileiras tem sido totalmente usada para 

suprir a demanda nacional. Porém as condições hidrológicas desfavoráveis ocorridas 

em janeiro de 2015, fizeram com que o país precisasse importar 2 mil MWh da 

Argentina para suportar a escalada do consumo no horário de pico no horário de 

verão. Esse tipo de aquisição de energia ocorre quando emergências no sistema de 

geração ou transmissão comprometem o atendimento à carga. A última vez em que 

energia elétrica fora comprada do exterior foi em dezembro de 2010 (ABRADEE, 

2015). 

Nesse contexto, a importância da eficiência energética para o desenvolvimento 

sustentável do país é crescente. Por isso, o uso racional da energia e dos recursos 

naturais por meio da eficiência energética é considerado urgente e imprescindível, 

sobretudo para o Brasil.   

 

 

2.2 A TARIFAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

 

O sistema de tarifação de energia adotado no Brasil tem o objetivo de minimizar 

os investimentos em fornecimento de energia elétrica e repassar ao consumidor os 

custos do sistema elétrico, como maneira para racionalizar os níveis máximos de 

consumo de energia disponíveis. Os valores são fixados pela Agência Nacional de 
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Energia Elétrica (ANEEL), que é o órgão regulador entre as concessionárias e os 

consumidores. 

A energia elétrica é tarifada por meio das modalidades monômia e binômia, e 

os consumidores ainda são classificados pelo nível de tensão em que são atendidos. 

A tarifação de energia elétrica é regulamentada pela Lei no 10.295, de 17 de outubro 

de 2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de 

Energia. 

Os consumidores atendidos em baixa tensão, em geral em 127 ou 220 V são 

classificados no Grupo B. O Grupo B é dividido em sub-grupos, de acordo com a 

atividade do consumidor. Os consumidores residenciais, por exemplo, são 

classificados como B1 e os rurais como B2 (PROCEL, 2001).  

Os consumidores atendidos em alta tensão, acima de 2.300 V, são 

classificados no Grupo A. Esses consumidores podem enquadrar-se em três 

alternativas tarifárias: tarifação convencional; tarifação horosazonal verde (tensão de 

fornecimento inferior a 69 kV); tarifação horosazonal azul (compulsória para aqueles 

atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV) (PROCEL, 2001). 

Os pequenos consumidores da energia em baixa tensão (Grupo B) pagam, 

normalmente, apenas por seu consumo e, portanto, são atendidos pela tarifa 

monômia. Os grandes consumidores, com entradas em alta tensão (Grupo A), são 

tipicamente cobrados pelo consumo e pela demanda, ou seja, por uma tarifa binômia. 

Com a tarifação, procura-se repassar para os consumidores os custos próximos 

à realidade da expansão do sistema elétrico. Isso porque se o comportamento da 

curva de consumo diário for livre, a ocorrência de uma elevação de demanda da 

energia ao final da tarde trará problemas ao sistema, que tem limites na transmissão 

de grandes blocos de energia em um reduzido intervalo de tempo, apesar de dispor, 

muitas vezes, de reserva. 

A tarifação binômia contempla, portanto, não apenas o consumo da energia, 

mas também a maior demanda integralizada a cada 15 minutos de um determinado 

mês. O objetivo é estimular o grande consumidor a ter uma curva de carga diária sem 

grandes picos. 

As tarifas horosazonais são tarifas diferenciadas para os horários de ponta e 

fora de ponta e ainda com valores distintos. A tarifa horosazonal verde é composta 

com quatro valores diferenciados de acordo com o horário do dia (na ponta e fora de 

ponta) e a época do ano (período seco e período úmido), além de um valor fixo para 
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qualquer nível de demanda de potência contratada. A tarifa horosazonal azul se 

baseia no nível de consumo de energia e no nível da demanda de potência. Em 

relação ao consumo, ela apresenta tarifas diferenciadas de acordo com o horário do 

dia (na ponta e fora de ponta) e a época do ano (período seco e período úmido); e em 

relação à demanda, apresenta tarifas baseadas apenas no horário do dia (ponta e fora 

de ponta).  

A melhor opção tarifária depende do comportamento da carga no horário de 

ponta, pois fora de ponta as tarifas são iguais. Nesse sentido, as tarifas horosazonais 

verde e azul impõem maiores custos com energia no horário de ponta (período entre 

18h às 21h) para desestimular, tanto o consumo quanto a demanda, nesse período 

do dia. Tarifas diferenciadas para os períodos secos e úmidos do ano, também visam 

à programação das atividades com o objetivo de diminuir o consumo e a demanda 

nos períodos nos quais há menor disponibilidade de energia.  

Até fevereiro de 2015, os custos da energia elétrica no brasil tinham cobrança 

por bandeiras tarifárias, que consideravam somente os custos variáveis das usinas 

térmicas que eram utilizadas na geração de energia. Essas bandeiras indicam se a 

energia custa mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade. 

A partir de primeiro de julho de 2015, as contas de energia passaram a utilizar o 

Sistema de Bandeiras Tarifárias em todas as concessionárias conectadas ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN) (ANEEL, 2015). O sistema sinaliza aos consumidores os 

custos reais da geração de energia elétrica, em função das condições hidrológicas, 

por bandeiras de tarifas nas cores verde, amarela e vermelha. 

Os consumidores do grupo A também são tarifados pela energia reativa 

excedente, ou excedente reativo. A energia reativa é uma energia que não realiza 

trabalho útil e produz perdas por provocar aquecimento nos condutores. A energia 

reativa tem como unidades de medida o VArh e a potência reativa a unidade de VAr. 

Se a energia reativa em determinado instante for superior à parcela de energia ativa 

naquele instante em 0,92, será cobrado o excedente, cumulativamente, a cada 

intervalo de 1 hora. Portanto, é necessário um controle mais efetivo dos reativos nas 

tarifas horo-sazonais (PROCEL, 2001). 

Outro ponto a se considerar é a perda técnica do sistema elétrico brasileiro, que 

é da ordem de 15% (54 milhões de MWh). Essas perdas que ocorrem desde que a 

eletricidade é gerada nas usinas, passando pelas linhas de transmissão, redes de 

distribuição, até chegar no consumidor final (BERMANN, 2002). Se o Brasil adotar um 
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índice de perdas de 6%, considerado como o padrão internacional, o sistema elétrico 

teria um acréscimo de disponibilidade de energia elétrica de 33 milhões de MWh, o 

equivalente a mais da metade da produção da usina hidrelétrica de Itaipu             

(12.600 MWh). Os custos necessários para promover essa redução de perdas seriam 

iguais aos custos para os investimentos de construção de novas usinas, e consistem 

basicamente no melhor isolamento nas linhas e substituição de equipamentos antigos 

ou defeituosos (BERMANN, 2002). 

Um sistema de acompanhamento tarifário deve ser parte de um sistema de 

gestão energética de otimização tarifária. A otimização tarifária é a escolha da tarifa 

mais conveniente para a unidade consumidora, considerando-se o seu regime de 

funcionamento, as características do seu processo de trabalho, bem como a 

possibilidade de se fazer desligamentos de carga no horário de ponta. 

E devido à complexidade do sistema de tarifação, e os altos custos da energia 

elétrica brasileira, as empresas têm a eficiência energética como grande aliada para 

poupar eletricidade, otimizar processos e reduzir seus custos.  

 

 

2.3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

 

Na definição do Ministério das Minas e Energia (MME), no Plano Nacional de 

Eficiência Energética (PNEf), a eficiência energética (EE) se refere a ações de 

diversas naturezas com o propósito na redução da energia necessária para atender 

as demandas da sociedade por serviços de energia sob a forma de luz, calor/frio, 

acionamento, transportes e uso em processos. A EE tem objetivo de atender às 

necessidades da economia com menor uso de energia primária e, portanto, menor 

impacto da natureza. As ações de EE compreendem modificações ou 

aperfeiçoamentos tecnológicos ao longo de sua cadeia e que também podem resultar 

em melhor organização, conservação e gestão energética por parte das entidades que 

a compõem.  Devem privilegiar todas as ações que, na margem, tenham um custo 

inferior ao necessário para suprir a energia economizada. Essa cadeia de EE engloba 

as transformações, transporte e estocagem de fontes primárias, e podem ter origem 

renovável (solar direta, eólica, hidráulica, cana de açúcar, madeira, resíduos sólidos 
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urbanos e esgoto doméstico), ou de origem não renovável (petróleo, gás natural, 

carvão mineral e nuclear).  

Lovins e Cohen (2013) partilham a convicção de que vão lucrar muito as 

empresas, governos e sociedades que mais cedo compreenderem e praticarem 

soluções empreendedoras baseadas em eficiência energética, energia renovável, 

prédios e bairros verdes e mercados de carbono. O livro baseia-se em fatos atuais, a 

partir de uma análise de exemplos e estudos de casos de empresas e governos 

modelos.  

O principal marco regulatório da EE no Brasil corresponde a Lei nº 10.295, de 

17 de outubro de 2001, regulamentado pelo Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 

2001. A Lei nº 10.295 dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso 

Racional da Energia, visando à alocação eficiente dos recursos energéticos e também 

a preservação do meio ambiente. Ao poder executivo cabe estabelecer os níveis 

máximos de consumo específico de energia ou mínimos de eficiência energética de 

máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no 

país. Ao poder executivo cabe, também, desenvolver mecanismos para a promoção 

da EE nas edificações construídas no país. 

Bourdeau (2000) considera o setor da construção civil da maior importância 

para a conservação de energia. A crescente população do mundo precisa ser 

atendida, e as habitações e as necessárias infraestruturas para transportes, 

comunicação, suprimento de água, esgoto e energia propõem o desafio central da 

construção sustentável. 

Os programas de eficiência energética, segundo o PNE 2030 (2013), 

consideram dois tipos de movimentos. O primeiro programa é denominado de 

progresso induzido, ou programa de conservação, e se refere à instituição de 

programas e ações específicas de políticas públicas orientadas para determinados 

setores.  

O segundo programa foi denominado por progresso autônomo e se refere à 

dinâmica natural de aumento da eficiência, pela reposição tecnológica natural 

proveniente do término da vida útil ou de pressões ambientais ou do mercado. 

Também podem se referir aos programas as ações de conservação de energia (PNE 

2030, 2013). 

Como exemplos das iniciativas brasileiras com apoio de programas 

governamentais, ou seja, de progresso induzido (ou programa de conservação), estão 
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o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE). O Procel avalia em 14.859 GWh o montante de 

energia elétrica conservada no período 1996-2003. E as estimativas elaboradas pela 

EPE nos estudos do PNE 2030, cujas avaliações foram de aumento de eficiência no 

uso da energia elétrica, equivalente a 4.600 MW em 20 anos. 

Ações específicas em nível governamental (progresso induzido ou programa 

de conservação) poderiam viabilizar e desenvolver mecanismos de estímulo ou 

indução do aumento da eficiência no uso da energia. A IEA (2014) sugere que a 

implantação de mecanismos como leilões de eficiência energética poderia ser 

intensificar a conservação de energia, a exemplo da experiência realizada com 

sucesso em alguns estados norte-americanos. Algumas dessas medidas indutoras de 

eficiência energética poderiam reduzir cerca de 5% da projeção total do consumo no 

Brasil, o correspondente a 53 TWh em 2030. 

A Figura 2 apresenta o efeito da consideração da EE na projeção brasileira do 

consumo final de eletricidade e está expresso em TWh (1 TWh = 1012 Wh) 

 

 
Figura 2: Projeção brasileira do consumo final de eletricidade considerando a 
eficiência energética 
Fonte: PNE 2030 (2013) 

 
 

Essa estimativa de economia de 5% do consumo nacional projetado para 

2030 (cerca de 53 TWh) refere-se a um cenário de um processo de gestão interna 

eficaz, com utilização de alternativas eficientes no uso da eletricidade no Brasil. Esse 

valor equivale ao consumo atual das regiões Sul ou Nordeste do país. 
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Pode-se afirmar que esse volume de energia conservada entre 2010 e 2030 

evitaria investimentos entre US$ 15 bilhões e US$ 18 bilhões apenas no segmento de 

geração elétrica. Isso corresponde ao equivalente a 11.600 MW de potência 

hidrelétrica ou a potência nuclear de 8.000 MW (PNE 2030, 2013). 

Apesar de expressivo, esse progresso autônomo não esgota todo o potencial 

de conservação, tendo em vista, principalmente, limitações do processo de sua 

estimativa. Segundo a IEA (2014), ganhos maiores de eficiência são possíveis, e 

dependerão, em grande parte, da ação orientada de um programa de governo 

(progresso induzido ou programa de conservação).  

O PNE 2030 (2013) tem como objetivo formular estratégias para a expansão 

da oferta de energia no país, buscando sempre o uso integrado e sustentável dos 

recursos energéticos disponíveis. Essas estratégias são constituídas com base em 

sequências de estudos envolvendo simulações de diversos modelos, com 

formulações de cenários macroeconômicos e resultados de crescimentos setoriais do 

PIB. Com base nessas projeções, são realizados os estudos da oferta de energia. 

As projeções de EE para energia elétrica no período de 2010 até 2030 para o 

Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf) partem de premissas adotadas no 

PNE 2030 e no Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2019. O PNEf 

estabelece uma meta de 5% adicional por meio do progresso induzido, além do ganho 

de EE, no âmbito do PNE 2030 por meio do progresso autônomo.  

As pesquisas sobre o consumo brasileiro de energia do setor bancário ainda 

têm pouca representatividade (BOUMA, 2001), porém, existem alguns financiamentos 

de projetos de EE pelas instituições financeiras. A Caixa é uma das principais fontes 

de financiamento para projetos de EE, além do BNDES, da Financiadora de Estudos 

e Projetos (FINEP), e da Reserva Global de Reversão (RGR) por meio do uso da 

Conta Desenvolvimento Energético (CDE). 

 

 

2.4 A GESTÃO DE ENERGIA 

 

O gerenciamento de energia é uma prática de gestão imprescindível para o 

planejamento estratégico de negócios. A gestão energética empresarial pode ser 
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entendida como a otimização da contratação e do uso de energia, sendo composta, 

respectivamente por ações administrativas e ações de caráter técnico. Essa 

ferramenta objetiva mostrar o impacto das ações no faturamento de energia, em busca 

da minimização do custo médio desse insumo.  

Um sistema de gestão energética empresarial fundamenta-se nas seguintes 

medidas (Eletrobras/Procel, 2013): 

- conhecimento das informações relacionadas aos fluxos de energia ao longo 

dos processos internos; 

- acompanhamento de indicadores como, consumo de energia, custos 

específicos, fator de carga e os valores médios contratados, faturados e registrados 

de energia; 

- atuação nos indicadores com o intuito de reduzir o consumo e o custo da 

energia por meio de ações que conduzam para uma utilização racional de energia. 

O desperdício de energia elétrica no setor comercial, conforme Procel (2011), 

é de 14%, o que equivale a 5,8% bilhões de kWh. Os desperdícios podem ter muitas 

origens: hábitos inadequados de consumo, utilização de aparelhos ineficientes ou falta 

de conhecimento técnico por parte dos grandes consumidores. 

Rebelo (2008) relata que o Regulamento dos Sistemas Energéticas de 

Climatização em Edifícios em Portugal (RSECE) define exigências diferentes para 

edifícios com mais (grandes edifícios) ou com menos (pequenos edifícios) de         

1.000 m2. Ele define que as instalações consumidoras intensivas de energia (consumo 

energético superior a 500 tep/ano) tenha uma Plano de Racionalização dos Consumos 

de Energia (PREn). Esses planos são elaborados com base em auditorias 

energéticas, que analisam as condições de utilização da energia, a concepção e o 

estado da instalação. 

Antunes (2014) também define o processo de benchmarking como um 

instrumento de gestão que permite a comparação, avaliação e classificação de 

empresas, com o objetivo de compreender e avaliar a posição de uma organização 

em relação às melhores práticas e na identificação de áreas e meios para melhoria do 

desempenho. 

A norma ISO 50.001 foi instituída em 2011. Trata-se de uma norma 

internacional para gestão de energia e é aplicável a todas as variáveis que afetam o 

desempenho energético de uma organização. Tem o propósito de permitir o 

estabelecimento de sistemas e processos para melhoria contínua do desempenho 
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energético das empresas. Ela está integrada a outros sistemas de gestão e permite 

que todas as pessoas que mantém vínculo com uma determinada instituição 

contribuam com o uso racional da energia (ABNT, 2011). 

Essa norma propõe um forte compromisso com a implementação da eficiência 

energética e o desenvolvimento de um plano de gestão da energia. Para isso o 

documento sugere a nomeação de uma pessoa qualificada para a gestão da energia 

e a definição de funcionários capacitados a aprimorar o desempenho energético. A 

norma recomenda a avaliação dos principais usos de energia na organização para 

desenvolver uma linha de base do uso da energia e para estabelecer metas para 

redução do consumo. Além disso, a norma preconiza a seleção e o monitoramento 

rotineiro de indicadores de desempenho energético, bem como orienta o 

arquivamento de documentos. (MCKANE, 2010) 

Dentre os resultados esperados com a implementação das diretrizes da norma 

ISO 50.001, destaca-se a redução de custos relacionados com energia, uma vez que 

se pauta na otimização dos recursos da empresa. 

A norma ISO 50.001 é capaz de combinar os benefícios de uma ferramenta de 

gestão de negócios, pois relaciona gestão energética com processos corporativos, 

assim como permite atender aos crescentes requisitos socioambientais exigidos por 

consumidores. 

O documento ainda traz subsídios para que uma organização desenvolva um 

Sistema de Gestão de Energia (SGE). A aplicação de uma norma global de gestão 

energética contribui para o uso mais eficiente das fontes de energia disponíveis, 

aumenta a competitividade e causa um impacto positivo sob o aspecto ambiental 

(ABNT, 2011).  

A economia de energia não deve ser alcançada por meio da diminuição 

qualitativa e quantitativa de serviços prestados ou disponíveis. Deve ser baseada em 

uma relação custo/benefício que garanta os benefícios com baixo custo e ainda 

represente o uso sustentável dos recursos energéticos disponíveis (UNCTAD, 2014). 

Um sistema de gestão de energia é fundamental para um processo de 

eficiência energética de uma empresa, e no setor bancário não é diferente. A 

instituições financeiras buscam, atualmente, implementar ações que proporcionem 

aumento dos níveis de produtividade e produção. As despesas com energia elétrica 

fazem parte das despesas administrativas da empresa, e a Caixa está implementando 

ações que proporcionem aumento dos níveis de produtividade e produção, redução 
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de custos, eliminação de desperdícios e potencialização da rentabilidade, para a 

garantia de resultados positivos. 

 

 

2.5 INDICADORES ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  

 

Bakar et al (2014) descrevem que uma previsão acurada do consumo de 

energia em um edifício é uma importante estratégia para se atingir a meta de 

redução do consumo de energia e melhorar a eficiência energética. Muitos fatores 

influenciam o consumo de energia em um edifício, como o tipo de atividade 

realizada, as condições de temperaturas, materiais construtivos, e o sistema de 

ventilação e condicionamento de ar. Os autores propõem a utilização de 

indicadores para acompanhar o desempenho do consumo de energia em um 

edifício. 

O Índice de Eficiência Energética (EEI) é o índice mais comumente utilizado 

para acompanhar e comparar o desempenho do consumo de energia em edifícios. 

Esse índice é significativo para a etapa inicial na gestão energia em um edifício, e 

pode, também, fornecer as informações necessárias para definir e acompanhar 

metas de consumo de energia, gerar relatórios e indicadores-chave de 

desempenho (KPI). O conhecimento do EEI maximiza as práticas de eficiência 

energética dentro de uma organização porque ele possibilita o monitoramento do 

desempenho energético de um edifício, subsidiando a análise das fontes que 

contribuem para o elevado consumo de energia (AHMAD et al, 2012). 

A utilização de EEI é também proposta por Ramesh et al (2010) para 

diferentes tipos de edifícios (residenciais e escritórios), com o conceito de Energia 

do Ciclo de Vida para Edifícios (Life Cycle Energy Analysis of Buildings) (LCEA). A 

LCEA é a soma de toda energia que um edifício utilizou em seu ciclo de vida. 

Envolve o somatório da energia utilizada na construção (ou incorporação) do 

edifício, a energia utilizada na operacionalização, até a energia necessária na fase 

da demolição do edifício. 

A energia de incorporação (ou construção) é a energia que foi consumida 

durante a fase de construção da edificação, incluindo a produção de materiais de 
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construção, renovação e instalação técnica. A energia de operação abrange todas 

as atividades relacionados com a utilização da edificação ao longo do seu tempo 

de vida, tais a manutenção das condições de conforto (sistema de condicionamento 

de ar, iluminação e a utilização de aparelhos consumidores de energia elétrica), o 

uso de água e de aparelhos elétricos. E a energia na fase da demolição inclui a 

destruição do edifício e transporte até aterros e/ou usinas de reciclagem. 

O trabalho de Ramesh et al (2010) envolveu 73 estudos de caso de 13 

países, sendo: 46 estudos de caso, para edifícios residenciais; 27 estudos de caso, 

para prédios de escritórios. Os parâmetros de construção usados no cálculo foram 

a energia e a área útil no ano (kWh / m² / ano). Os valores de EEI para edifícios 

residenciais foram entre 150 e 400 kWh / m² / ano (primária) e os valores de EEI 

foi entre 250 e 550 kWh / m² / ano (primário) para edifícios de escritórios. A Figura 

3 apresenta a análise do Ciclo de Vida da Energia para edifícios residenciais e 

escritórios, e está expresso em LCE (kWh / m² / ano). 

 

Figura 3: Análise do Ciclo de Vida da Energia  
Fonte: Ramesh (2010)  

 

O estudo indicou que os valores IEE dos prédios de escritórios são 

tipicamente maiores que aqueles dos edifícios residenciais. Isto pode ser atribuído 

ao ciclo de vida maior no edifício de escritórios, pois os edifícios de escritórios 

geralmente demandam mais energia de operação devido à alta intensidade de 
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ocupação, à grande carga elétrica instalada e ao uso de energia para manutenção 

das condições de conforto. 

Os indicadores de consumo de energia elétrica podem ser classificados em 

indicadores globais ou indicadores específicos. Os indicadores globais 

caracterizam a instalação a partir das questões técnicas (fator de carga, fator de 

potência ou índice de percentual de consumo noturno), apontando a eficiência do 

uso da energia elétrica de forma geral, identificando problemas nas instalações do 

ponto de vista técnico ou comportamental. Os indicadores específicos têm a 

finalidade de avaliar o comportamento de uso da energia elétrica, levando em 

consideração as informações físicas, de ocupação e os usos finais (FAVATO, 

2005). 

A análise dos indicadores permite verificar o quanto cada agência consome de 

energia elétrica no período estipulado, e quanto cada agência contribui para o 

consumo total das unidades, possibilitando uma intervenção ativa com a finalidade de 

redução desses consumos (SAIDEL, 2005).  

 

Os seguintes indicadores energéticos específicos podem ser úteis para o 

diagnóstico energético em instituições financeiras:  

 

 Indicador por área edificada (IA) - (kWh / m²) 

Esse indicador é a relação entre o consumo de energia elétrica (kWh) com a 

área edificada (m²) nas unidades da instituição financeira. Para o seu 

estabelecimento, foi calculado o consumo da energia (kWh) dividido pela área 

edificada (m²) da agência ou do edifício, e representado pelo indicador IA (kWh/m²).  

 O IA permite analisar o comportamento de uso da energia elétrica em relação 

à área edificada, e tem por objetivo apresentar valores que servirão como referência 

de padronização de projetos de novos edifícios/agências bancárias, ou ainda para 

adequação do consumo existente aos níveis de consumo aceitáveis, além de 

identificar similaridades de consumo entre unidades. 

 

 Indicador por número de funcionários (IF) – (kWh / funcionário)  

Esse indicador é relação entre o consumo de energia (kWh) e a quantidade de 

funcionários da agência ou do edifício, e foi representada pelo indicador IF 
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(kWh/funcionário). Esse indicador apresenta valores relacionados ao consumo médio 

no mês considerado em kWh por quantidade de funcionários das agências ou dos 

edifícios da instituição financeira.  

O IF permite comparar o uso da energia elétrica relacionados com o quantitativo 

de funcionários das agências e/ou edifícios, para verificação da adequação do 

consumo existente aos níveis de consumo aceitáveis, além de identificar similaridades 

de consumo entre unidades. 

 

 Indicador custo por área edificada (ICA) - (R$ / m²) 

Esse indicador é a relação entre o custo (R$) com a energia elétrica e a área 

(m²) das agências e nos edifícios, e foi calculado com os valores de custos da energia 

(R$) dividido pela área edificada (m²) da agência ou do edifício, e representado pelo 

indicador ICA (R$/m²).  

O ICA permite analisar o custo da energia elétrica das agências e dos edifícios 

da Caixa, e tem por objetivo apresentar valores que servirão como referência de 

padronização de projetos de novos edifícios/agências bancárias, ou ainda para 

adequação do consumo existente aos níveis de consumo aceitáveis, além de 

identificar similaridades de consumo entre unidades. 

 

 Indicador custo por consumo de energia elétrica (ICC) – (R$ / kWh) 

Esse indicador é a relação entre o custo (R$) com a energia elétrica e o 

consumo da energia elétrica (kWh) nas agências e nos edifícios. O ICC foi calculado 

com os valores de custos da energia (R$) dividido pelo consumo de energia elétrica  

(kWh) da agência ou do edifício, e representado ICC (R$/kWh), e tem por objetivo a 

identificação da relação entre o custo (R$) com a energia elétrica e o consumo de 

energia elétrica (kWh) da agência ou edifício.  

Esse indicador permite a identificação de similaridades de consumo entre 

unidades e a análise do custo da energia comprada das Concessionárias de energia 

elétrica. 

 

Os dados estatísticos (média, mínimo, mediana, máximo e desvio padrão) dos 

indicadores (IA, IC, ICA e ICC) das 110 unidades monitoradas podem ser calculados, 

e os valores de outliers para cada indicador podem ser analisados. 
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Os indicadores de IA, IC, ICA e ICC são indicadores importantes nas 

atividades de gestão, monitoramento e avaliação do consumo de energia na Caixa, 

pois permitem acompanhar o alcance das metas, melhorias de qualidade e correção 

de problemas no consumo da energia elétrica. 

Os valores de indicadores para o ano de 2014, calculados sobre o consumo da 

energia elétrica em relação à área (m²), ao número de funcionários, e calculados sobre 

o custo com a energia elétrica em relação à área (m²), ao número de funcionários, são 

os indicadores essenciais para a gestão de energia na Caixa. Esses indicadores 

podem ser utilizados na comparação com os valores para os consumos de energia 

(separados por agências e edifícios) para os consumos de energia elétrica para os 

próximos anos. 

Esses valores unitários podem ser usados para monitorar e gerenciar o 

consumo de energia elétrica de uma agência ou um edifício da Caixa, bem como pode 

ser usado em um processo de benchmarking com outros bancos brasileiros.  

 

 

2.6 A ETIQUETAGEM  

 

A etiquetagem é o mecanismo de avaliação da conformidade para classificação 

do nível de eficiência energética de um produto ou processo (PBE, 2013). No Brasil, 

a etiquetagem de um edifício, por exemplo, é voluntária e aplicável às construções 

com área útil superior a 500 m² ou atendidos por alta tensão (grupo tarifário A). Pode 

ser fornecida uma etiqueta para o edifício completo ou em classificações parciais, 

analisando-se separadamente o sistema de iluminação e o sistema de 

condicionamento de ar.  

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) faz parte do PBE, e 

permite o enquadramento do edifício aos níveis de eficiência energética. A ENCE é 

fornecida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), 

após as etapas de análise de projeto e etapa de inspeção do edifício construído. As 

ENCEs podem ser classificadas de “A” até “E”, conforme nível de eficiência, sendo 

que “A” é atribuído a maior nível de eficiência energética (PBE, 2013). Essa 

classificação é obtida a partir da comparação entre os consumos anuais de energia 
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do edifício sob avaliação e de um edifício de referência. O edifício real é enquadrado 

em um determinado nível de referência, se seu consumo anual de energia for menor 

que aquele atribuído ao respectivo edifício de referência. Uma equação pondera esses 

sistemas por meio de pesos estabelecidos no regulamento e permite somar 

bonificações à pontuação final, as quais podem ser adquiridas com inovações 

tecnológicas, uso de energias renováveis, co-geração ou com a racionalização no 

consumo de água (PBE, 2013). A Figura 4 apresenta o modelo de uma ENCE 

fornecida para um edifício com nível de eficiência “A”. 

 

Figura 4: Modelo de ENCE fornecido pelo Inmetro para edificações 
Fonte: Procel Edifica (2011) 
 

Desde 2005, todos os novos prédios e agências da Caixa seguem o mesmo 

padrão de qualidade e eficiência energética, exigidos pelo Inmetro e pelo Procel. Até 

novembro de 2014, existem registros, no Brasil, de 120 projetos e edificações 

certificados pelo Procel/Inmetro, dos quais 81 obtiveram etiquetas de projeto e 39 pela 

edificação. A Caixa recebeu sete etiquetas de empreendimentos (dois projetos e cinco 

edificações) com eficiência energética nível "A" (Caixa, 2014). 
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2.7 IMPACTOS AMBIENTAIS DAS ENTIDADES BANCÁRIAS 

 

Os bancos são considerados um setor relativamente limpo em relação aos seus 

impactos ambientais (consumo de energia, consumo de água, produção de resíduos, 

entre outros), quando comparados com outros setores da economia. No entanto, 

considerando a sua dimensão (somente da Caixa, são 4.205 unidades em todo o país), 

os impactos ambientais podem ser considerados significativos. 

Ramos (2009) identifica que os impactos ambientais provocados pelas 

instituições financeiras podem ser classificados em dois grupos: internos e externos. 

Os primeiros dizem respeito ao processo de negócio dos bancos, os segundos a 

questões externas ligadas aos produtos e financiamentos bancários. 

Segundo Ramos (2009), toda a poluição gerada pelas organizações que são 

financiadas por bancos é de responsabilidade dos bancos. No entanto, ele considera 

difícil estimar os impactos ambientais das atividades externas dos bancos, pois não 

sendo os produtos bancários os que criam os impactos, os usuários dos produtos 

devem ser considerados os responsáveis pela poluição originada dos objetos de seus 

financiamentos.  

Ramos (2009) faz a referência de que os indicadores mais reportados pelas 

instituições financeiras nos seus RSAs são: consumo de energia, consumo de água, 

e emissões de gases de efeito estufa, respectivamente. Além disso, ele afirma que os 

bancos integraram os aspectos ambientais e sociais no seu core business, 

desenvolvendo estratégias, novos serviços e produtos para transformar as ameaças 

criadas pelos riscos em oportunidades de negócios. 

Jeucken (2001) relata que uma pesquisa sobre bancos holandeses mostrou 

que os resíduos eram um dos principais problemas ambientais que os bancos 

enfrentavam. Além disso, 75% dos bancos estudados afirmavam preocupação com a 

eficiência energética, pois os bancos gastaram 550 milhões de kWh de eletricidade e 

72 milhões de m3 de gás em 1996. O banco suíço “Union Bank of Switzerland” (UBS), 

entre 1990 e 1993, conseguiu uma redução de 25% do consumo de energia elétrica. 

O próprio UBS e outras entidades, como a “Credit Suisse Group” (CSG), chegaram à 

conclusão nos seus relatórios ambientais de que a energia revela ser o aspecto 

ambiental mais significativo. 
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O benchmarking do setor bancário (2013) do Conselho Brasileiro de 

Construção Sustentável (CBCS) é um trabalho focado no consumo energético em 

agências bancárias. Esse trabalho apresenta um importante diferencial, pois utiliza a 

correção climática relacionado ao consumo de energia elétrica das agências, 

permitindo a comparação de agências de diferentes pontos do país. O consumo final 

de energia das agências bancárias brasileiras é relacionado aos itens de iluminação 

interna, iluminação externa, quantidade de equipamentos, de caixas eletrônicos e 

servidores, além do sistema de ventilação e resfriamento. Um fator de correção 

permite a comparação do consumo energético.  

Esse benchmarking do setor bancário brasileiro fez parte da iniciativa do 

Comitê Temático Energia do CBCS, sendo concretizado por meio do projeto 

Benchmarking e Etiquetagem Energética para Edificações em Uso e Operação (CBCS, 

2013). O projeto mostra um referencial sobre o consumo de energia em edificações 

brasileiras de diferentes tipologias e tipos de uso para apontar oportunidades de 

menor consumo de energia aos gestores e usuários. O trabalho resulta em indicadores 

que permitem a comparação entre edifícios, tipologia e tecnologias similares. O 

objetivo foi atuar em eficiência energética durante a vida útil de uma edificação, seja 

um empreendimento novo ou um edifício existente.  

O International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, 

e o banco holandês ABN Amro definiram os Princípios do Equador, em outubro de 

2002, em um encontro de altos executivos para discutir experiências com 

investimentos em projetos, envolvendo questões sociais e ambientais em mercados 

emergentes, nos quais nem sempre existe legislação rígida de proteção do ambiente 

(Equator Principles, 2013). 

O objetivo dos Princípios do Equador é garantir a sustentabilidade, o equilíbrio 

ambiental, o impacto social e a prevenção de acidentes de percurso que possam 

causar embaraços no transcorrer dos empreendimentos, reduzindo também o risco 

de inadimplência (Equator Principles, 2013). Para isso, lançaram os critérios mínimos 

para a concessão de crédito, que asseguram que os projetos financiados sejam 

desenvolvidos de forma social e ambientalmente responsável. Porém, segundo 

Watchman (2005) os princípios não são suficientes para consecução do 

desenvolvimento sustentável, devido à falta de transparência originada pela falta de 

informações motivadas por cláusulas de confidencialidade firmadas com os clientes. 
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A Caixa é signatária dos Princípios do Equador desde dezoito de novembro de 

2009 e também aplica as normas socioambientais da IFC. Em 2013, a Caixa contratou 

13 grandes projetos sujeitos aos requisitos dos Princípios de Equador. Esses 

investimentos totalizaram mais de R$ 15,2 bilhões (US$ 6,52 bilhões). Todos os 

projetos de investimento significativo têm cláusulas sobre os direitos humanos e 

proibição de uso de trabalho forçado e trabalho infantil. Os projetos classificados como 

de alto risco ou com características essenciais são monitorados pela Caixa durante 

todo seu ciclo de vida, com inspeções periódicas para verificar a execução dos planos 

de ação para garantir o respeito às condições de licenciamento e aos Princípios do 

Equador. Esses procedimentos garantem uma maior segurança na gestão de riscos 

sócioambientais nas atividades de financiamento da Caixa. 

No Brasil, a contabilização de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

pelas instituições financeiras está sendo monitorada pelo Programa Brasileiro GHG 

Protocol, (2013). O GHG Protocol é uma ferramenta utilizada para entender, 

quantificar e gerenciar emissões de GEE que foi originalmente desenvolvida pelo 

World Resources Institute (WRI).  

O programa brasileiro organiza grupos de trabalho, junto às empresas 

participantes, para o aperfeiçoamento do método e desenvolvimento de novas 

ferramentas para a contabilização de emissões de GEE de acordo com a realidade 

nacional. Atualmente, 160 organizações publicam seus inventários de GEE no 

âmbito do programa (Programa Brasileiro GHG Protocol, 2014).  

O relato das emissões prevê a classificação das emissões de GEE em escopos:  

 Escopo 1: emissões diretas, provenientes de fontes que pertencem ou 

são controladas pela organização;  

 Escopo 2: emissões indiretas, provenientes da aquisição de energia 

elétrica e térmica que são consumidas pela empresa;  

 Escopo 3: outras emissões indiretas; são uma consequência das 

atividades da organização, mas ocorrem em fontes que não pertencem 

ou não são controladas pela organização. O relato dessas emissões é 

opcional. 

 

A Tabela 2 resume as nove instituições financeiras que, de maneira voluntária, 

registraram o inventário das emissões no programa brasileiro nos anos de 2013 e 

2014. As instituições financeiras brasileiras foram agrupadas no relato das emissões 



47 

de GEE, por setor de atividades financeiras, de seguros e de serviços relacionados 

(K), e pelo subsetor atividades de serviços financeiros (64). 

 

Tabela 2: Inventário da emissão do GEE das instituições financeiras no Brasil, referente aos 
anos de 2013 e 2014 

INSTITUIÇÃO 

Emissões (tCO2e) 

Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 (opcional) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Banco do Brasil   7.305,10 6.610,89    68.774,16 98.982,16   78.546,84 66.562,45 

BMF & Bovespa      282,34 221,64      2.438,47 3.280,83     2.137,82 1.400,22 

Bradesco   4.319,63 11.504,01    40.700,54 64.919,96 146.971,16 120.985,07 

BRB      191,14 -         127,65 -        193,06 - 

BNDES 133,14 76,19 2.397,85 3.194,06 3.510,68 1.819,59 

Caixa   7.576,80 13.186,41 65.388,53 95.772,13 44.342,80 45.244.07 

Citi   1.694,68 2.024,15     2.726,32 1.881,54     5.227,78 8.082,84 

Itau 10.166,53 8.008,96   69.579,01 93.890,63 199.029,45 142.916,97 

Santander 16.106,38 19.739,71   37.201,96 43.628,10   53.620,67 53.532,20 

TOTAL 47.775,74 61.371,96 289.334,49 405.549,41 533.580,26 395.299,34 

Fonte: Programa Brasileiro GHG Protocol (2014) 

 

Observa-se, com exceção do Citi, o aumento de emissões GEE no escopo 2, 

referente às emissões indiretas, provenientes da aquisição de energia elétrica e 

térmica que são consumidas pela empresa, no período de 2013 para 2014.  

A Figura 5 apresenta as emissões de GEE da Caixa classificada por escopo, 

no período de 2013 e 2014. 

 
Figura 5: Emissões de GEE da Caixa referente aos anos de 2013 e 2014, 

classificada por escopo 

 

Fonte: Programa Brasileiro GHG Protocol (2014) 
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Para a Caixa, o aumento de GEE em 2014 provenientes do consumo de energia 

elétrica (escopo 2) correspondeu ao acréscimo de 46,4% das emissões do ano de 

2013. Isso reforça a importância da redução do consumo de energia elétrica para a 

empresa através das ações de eficiência energética. 

 

 

2.8 A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA QUE INCENTIVA A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 

A Resolução nº 4.327/2014 do Bacen dispõe sobre as diretrizes que devem ser 

observadas no estabelecimento e na implementação da PRSA pelas instituições 

financeiras brasileiras, disciplinando a gestão do risco socioambiental pelas 

instituições financeiras.  

Essa resolução informa que a aprovação da PRSA deve ser realizada desde 

31 de julho de 2015, prazo também estipulado para iniciar as atividades contempladas 

no âmbito do correspondente plano de ação. Esse plano deve definir as ações 

requeridas para a adequação da estrutura organizacional e operacional da instituição, 

se necessário, bem como as rotinas e os procedimentos a serem executados em 

conformidade com as diretrizes da política, segundo cronograma especificado pela 

empresa. 

Nesse sentido, as instituições financeiras devem minimamente: 

- designar um diretor responsável pelo cumprimento da PRSA;  

- formalizar a PRSA e assegurar sua divulgação interna e externa; e, 

- manter documentação relativa a PRSA à disposição do Bacen. 

A PRSA e o respectivo plano de ação devem ser aprovados pela diretoria e, 

quando houver, pelo conselho de administração, assegurando a adequada integração 

com as demais políticas da instituição, tais como a de crédito, a de gestão de recursos 

humanos e a de gestão de risco. 

Essa resolução do Bacen é um importante marco legal para que as instituições 

financeiras passem a incluir ações sustentáveis em suas atividades, fortalecendo a 

necessidade de incorporação do risco socioambiental dentro das instituições 

financeiras. A tendência é que os bancos brasileiros se adaptem às novas regras do 
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Bacen, sendo que muitos, assim como a Caixa, já estão trabalhando para a 

construção da PRSA e para a implementação da gestão de risco socioambiental. 

Em especial, com relação à questão da energia, a resolução do Bacen, por 

meio da PRSA, traz a Regulamentação Energética para Instituições Financeiras, 

contemplando os aspectos relacionados com a eficiência energética (BACEN, 2014).  

 

 

2.9 A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS IMÓVEIS DA CAIXA 

 

Em 2013, 17 novos prédios com Etiqueta de Eficiência Energética foram 

entregues, sendo que a análise do Inmetro certificou sete empreendimentos da Caixa 

com eficiência energética nível "A". Esses imóveis foram avaliados de acordo com 

critérios de consumo de água e energia, climatização, iluminação e envoltória do 

edifício. Dentre as ações implementadas destacam-se: os sistemas de iluminação de 

alta eficiência, a climatização inteligente, a captação de água da chuva, as bacias 

sanitárias de baixo consumo de água, o uso de cores claras e o isolamento térmico 

em coberturas. Essas intervenções possibilitaram um consumo de energia 40% menor 

que aquele atribuído a um edifício comum e uma redução de 25% no consumo de 

água se comparado com as agências mais antigas (Caixa, 2014).  

A agência Jardim das Américas, Curitiba-Paraná, além das exigências da 

certificação, possui um sistema de aproveitamento de água de chuva com 

armazenagem e distribuição independente para uso na limpeza e irrigação dos jardins. 

A orientação adequada das fachadas, o aproveitamento da iluminação natural, a 

iluminação setorizada, o uso de materiais de elevada resistência térmica, o emprego 

de luminárias com elevados rendimento e refletância, a aplicação de bacias sanitárias 

de baixo consumo e de torneiras com aeradores e fechamento automático foram 

incorporados na agência. Essas intervenções proporcionaram uma economia média 

da ordem de 30% em energia e de 27% em água (Caixa, 2014).  

O prédio da agência Jardim das Américas conquistou a primeira colocação em 

eficiência energética no 4º Prêmio Brasil de Meio Ambiente, iniciativa do Jornal do 

Brasil e da revista JB Ecológico, e a primeira colocação no 2º Prêmio Melhores 

Práticas da A3P, da Agenda Ambiental da Administração Pública do Ministério do Meio 

Ambiente. A Figura 6 apresenta uma foto da fachada dessa agência. 
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Figura 6 – Foto da fachada da agência Jardim das Américas-Curitiba, a qual foi 
contemplada com o ENCE nível "A". 
Fonte: Agência Caixa de Notícias (2014) 

 

O edifício sede da Caixa em Belém-Pará também foi objeto da implementação 

de um projeto arquitetônico focado na otimização do condicionamento térmico da 

construção. O prédio todo possui superfície clara e pastilhas, o que diminui a absorção 

de raios solares e, consequentemente, minimiza o uso de equipamentos de 

condicionamento de ar. O sistema de iluminação conta com o aproveitamento de luz 

natural e com sensores de presença nas escadas e no estacionamento. A construção 

possui, ainda, um sistema para aproveitamento e filtragem de água drenada do lençol 

freático para alimentação de vasos sanitários e "sprinklers" (sistema de incêndio), o 

qual permite uma economia de água de aproximadamente 50% (Caixa, 2014).  

Em Novembro de 2014, a Caixa recebeu da Eletrobrás o Selo de Eficiência 

Energética da Procel de economia de energia pelo projeto do edifício sede da Caixa 

de Londrina – Paraná. O projeto de Londrina atribui maior eficiência nos sistemas 

avaliados pela etiquetagem energética Procel/Inmetro, de envoltória (tratamento de 

telhados, janelas e paredes), iluminação e condicionamento de ar. 

A classificação nível “A” do Procel/Inmetro pondera bonificações, além dos três 

sistemas (envoltória, iluminação e condicionamento de ar), que podem ser obtidas por 

meio da economia de uso de água, do emprego de fontes alternativas de energia e de 

qualquer inovação tecnológica que resulte em economia de energia na edificação.  

A Caixa implantou um sistema fotovoltáico para produção de energia na 

agência Vazante – Minas Gerais, sendo a primeira edificação comercial do Brasil a ter 
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balanço de energia anual positivo, mediante geração por fonte sustentável e emissão 

zero de GEE.  A unidade fotovoltaica foi inaugurada em dezembro de 2014, com 

capacidade para gerar até 80 kWp (quilowatt-pico), ou 115 MWh/ano com a instalação 

de 550m² de painéis no telhado da agência, assim, a agencia Vazante passa a ser um 

Plus Energy Building (PEB), ou seja, edifício com capacidade de produzir energia extra 

além do que consome. 

As adaptações da agência para geração de energia foram realizadas após a 

publicação da Resolução 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

que permitiu a micro geração descentralizada de energia por outras fontes. 

As Figuras 7 (a) e (b) apresentam, respectivamente, fotos da fachada e do 

telhado da agência Vazante. 

 

 

Figura 7(a) - Foto da fachada da agência Vazante-Belo Horizonte, na qual foi 
implantada uma unidade fotovoltaica. (b) - Foto do telhado da agência Vazante- 
Belo Horizonte, na qual foi implantada uma unidade fotovoltaica 
Fonte: RS (2014) 

 

As novas unidades da Caixa são construídas seguindo diretrizes de eficiência 

energética, redução de custos, qualidade de gestão, acessibilidade e bem-estar para 

empregados, clientes e colaboradores (RS, 2014). 
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A partir da segunda quinzena de setembro de 2014, passou a vigorar na Caixa, 

novos horários de funcionamento dos edifícios Matriz I e Matriz II (ambos em Brasília). 

A medida faz parte da campanha “Caixa+Eficiente 2014” e estabelece horários para 

ativação e desativação dos sistemas de iluminação interna (entre 6 e 20h) e de 

resfriamento (entre 7 e 17h e 45 minutos).  O sistema de ventilação permanece ligado 

até às 19h. Os horários de ligamento e desligamentos desses sistemas propõem o 

deslocamento de carga e a consequente redução das despesas com energia elétrica. 

O horário de ponta em Brasília tem início às 18h e término às 21h, e apresenta tarifa 

54% mais cara (Caixa, 2014).  

Existem algumas iniciativas voltadas para a gestão e a racionalização da 

energia elétrica nos imóveis da Caixa, porém essa monitoração é feita somente em 

110 unidades da Caixa. Por isso, essas ações de eficiência energética nos imóveis da 

Caixa são consideradas incipientes. O perfil do consumo das unidades não é 

conhecido, e não existe um programa de gestão de energia na empresa que 

contemple a totalidade das unidades.  

Existe um grande potencial para implementação de ações de conservação de 

energia na Caixa, e a necessidade do desenvolvimento de trabalhos que estudem a 

eficiência energética como uma estratégia dentro de um plano de gestão da energia 

elétrica na empresa. Porém, para a análise desse potencial de implementação de 

ações de conservação, será necessário o conhecimento do perfil de consumo de 

energia elétrica, por isso, a determinação de indicadores de consumo de energia 

elétrica são necessários para uma análise detalhada do consumo, e permitirão a 

avaliação de um potencial de melhoria no consumo de energia elétrica 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória, descritiva e de natureza 

aplicada. Possui natureza aplicada, porque buscou resolver um problema prático 

(LAVILLE, DIONNE, 1999), que é o grande consumo de energia elétrica nas unidades 

da Caixa. Além disso, a pesquisa é exploratória porque buscou a caracterização dos 

problemas do grande consumo de energia e do alto custo com energia elétrica na 

Caixa. Por fim, a pesquisa é descritiva, porque envolveu técnica de levantamento, 

padronização e coleta dos dados sobre o consumo de energia elétrica em 110 

unidades monitoradas da Caixa (LAVILLE, DIONNE, 1999). Esse trabalho também é 

um estudo de caso, pois trata-se da investigação de apenas uma instituição financeira, 

a Caixa. 

Quanto ao meio, a pesquisa aplicou procedimentos técnicos de pesquisa 

bibliográfica a partir de material já publicado em artigos científicos, teses e 

dissertações nacionais e internacionais, e de pesquisa documental a partir dos 

Relatórios de Sustentabilidade (RS) Caixa 2012, 2013 e 2014. A presente pesquisa 

tem natureza predominantemente quantitativa. 

Para se chegar aos objetivos desta pesquisa, adotaram-se algumas etapas de 

pesquisa as quais estão relacionadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Etapas da pesquisa alinhadas aos objetivos específicos 

Objetivos Específicos Procedimentos Metodológicos 

Caracterizar o consumo e os 
mecanismos de gestão da energia 
na Caixa 

- Análise dos dados de 110 unidades remotamente 
monitoradas, disponibilizados pela empresa ACS a 
partir de uma plataforma computacional dedicada e 
por meio de tratamento estatístico; 

- Levantamento do modelo de gestão da energia na 
Caixa. 

Estabelecer indicadores de 
consumo de energia elétrica nos 
imóveis da Caixa 

- Agrupamento das variáveis em agências e edifícios.  

- Determinação de indicadores específicos de 
consumo por área edificada (m²), número de 
funcionários, do custo por consumo de energia 
elétrica, e do custo por área edificada (m²); 

- Construção de diagramas de caixas e gráficos 
ogivas dos dados estatísticos dos indicadores. 
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Analisar detalhadamente o 
consumo de energia eletrica anual, 
mensal, diário, horário, e consumo 
no horário de ponta e fora da ponta 
para um edifício e uma agência da 
Caixa 

- Estudo do consumo de um edifício central no Rio de 
Janeiro (maior consumidor de energia elétrica da 
Caixa). Análise dos gráficos de consumo para verificar 
as variações de consumo anual, mensal e horário do 
edifício, do consumo no horário de ponta e fora da 
ponta, e cálculo das estatísticas descritivas da energia 
consumida. 

- Estudo do consumo de uma agência da Caixa na 
cidade do Rio de Janeiro (agência típica de 
atendimento bancário). Análise dos gráficos de 
consumo para verificar as variações de consumo 
anual, mensal e horário da agência, do consumo no 
horário de ponta e fora da ponta, e cálculo das 
estatísticas descritivas da energia consumida. 

Estimar o potencial de redução do 
consumo de energia elétrica nas 
unidades da Caixa 

- Estudo da evolução da rede de unidades da Caixa e 
previsão de expansão do consumo de energia elétrica 
na empresa; 

- Simulação teórica da possível economia de energia 
elétrica (de 5 a 25%) associada com as campanhas e 
projetos de eficiência energética em todas as 
unidades da Caixa, com base no consumo e custo de 
2014.  

Propor ações de eficiência 
energética nos imóveis da Caixa 

- Proposição de ações de eficiência com base no 
consumo da agência e edifício analisados; 

-Proposição da ampliação da monitoração da energia 
elétrica consumida pelas unidades; 

- Proposição de indicadores de consumo de energia 
para os edifícios e agências da Caixa. 

  Fonte: A autora  
 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA CAIXA 

 

Caixa é uma instituição financeira, sob a forma de empresa pública, com 

patrimônio próprio, autonomia administrativa, com sede em Brasília (DF) e com filiais 

em todo o território nacional. Integra o Sistema financeiro nacional, submetendo-se às 

suas decisões e à disciplina normativa ao Ministro da Fazenda, e à fiscalização do 

Banco Central do Brasil. 

Atualmente, a Caixa tem instaladas 4.205 unidades, sendo 3.391 agências e 

814 postos de atendimentos (RS, 2014). A expansão da rede de atendimento permitiu 

à Caixa alcançar 100% dos municípios brasileiros em 2014 e a marca de 168.203 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_financeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_%28Brasil%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_financeiro_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
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empregados ativos, prestadores de serviço, estagiários, e adolescentes e jovens 

aprendizes. 

As faturas e energia elétrica de cada imóvel da Caixa são recebidas e pagas 

pelas Filiais de Logística, cujos dados de consumo e custo são lançados no Sistema 

de Gestão de Recursos Naturais (SIGRN). A GEINP, responsável pelo SIGRN, 

encaminha o dispêndio financeiro de cada unidade da Caixa ao Sistema de Custos e 

Recursos (SICRS). Os valores são alocados nas unidades via rateio, e são apurados 

o consumo energético e o dispêndio de cada unidade da Caixa via emissão de 

relatórios planilhados. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Para a etapa da coleta, buscaram-se os dados da plataforma computacional 

dedicada, disponibilizada pela empresa ACS Automação, Controles e Sistemas 

Industriais Ltda. Os dados de 110 unidades (75 agências e 35 edifícios) foram obtidos 

com equipamentos de medição instalados (pontos de medição) nos quadros de 

medição de energia elétrica de cada unidade.  

Os seguintes dados foram obtidos para cada uma das 110 unidades 

monitoradas: o consumo de energia elétrica, a demanda contratada e consumida, o 

custo total da energia elétrica, as concessionárias contratadas e as modalidades 

tarifárias.  

Os dados foram tratados com base nas técnicas de ordenação, de classificação 

e de estatística descritiva. Para tanto, utilizaram-se os programas computacionais 

Excel® 2013 e Minitab® 17, para os cálculos dos dados estatísticos descritivos e para a 

elaboração de diagramas de barras, diagramas de caixas e ogivas. 

Inicialmente, caracterizaram-se os consumos e os mecanismos de gestão de 

energia de 4.205 unidades na Caixa colocadas em funcionamento até o final de 2014, 

instaladas em áreas urbanas para atividades administrativas da empresa. As 

informações do consumo e custo com a energia foram fornecidas pela Gerência 

Nacional de Infraestrutura e Patrimônio Próprio (GEINP) da Caixa. No período de 

investigação, toda a energia elétrica consumida pela Caixa foi comprada de 
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concessionárias regulamentadas pela ANEEL, exceto no caso da geração distribuída 

fotovoltaica na agência Vazante-Minas Gerais. 

O gerenciamento mensal dos gastos com energia elétrica na Caixa foi realizado 

pela GEINP. A digitação dos dados das faturas de energia foi executada mensalmente 

pelas Gerências de Infraestrutura Logística (GILOG) no SIGRN. Cada unidade da 

Caixa pode fazer o acompanhamento do seu consumo pelo histórico de consumo de 

energia elétrica no SIGRN.  

Entretanto, nas 110 unidades monitoradas pela empresa ACS o gerenciamento 

de energia ocorreu remotamente por plataforma dedicada. Esse monitoramento 

remoto da energia está sob a supervisão da GEINP e das GILOGs localizadas nas 

regiões de Belo Horizonte, Brasília, Bauru, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A 

distribuição dessas unidades da Caixa sob a supervisão das GILOG está 

representada na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Distribuição de frequência absoluta das unidades da Caixa que possuem 
monitoramento remoto do consumo de energia elétrica 

GRUPOS PONTOS DE MEDIÇÃO 

GILOG/Belo Horizonte 14 

GILOG/Brasília 12 

GILOG/Bauru 2 

GILOG/Rio de Janeiro 36 

GILOG/Salvador  30 

GILOG/São Paulo  16 

TOTAL 110 

    Fonte: Dados fornecidos pela empresa ACS 

 

Na sequência, estudaram-se detalhadamente os consumos de um edifício da 

Caixa, por suas características de grande consumidor de energia elétrica, e de uma 

agência por suas características de uma agência típica da Caixa. Nesse sentido, 

analisaram-se os consumos de energia nos horários de ponta, fora de ponta, durante 

a semana e no final de semana. 
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3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A Figura 8 representa o diagrama esquemático da análise dos dados do 

consumo de energia. 

Figura 8 – Diagrama esquemático da análise dos dados

 

Fonte: A autora 

 

Inicialmente, analisou-se o consumo de energia elétrica, com base nos dados 

do consumo de energia e do custo da energia fornecidos pela GEINP. Buscou-se 

verificar, por gráfico, a relação entre o consumo (kWh) e o custo (R$) da energia 

elétrica de todas as unidades da Caixa no período de 2011 a 2014. 
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 Analisaram-se os valores gastos com energia em 2014, pelas 110 unidades 

monitoradas pela empresa ACS. Foram feitas comparações gráficas do consumo de 

energia (kWh) e do custo de energia (R$) entre todas as unidades da Caixa e as 110 

unidades monitoradas (75 agências e 35 edifícios). A etapa de caracterização 

energética ainda foi complementada com base nos dados presentes nos Relatórios 

de Sustentabilidade 2012, 2013 e 2014 da Caixa. A partir deles foi possível extrair a 

quantidade total de energia consumida em todas as unidades da Caixa, e verificar a 

relação entre o número de empregados e da área de cada unidade. 

Os dados das 110 unidades foram agrupados entre os edifícios e agências para 

análise estatística da distribuição do consumo de energia elétrica e do custo da 

energia elétrica em 2014. 

Do levantamento de dados ligados aos processos de cada uma das 110 

unidades avaliadas, tais como número de funcionários, área de ocupação e custo de 

energia elétrica foram calculados indicadores específicos (IA, IF, ICA e ICC) 

agrupados por agências e edifícios.  

A relação entre o consumo da energia (kWh) e a área (m²) da agência ou do 

edifício foi representada pelo indicador IA (kWh/m²). A relação entre o consumo de 

energia (kWh) e a quantidade de funcionários da agência ou do edifício foi 

representada pelo indicador IF (kWh/funcionário). O custo com a energia elétrica (R$) 

das agências ou dos edifícios foram relacionados com a área para cálculo do indicador 

ICA (R$/m²), e o indicador ICC (R$/kWh) foi calculado pela relação entre o custo (R$) 

com a energia elétrica e o consumo da energia elétrica (kWh) nas agências e nos 

edifícios.  

Os dados estatísticos (média, mínimo, mediana, máximo e desvio padrão) 

foram calculados para cada indicador, e os valores de outliers para os indicadores 

também foram analisados entre as agências e os edifícios da Caixa. 

Em especial, foi analisado o consumo de energia elétrica de um edifício central 

na cidade do Rio de Janeiro, e de uma agência na cidade do Rio de Janeiro. A agência 

analisada é considerada uma típica agência de atendimento, com dois pavimentos, 

área de 1.929 m², onde trabalham 48 pessoas (32 funcionários, 10 vigilantes, 4 

estagiários e 02 adolescente aprendiz). E o edifício é o maior consumidor de energia 

elétrica da Caixa, localizado no Centro da cidade do Rio de Janeiro, com 28 

pavimentos, área total de 82.010,00 m², com diversos setores da empresa. A agência 
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é atendida pela concessionária LIGHT na Tarifa A4 Verde, e o edifício é atendido pela 

concessionária LIGHT na Tarifa A4 Azul. 

As unidades (agências e edifícios) que não tiveram os valores de consumos e 

gastos com energia elétrica registrados durante os 12 meses consecutivos de 2014 

foram desconsiderados. Oito unidades (5 edifícios e 3 agências) tiveram problemas 

de conexão por fibra óptica da concessionária ou problema nos equipamentos 

registradores de energia, e não tiveram os valores registrados durante os 12 meses 

do ano de 2014 pela empresa ACS. Assim, os dados do consumo de energia e custo 

de energia correspondem à 75 edifícios e 35 agências monitoradas (total de 110 

unidades). 

Os dados com energia (demanda na ponta, demanda fora da ponta, consumo 

na ponta, consumo fora da ponta, consumo total e custo) foram detalhados em tabelas 

para a agência e para o edifício, para a análise da variação do consumo anual, mensal 

e diário. Análises estatísticas do consumo durante a semana e no final de semana, e 

do consumo de energia no horário na ponta e no horário fora da ponta, foram feitas 

para a agência e para o edifício. O consumo de energia no dia 11 de dezembro de 

2014 foi analisado de maneira especial para a agência e para o edifício, devido ter 

sido o dia de maior consumo de energia no ano de 2014 para a agência no Rio de 

Janeiro. 

Analisaram-se as possibilidades de diminuição do consumo de energia nos 

períodos da semana e no final da semana, no horário comercial e fora do horário 

comercial para a agência e para o edifício. A partir dessa avaliação, estimaram-se o 

potencial de economia de energia e de custos. 

Para uma avaliação do potencial de eficiência elétrica nas unidades da Caixa, 

considerou-se expansão da rede de unidades e simulações de economias de 

consumo de energia elétrica foram feitas. A análise da expansão da rede de unidade 

teve por base o programa de Expansão da Rede da Caixa 2012-2015 e as 

informações de inaugurações de agências dos RSs 2012, 2013 e 2014. As simulações 

de eficiência energética com taxas de redução e as tendências de investimentos em 

tecnologia da informação, melhoria do parque tecnológico, e a racionalização dos 

gastos e aprimoramento dos processos pelo movimento de transformação cultural dos 

empregados foram consideradas na avaliação do potencial de eficiência energética 

nas unidades da Caixa. 
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As simulações de economia de consumo de energia elétrica foram associadas 

com algumas ações de eficiência energética. As ações de eficiência energética 

prevêem taxas de redução de 5 a 25% de energia  (kWh) e de custo de energia (R$).  

Os valores foram baseados no cenário de 2014 de consumo de energia, custo total 

com a energia elétrica e emissão de GEE em tCO2eq, considerando o valor médio da 

tarifa de energia paga pela Caixa de 0,38 R$/kWh (RS, 2014). E para a estimativa de 

quantificação das emissões geradas pela energia elétrica no ano de 2014 foi utilizado 

o fator médio de emissão de 0,1355 tCO2eq/MWh do Sistema Interligado Nacional (SIN) 

do Ministério da Tecnologia, Ciência e Inovação (MCTI, 2015).  

A partir do tratamento dos dados e da identificação de oportunidades de 

implementação de ações de eficiência energética, foram propostas algumas ações de 

eficiência energética, e a consequente redução de custos com energia elétrica em 

unidades da Caixa. Medidas de ajustes de horários de trabalho e de fechamento das 

agências e medidas de subtituição de equipamentos mais eficientes foram propostas. 

Também questionou-se o consumo de energia. Uma análise do enquadramento 

tarifário do edifício e da agência no Rio de Janeiro também foi realizada. 

A importância da utilização dos indicadores de consumo de energia elétrica 

sugeridos foi ressaltada no estudo das ações de eficência energética nas unidades da 

Caixa. E a sugestão da monitoração de maior quantitativo de unidades da empresa, 

inserida em um sistema de gestão de energia das unidades da Caixa, para 

acompanhamento dos resultados das medidas de uso racional da energia elétrica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO E DOS MECANISMOS DE GESTÃO DE 

ENERGIA NA CAIXA 

 

A energia demandada pelas 4.205 unidades da Caixa é predominantemente de 

natureza elétrica. Isso porque as unidades da empresa se localizam em área urbana 

e porque suas atividades fim são majoritariamente administrativas. Toda a energia 

elétrica consumida pela Caixa é comprada de concessionárias regulamentadas pela 

ANEEL.  

A Tabela 4 apresenta o consumo total de energia elétrica nas 4.205 unidades 

da Caixa nos anos de 2011 a 2014, assim como seus respectivos custos. 

 

Tabela 4: Consumo e custo total de energia elétrica nas 4.205 unidades da Caixa nos anos 
de 2011 a 2014 

ANO ENERGIA ELÉTRICA 

(kWh) 

CUSTO 

(R$ milhões) 

2011 537.802.250  226,1  

2012 593.572.990  263,2  

2013 681.912.930  262,6  

2014 693.200.000 292,0  

Fonte: GEINP 

 

A Figura 9 apresenta a comparação do consumo e do custo total de energia 

elétrica de todas as unidades da Caixa em 2014 com as 110 unidades remotamente 

monitoradas pela empresa ACS no ano de 2014. O consumo das unidades da Caixa 

em 2014 foi de 693.200.000 kWh, ao custo total de R$ 292.000.000,00. Para as 110 

unidades monitoradas, o consumo foi de 109.413.873 kWh, ao custo de 

R$ 18.181.251,00. 
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Figura 9: Consumo e custo total com energia elétrica de janeiro a dezembro de 2014 

 

Fonte: A autora 

 

A monitoração pela empresa ACS nas 110 unidades representa apenas 15,8% 

do consumo total da Caixa registrado. O custo das 110 unidades monitoradas, por sua 

vez, representam apenas 6,2% do custo de todas as unidades no ano de 2014. Isso 

significa que a parcela de energia rotineiramente gerenciada na Caixa é ainda pouco 

representativa. 

O consumo mensal de energia elétrica para as unidades monitoradas durante 

o período de Janeiro a Dezembro de 2014 está demonstrado na Figura 10. 

 

Figura 10: Consumo mensal de energia elétrica nas 110 unidades da Caixa remotamente 
monitoradas em 2014

Fonte: A autora 

 

CONSUMO (kWh) CUSTO TOTAL (R$ milhões)

Todas as unidades da Caixa Unidades monitoradas

693.200.000

109.413.873

292,0

18,2
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Observa-se que o consumo mensal de energia elétrica foi variável durante o 

ano, e teve um valor médio do mês (9.117.823 ± 497.668) kWh/mês. O consumo de 

energia elétrica, no geral, diminuiu no primeiro semestre. De Janeiro 

(10.008.299 kWh) a Junho (8.200.376 kWh) houve uma redução de aproximadamente 

18%. Isso pode estar associado às condições climáticas do inverno, que poderiam ter 

motivado o menor consumo pelos equipamentos de condicionamento de ar nas 

agências concentradas nas regiões Sudeste e Nordeste. No segundo semestre, o 

consumo aumentou progressivamente até o mês de outubro. Observa-se a tendência 

de crescimento do consumo de energia elétrica na entrada do verão foi interrompida 

a partir de outubro, coincidindo com o início da Campanha “Caixa + Eficiente 2014” 

lançada em setembro de 2014. 

O objetivo da Campanha “Caixa + Eficiente 2014” foi a redução de 5% sobre a 

quantidade de energia utilizada nos quatro primeiros meses de 2014. O consumo dos 

quatro primeiros meses (Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril) de 2014 foi de 

38.348.545 kWh, e os 4 últimos meses (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) 

foi de 36.517.634 kWh. A redução do consumo de energia elétrica entre os quatro 

primeiros e os quatro últimos foi de 4,7%. Isso denota que o objetivo da Campanha 

não foi atingido, porém, conseguiu reverter a tendência do consumo de energia 

elétrica nas 110 unidades monitoradas, nos últimos meses do ano de 2014. 

E ainda, o monitoramento remoto do consumo nas 110 unidades não teve o 

acompanhamento necessário, por meio de algum sistema de alerta de ultrapassagem 

de consumo de energia, de maneira que houvesse gestão para redução desse 

consumo nos meses da Campanha. 

A Figura 11 apresenta o diagrama de pontos dos consumos das unidades 

monitoradas da Caixa em 2014, agrupadas entre 75 agências e 35 edifícios. 
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Figura 11: Consumo anual de energia elétrica nas 110 unidades da Caixa 
remotamente monitoradas em 2014 

 
Fonte: A autora 

 

Observa-se da Figura 11 que os edifícios são os maiores consumidores de 

energia elétrica, comparados com os consumos das agências bancárias. Das 75 

agências, 10 apresentaram consumo anual de até 250.000 kWh, 61 apresentaram 

consumo anual na faixa de 250.000 kWh a 500.000 kWh, e 4 tiveram consumo anual 

acima de 500.000 kWh. Somente 12 edifícios tiveram consumo anual de energia 

elétrica abaixo de 500.000kWh, 8 edifícios tiveram consumo anual entre 500.000 kWh 

e 1.000.000 kWh, e o restante (15 edifícios) tiveram consumo anual que variaram entre 

1.000.000 kWh a 18.100.000 kWh. 

A Tabela 5 apresenta um resumo estatístico dos consumos anuais de energia 

elétrica das 110 unidades monitoradas da Caixa em 2014. 

 
Tabela 5: Resumo estatístico dos consumos anuais de energia elétrica das 110 

unidades monitoradas da Caixa em 2014 

Fonte: A autora 
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PARÂMETRO AGÊNCIA EDIFÍCIO 

Número  75 35 

Mínimo (kWh/ano) 212.527      309.684 

Máximo (kWh/ano) 949.942 18.080.413 

Média (kWh/ano) 356.342   2.362.521 

Mediana (kWh/ano) 341.690  1.257.833 

Desvio Padrão (kWh/ano) 72.222 3.562.439 
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Depreende-se da Tabela 5 que a média do consumo anual das 75 agências 

ficou em 356.342 kWh, e a média no consumo anual dos 35 edifícios foi de 

2.362.521 kWh. Os edifícios tiveram os maiores consumos e, por conseguinte, os 

maiores gastos com energia elétrica dentre as 110 unidades monitoradas. O edifício 

de maior consumo de energia elétrica no ano de 2014 (18.080.413 kWh) foi o edifício 

no Rio de Janeiro, e será objeto de estudo específico. 

A Figura 12 apresenta o diagrama de pontos dos valores gastos pelas 110 

unidades monitoradas da Caixa. 

 

Figura 12: Gasto anual com energia elétrica nas 110 unidades da Caixa 
remotamente monitoradas em 2014

Fonte: A autora 

 

Observa-se que os valores gastos no ano de 2014 com energia elétrica pelas 

agências ficaram entre R$ 40.000,00 a R$ 200.000,00, sendo que somente 2 agências 

passaram do custo de R$ 200.000,00. Dentre os edifícios, 12 foram os que tiveram 

custo abaixo de R$ 200.000,00, 8 tiveram custo entre R$ 200.000,00 e R$ 300.000,00, 

e 15 edifícios tiveram custos que variaram entre R$ 300.000,00 a R$ 4.200.000,00. 

A Tabela 6 apresenta um resumo estatístico da distribuição dos gastos com 

energia elétrica pelas 110 unidades monitoradas da Caixa em 2014 
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Tabela 6: Resumo estatístico da distribuição dos gastos com energia elétrica pelas 
110 unidades monitoradas da Caixa em 2014 

Fonte: A autora 

 

Os valores gastos pelas 75 agências ficaram na média em R$ 94.509,00, 

enquanto que os gastos pelos 35 edifícios se concentraram no valor de 

R$ 521.912,00. O maior consumidor de energia elétrica da Caixa, o edifício no Rio de 

Janeiro, cujo consumo foi de 18.080.413 kWh, teve um gasto anual de 

R$ 4.100.164,00, e será objeto de estudo específico 

Os valores absolutos de energia elétrica ou as análises estatísticas não 

permitem a análise e a interpretação completa das condições de consumo e custo de 

energia na empresa. Por isso, o estudo dos indicadores é necessário, pois permitirá 

analisar o comportamento de uso da energia elétrica em relação à área edificada e à 

quantidade de funcionários das agências e edifícios, além da verificação da 

adequação do consumo existente aos níveis de consumo aceitáveis e de identificar 

similaridades de consumo entre unidades. 

 

 

4.2 INDICADORES DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS IMÓVEIS NA 

CAIXA 

 

A Tabela 7 sumariza os dados descritivos dos indicadores de consumo de 

energia relacionado com a área edificada (IA) e o número de funcionários (IF), e o 

custo com a energia relacionado com a área edificada (ICA) e o consumo de energia 

elétrica (ICC) das 110 unidades monitoradas. Os indicadores estão separados pelas 

variáveis de grupamento agência e edifício. 

PARÂMETRO AGÊNCIA EDIFÍCIO 

Número  75 35 

Mínimo (R$/ano)  47.714,00      65.358,00 

Máximo (R$/ano) 252.031,00 4.100.164,00 

Média (R$/ano) 94.509,00    521.912,00 

Mediana (R$/ano) 90.567,00    309.018,00 

Desvio Padrão (R$/ano) 30.867,00   762.639,00 
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Tabela 7 – Indicadores para as 110 unidades monitoradas 

Indicador Média Mínimo Mediana Máximo Desvio 
Padrão 

IA  
(kWh/ m²) 

Agência 197,85 67,11 184,11    466,58  77,56 
Edifício 252,39 75,53 188,12 1.154,80 249,92 

IF 

(kWh/funcionário) 
Agência   9.000 4.620 8.613 18.595  2.734 

Edifício 11.533 874,68 6.958 60.762 13.672 
ICA  

(R$/ m²) 
Agência 53,05 17,63 48,80 136,83 22,41 

Edifício 61,16 11,92 46,22 252,30 55,57 
ICC 

(R$ / kWh) 
Agência 0,268   0,119   0,265  0,334 0,0381 
Edifício 0,251 0,094  0,246 0,328 0,0471 

Fonte: A autora 

 

4.2.1 Indicador por área edificada (IA) 

  

As Figuras 13 (a) e (b) representam os diagramas de caixas e gráfico ogiva de 

IA agrupados por agência e edifício. 

 

Figura 13: Diagramas de caixas (a) e ogivas (b) do indicador IA no ano de 2014 para 110 
unidades da Caixa 

  
Fonte: A autora 

 
Observando-se o diagrama de caixa, o IA das agências ficou na média de 

197,85 kWh/m², e apresentou apenas um outlier, que corresponde a uma agência na 

cidade do Rio de Janeiro cujo consumo anual foi de aproximadamente 376.000 kWh 

e possui área de 805 m² (IA = 465,78 kWh/m²).  

O IA para os edifícios, por sua vez, ficou com a média de 252,39 kWh/m², e 

apresentou quatro outliers, cujos edifícios localizam-se em Bauru-SP (IA = 
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618,70 kWh/m²), Osasco-SP (IA = 997,71 kWh/m²) e em Brasília-DF (IA = 

682,81 kWh/m² e IA = 1.154,83 kWh/m²).  

Na ogiva os dados quantitativos foram descritos por meio da frequência 

percentual acumulada. Até 80% das unidades possuem IA próximo de 200 kWh/m² 

para as agências, e IA próximo de 250 kWh/m² para os edifícios. 

Pode-se verificar que os valores médios calculados de IA para agências (IA = 

197,85 kWh/m²) e edifícios (IA = 252,39 kWh/m²) nas unidades da Caixa, em 2014, 

ficaram abaixo de 250 e 550 kWh / m² / ano para edifícios de escritórios, comparando-

se os valores de EEI calculados por Ramesh et al (2010). Para essa comparação, 

deve-se levar em consideração que os estudos de caso do estudo de Ramesh et al 

(2010) foram para países onde a energia elétrica é utilizada, na maior parte, para 

aquecimento dos ambientes.  

 

4.2.2 Indicador por número de funcionários (IF) 

As Figuras 14 (a) e (b) representam os diagramas de caixas e as ogivas de IF 

agrupados por agência e edifício. 

 

Figura 14: Diagramas de caixas (a) e ogivas (b) do IF no ano de 2014 para 110 unidades da 
Caixa 

 
Fonte: A autora 

 

O IF para o grupo de agência ficou na média de 9.000 kWh/funcionário, 

enquanto que o IF para o grupo de edifício ficou na média de 11.533 kWh/funcionário. 
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 O único outlier do IF para as agências foi de 18.595 kWh/funcionário, que 

corresponde a uma agência na cidade de Amparo-SP, a qual possui de 21 

funcionários. 

Os IFs para os edifícios apresentaram 5 outliers, localizados nas seguintes 

cidades: Brasília-DF (IF = 28.996 kWh/funcionário), Salvador-BA (IF = 29.737 

kWh/funcionário), Rio de Janeiro-RJ (IF = 36.335 kWh/funcionário), Belo Horizonte-

MG (IF = 53.930 kWh/funcionário), e Osasco-SP (IF = 60.762 kWh/funcionário).  

Dentre as unidades da Caixa avaliadas, retratou-se que 80% das unidades 

monitoradas possuem IF de até 10.000 kWh/funcionário para os edifícios e para 

agências. 

 

4.2.3 Indicador do custo por área edificada (ICA) 

As Figuras 15 (a) e (b) representam os diagramas de caixas e ogiva ICA, 

agrupados por agência e edifício. 

 

 
Figura 15: Diagramas de caixas (a) e ogivas (b) do ICA no ano de 2014 para 110 unidades 

da Caixa 

 
Fonte: A autora 

 

O ICA da agência ficou com a média de 53,05 R$/m². Pelo gráfico ogiva, o 

percentual de 95% das unidades monitoradas possuem ICA de pelo menos 80 R$/ m² 

para agências. 

Os outliers apresentados no agrupamento de agências referem-se às unidades 
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136,83 R$ / m²). Já os outliers apresentados no agrupamento dos edifícios referem-

se às unidades localizadas em Botucatu-SP (ICA = 252,30 R$ / m²), Osasco-SP (ICA 

= 223,53 R$ / m²), Bauru-SP (ICA = 164,06 R$ / m²) e Brasília-DF (ICA = 

149,58 R$ / m²). 

Cabe destacar que o edifício de Osasco-SP também apresentou outlier em 

relação à área edificada (IA = 997,71 kWh/m² e ICA = 223,53 R$/ m²). Já o prédio de 

Bauru-SP apresentou outliers para IA = 618,70 kWh/m² e ICA = 164,06 R$ / m². 

O indicador ICA para os edifícios ficou com a média de 61,16 R$ / m² e 

correspondeu a aproximadamente 65% dos edifícios. O percentual de 95% das 

unidades monitoradas possuem ICA de pelo menos 160,00 R$/ m² para os edifícios. 

Pode-se afirmar que aproximadamente 80% das agências e edifícios possuem 

ICA de pelo menos 80,00 R$/kWh. 

 

4.2.4 Indicador do custo por consumo de energia elétrica (ICC) 

 

As Figuras 16 (a) e (b) representam os diagramas de caixas e as ogivas do ICC 

agrupados por agência e edifício. 

 

Figura 16: Diagramas de caixas (a) e ogiva (b) do ICC no ano de 2014 para 110 unidades da 
Caixa 

 
Fonte: A autora 

 
O ICC das agências ficou com a média de 0,268 R$/kWh. Pelo gráfico ogiva, o 

percentual de 95% das unidades monitoradas possuem ICC de pelo menos 

0,334 R$/kWh para agências. 
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Os outliers apresentados no agrupamento de agências referem-se às unidades 

localizadas em Maceió-AL (ICC = 0,12 R$ / kWh), Taubaté-SP (ICC = 0,16 R$ / kWh), 

Guarulhos-SP (ICC = 0,16 R$ / kWh), Brasília-DF (ICC = 0,17 R$ / kWh), Muriaé-MG 

(ICC = 0,17 R$ / kWh), Salvador-BA (ICC 0,19 R$ / kWh) e Feira de Santana-BA 

(ICC = 0,20 R$ / kWh). 

O indicador ICC para os edifícios ficou com a média de 0,2505 R$/kWh. O 

percentual de 95% das unidades monitoradas possuem ICC de pelo menos 0,328 

R$/kWh para os edifícios. 

Pode-se afirmar que aproximadamente 80% das agências e edifícios possuem 

ICC de pelo menos 0,28 R$/kWh. 

 

 

4.3 ANÁLISE DETALHADA DO EDIFÍCIO CENTRAL NO RIO DE JANEIRO: 

 

O edifício localizado no centro do Rio de Janeiro foi o que apresentou o maior 

consumo e gasto com energia elétrica no ano de 2014. O consumo anual do edifício 

foi de 18.080.413 kWh e corresponde a 16,5% do consumo anual dos 110 imóveis 

monitorados e a 2,6% do consumo anual de todas as unidades da Caixa em 2014. O 

custo anual do edifício com a energia elétrica foi de R$ 4.100.164,00. 

 

4.3.1 Consumo Anual - Edifício Central no Rio de Janeiro 

 

A Tabela 8 apresenta detalhes sobre a energia elétrica consumida na unidade 

no ano de 2014. São apresentados os valores de demanda na ponta e fora da ponta, 

consumo na ponta e fora da ponta, além do custo total e custo médio nos meses de 

Janeiro a Dezembro. Os valores de demanda e consumo de energia são mostrados 

na ponta (apenas dias de semana sem feriados), no horário das 18 às 21 horas.  
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Tabela 8: Detalhes referentes ao consumo de energia elétrica do edifício do Rio de Janeiro 
durante os meses de Janeiro a Dezembro de 2014  

2014 
Demanda 

Ponta  
(kW) 

Demanda  
Fora Ponta 

(kW) 

Consumo  
Ponta  
(kWh) 

Consumo  
Fora Ponta 

(kWh) 

Consumo  
TOTAL  
(kWh) 

Custo 
TOTAL 

(s/impostos) 
(R$) 

01 3.179,50 4.343,00 164.016,00 1.654.937,00 1.818.953,00 394.337,16 

02 3.179,50 4.331,50 156.902,00 1.509.029,00 1.665.931,00 376.149,91 

03 3.156,50 4.158,70 154.273,00 1.513.331,00 1.667.604,00 376.747,00 

04 2.949,10 3.951,40 146.347,00 1.436.175,00 1.582.523,00 358.254,00 

05 2.822,40 3.732,50 147.666,00 1.404.127,00 1.551.793,00 358.144,00 

06 2.695,70 3.617,30 123.515,00 1.243.094,00 1.366.609,00 307.494,00 

07 2.615,00 3.421,40 144.409,00 1.294.013,00 1.438.422,00 327.170,81 

08 2.718,70 3.409,90 135.651,00 1.297.233,00 1.432.884,00 330.385,26 

09 2.822,40 3.663,40 142.980,00 1.273.504,00 1.416.485,00 325.334,93 

10 2.419,20 3.640,30 114.371,00 1.236.816,00 1.351.187,00 303.576,05 

11 2.223,40 3.778,60 94.496,00 1.240.894,00 1.335.390,00 327.774,47 

12 2.177,30 3.962,90 98.937,00 1.353.695,00 1.452.632,00 314.796,42 

TOTAL 32.958,70 46.010,90 1.623.563,00 16.456.848,00 18.080.413,00 4.100.164,01 

Fonte: A autora 

 

Sobre o custo da energia, ainda incidem os tributos federais PIS/COFINS na 

ordem de 4,09% e o tributo estadual ICMS na ordem de 29,00%. Nesse caso, o total 

da conta com energia elétrica paga pela Caixa no ano de 2014, correspondente ao 

edifício do Centro do Rio de Janeiro, foi de aproximadamente R$ 5.456.908,00.  

O consumo anual de energia elétrica para esta unidade durante o período de 

janeiro a dezembro de 2014 está demonstrado na Figura 15. As barras em verde 

escuro representam a parcela de energia dispendida em horário de ponta. Por sua 

vez, as barras em verde claro indicam a parcela de energia utilizada fora do horário 

de ponta.  

 

4.3.2 Consumo Mensal - Edifício Central no Rio de Janeiro 

 

A Figura 17 apresenta o consumo mensal de energia elétrica para este edifício 

durante o período de Janeiro a Dezembro. As barras em verde escuro representam a 



73 

parcela de energia dispendida em horário de ponta. Por sua vez, as barras em verde 

claro indicam a parcela de energia utilizada fora do horário de ponta.  

 
Figura 17: Consumo de energia elétrica no edifício central do Rio de Janeiro durante 

os meses de Janeiro a Dezembro de 2014 

 
Fonte: A autora 

 

O consumo mensal de energia elétrica foi variável durante o ano e tem um valor 

médio do mês (1.506.701 ± 151.014) kWh/mês. O maior consumo ocorreu em janeiro 

(1.818.953 kWh), e por outro lado, o menor consumo ocorreu em novembro (1.335.390 

kWh). Observa-se que o consumo de energia diminuiu 25% em junho (1.366.609 kWh) 

comparado ao consumo de janeiro (1.818.953 kWh).  

Observa-se que a tendência de crescimento do consumo de energia elétrica no 

prédio do Rio de Janeiro, na entrada da estação do verão, foi interrompida a partir de 

outubro, coincidindo com a Campanha “Caixa + Eficiente 2014”. Porém, no mês de 

dezembro o consumo voltou a crescer 8% em relação a novembro. Isso denota que 

algumas ações da Campanha deixaram de ser executadas, o que permitiu o aumento 

do consumo no último mês de 2014. Mas esse consumo em dezembro, possivelmente, 

teria sido maior se não tivesse ocorrido a campanha, aliás, o consumo de dezembro 

de 2014 foi 20% menor que o consumo em janeiro, que foi o mês de maior consumo 

de energia elétrica em 2014 para o edifício do Rio de Janeiro. 
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O total da conta com energia elétrica paga pela Caixa em dezembro 2014 

referente ao prédio do Centro do Rio de Janeiro foi de aproximadamente 

R$ 418.963,00, considerando os impostos (PIS/COFINS e ICMS). 

 

4.3.3 Consumo Diário - Edifício Central no Rio de Janeiro 

 

A Figura 18 apresenta o consumo diário de energia elétrica no prédio do Rio de 

Janeiro durante o mês de dezembro de 2014. 

Figura 18: Consumo diário de energia elétrica no prédio do Rio de Janeiro durante o 
mês de dezembro de 2014 

 
Fonte: A autora 

 

O consumo diário das unidades da Caixa (agências ou edifícios) apresenta um 

valor maior para os dias da semana e um valor menor para os finais de semana, uma 

vez que as unidades da Caixa funcionam somente durante a semana, e aos finais de 

semana o consumo de energia deveria ser para sistemas de 

segurança/monitoramento e alarmes.  

Observa-se, pela figura 18, que o consumo do edifício durante a semana no 

mês de dezembro foi de aproximadamente 56.000 kWh para os dias da semana e de 

32.000 kWh para os finais de semana, e esse consumo foi menor nos dias 24, 25, 30 

e 31, devido às festividades do Natal e Ano Novo. Presume-se que nesses dias o 
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horário de funcionamento das unidades pertencentes a esse prédio tenha sido 

reduzido.   

O consumo médio de eletricidade no final de semana correspondeu a 

aproximadamente 66% daqueles verificados ao longo dos dias de semana. Caberia 

aqui questionar o expressivo consumo de energia nos finais de semana, pois muitas 

unidades instaladas neste prédio não deveriam funcionar aos sábados e domingos, e 

por consequência o consumo deveria ser o mínimo possível, previsto apenas para 

alimentação dos sistemas de monitoração/alarme e segurança da Caixa e para o 

funcionamento de poucas unidades trabalhando em regime de plantão.  

A Tabela 9 e a Figura 19 apresentam o consumo no prédio do Rio de Janeiro 

para o dia 11 de dezembro de 2014, correspondendo a um dia normal de consumo de 

energia nesse mês. 

 

Tabela 9: Consumo no dia 11 de dezembro/2014 no edifício do Rio de Janeiro 
 

Dia 
Ponta (kWh) Fora Ponta (kWh) Total (kWh) 

11/12/2014     7.740      51.890 59.630 
     Fonte: A autora 

 

Figura 19: Consumo horário de energia elétrica no prédio do Rio de Janeiro durante 
o dia 11 de dezembro de 2014

 
Fonte: A autora 

 

A figura 19 representa a curva de carga do consumo de energia elétrica, ou 

seja, a representação gráfica das demandas por energia elétrica nos seus horários de 

ocorrência. Depreende-se que o horário de funcionamento (e consequente aumento 
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de carga) no edifício inicia-se às 6 horas, atinge o seu pico no intervalo das 10 às 17 

horas, diminuindo depois das 17 horas e retornando ao consumo de energia elétrica  

abaixo de 1.500 kWh somente depois das 22 horas. O máximo consumo de 3.413 

kWh foi atingido às 12 h. O consumo total de energia elétrica neste dia foi de 59.630 

kWh. 

A Figura 20 representa o histograma do consumo diário do edifício no mês de 

dezembro de 2014, e representa a distribuição de frequências dos dados do consumo 

total.  

 

Figura 20: Histograma do consumo diário de energia elétrica no edifício do Rio de 
Janeiro no mês de dezembro de 2014 

 
Fonte: A autora 

 

Observa-se uma distribuição assimétrica, com dois grupos de maiores 

frequências nas faixas de valores de 32.000 e de 56.000kWh. A divisão em dois 

grupos de frequência justifica-se pelo consumo menor no final de semana (faixa de 

32.000 kWh) e consumo maior durante a semana (faixa de 56.000 kWh). Na faixa de 

32.000 kWh a frequência de acontecimentos foi de 10 vezes, durante os 31 dias no 

mês de dezembro de 2014, e na faixa de 56.000kWh a frequência de acontecimentos 

foi de 11 vezes. As faixas abaixo de 30.000 kWh e acima de 58.000 kWh aconteceram 

uma vez, as faixas entre 42.000kWh e 54.000 kWh tiveram dois acontecimentos cada. 
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4.3.4  Consumo de Energia Elétrica na Semana e no Final de Semana – Edifício 

Central no Rio de Janeiro 

 

Os dados da estatística descritiva referente a energia elétrica consumida na 

semana e no final de semana em dezembro de 2014, no edifício central no Rio de 

Janeiro, constam na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Estatísticas descritivas da energia elétrica consumida na semana e no final de 
semana durante o mês de dezembro/2014 

Variável Média 
 (kWh) 

Mínimo  
(kWh) 

Mediana  
(kWh) 

Máximo 
(kWh) 

Desvio 
Padrão 
(kWh) 

Semana 51.373 31.937 55.365 59.660 8.662 
Final de Semana 33.884 32.726 33.969 35.724 1.019 

     Fonte: A autora 

 

A Figura 21 representa o diagrama de caixas do consumo durante a semana e 

do final de semana 

 

Figura 21 - Diagrama de caixas do consumo durante a semana e do final de semana 
no prédio do Rio de Janeiro no mês de dezembro de 2014 

 
Fonte: A autora 

 

Os valores de energia consumidos no final de semana no edifício central do Rio 

de Janeiro ficaram entre o mínimo de 32.726 kWh e o máximo de 35.724 kWh. Durante 
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a semana ficaram entre 31.937 kWh e 59.660 kWh, sendo que o mínimo de 

31.937 kWh ocorreu no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, quando o horário de 

funcionamento das unidades no edifício foi reduzido. Observam-se dois padrões 

diferentes de consumo, sendo um padrão de consumo para os dias de semana, com 

média de 51.373 kWh, e para o final de semana, com média de 33.884 kWh. 

 

4.3.5 Consumo de Energia Elétrica no Horário de Ponta e Fora de Ponta – Edifício 

Central do Rio de Janeiro 

 

A Tabela 11 representa dos dados descritivos dos consumos de energia elétrica 

em horário de ponta, fora da ponta, total e no edifício no mês de dezembro. Analisou-

se detalhadamente o consumo do mês de dezembro, por se tratar de um mês da 

estação de verão, e o uso de equipamentos condicionadores de ar é mais frequente. 

 

Tabela 11 – Estatísticas descritivas da energia elétrica consumida na ponta; fora ponta; e 
consumo total durante o mês de dezembro/2014; 

Variável Média (kWh) Mínimo (kWh) Mediana 
(kWh) 

Máximo 
(kWh) 

Desvio 
Padrão 
(kWh) 

Consumo Ponta   4.713   2.563   5.302  5.737 1.104 
Consumo F. Ponta  43.668 31.874 45.747 53.923 8.430 
Consumo Total 46.860 31.937 49.199 59.660 10.761 

Fonte: A autora 

 

A média da energia consumida na ponta corresponde a 10,8% da média da 

energia consumida fora da ponta no mês de dezembro de 2014. O consumo na ponta 

ficou com a mediana em 5.302 kWh. Os valores fora de ponta ficaram com a mediana 

em 45.747 kWh. 

A Figura 20 apresenta os diagramas de caixas do consumo de energia elétrica 

em horário fora da ponta e em horário da ponta no mês de dezembro de 2014. 
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Figura 22 - Diagrama de caixa do consumo na ponta e fora da ponta no prédio do Rio 
de Janeiro no mês de dezembro de 2014 

 
Fonte: A autora 

 

Com base no mapeamento do consumo do prédio do Rio de Janeiro verifica-se 

a necessidade de redução da energia demandada durante a noite, uma vez que o 

prédio em questão comporta diversas unidades da Caixa com horário de 

funcionamento comercial. Essas unidades não funcionam, ou não deveriam funcionar 

no período noturno nem aos finais de semana e, portanto, o consumo de energia 

elétrica deveria ser o mínimo possível, previsto apenas para alimentação dos sistemas 

de segurança da Caixa. Porém verificou-se que a média da energia consumida no 

final de semana corresponde a aproximadamente 66% da média da energia 

consumida durante a semana.  

Verifica-se também a necessidade de redução da energia consumida durante 

o dia, pois a média da energia consumida na ponta corresponde a 10,8% da média da 

energia consumida fora da ponta. Será necessário verificar a possibilidade de 

desligamento do sistema de condicionamento de ar antes das 18 horas (mantendo-se 

somente a ventilação até a saída dos funcionários) e se o sistema de iluminação está 

sendo desligado imediatamente após a saída dos funcionários dos setores do prédio. 

Considerando que o edifício está enquadrado na Tarifa A4 Azul (tensão de 

fornecimento igual ou superior a 69 kV) da Concessionária LIGHT, a composição da 

tarifa leva em conta a demanda e o consumo na ponta e fora da ponta. Durante o mês 

de dezembro os valores correspondentes ao consumo na ponta e demanda na Ponta 
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foram de R$ 30.902,00 e R$ 78.621,00, respectivamente. Esses valores 

correspondem ao custo da utilização da energia nos horários das 18 às 21 horas, nos 

dias da semana. O valor de R$ 30.902,00 corresponde ao consumo de 114.938 kWh 

nesse período, e o valor de R$ 78.621,00 corresponde ao valor de demanda 

contratada de 3.650 kWh com a concessionária para esse período.  

Observa-se que a demanda contratada é, no caso do edifício do Rio de Janeiro, 

de 3.650 kWh (valor pago de R$ 78.621,00), e a demanda medida nesse mês de 2.695 

kWh, ou seja, existe uma superestimação de demanda contratada para o edifício do 

Rio de Janeiro nesse mês de dezembro. Esses valores de demanda contratados (na 

ponta e fora da ponta) com a empresa LIGHT precisam ser melhor analisados pela 

GILOG de vinculação, de maneira que os valores não sejam ultrapassados, gerando 

multa por ultrapassagem de contrato, nem sejam superestimados, gerando cobrança 

sobre o excesso.  

 

 

4.4 ANÁLISE DETALHADA DE UMA AGÊNCIA NO RIO DE JANEIRO 

 

A agência bancária objeto deste estudo é uma agência típica de atendimento 

ao público, e está situada na cidade do Rio de Janeiro-RJ. O consumo anual da 

agência foi de 408.074 e o custo anual da agência com a energia elétrica foi de 

R$ 184.811,69 (custo total c/ ICMS). 

 

4.4.1 Consumo Anual – Agência na cidade do Rio de Janeiro 

 

A Tabela 12 apresenta detalhes sobre a energia elétrica consumida na unidade 

no ano de 2014. São apresentados os valores de demanda na ponta e fora da ponta, 

consumo de energia elétrica no horário de ponta e fora da ponta, além dos custos 

totais (com e sem ICMS) e custo médio nos meses de janeiro a dezembro. 

  



81 

Tabela 12: Detalhes referente a energia da agência no Rio de Janeiro durante os meses de 
janeiro a dezembro de 2014  

2014 
Demanda 

Ponta 
(kW) 

Demanda  
Fora Ponta 

(kW) 

Consumo  
Ponta 
(kWh) 

Consumo  
Fora Ponta 

(kWh) 

Consumo  
TOTAL 
(kWh) 

Total  
s/ ICMS 

(R$) 

Total  
c/ ICMS 

(R$) 

01 131,76 139,1 2.474,19 34.883,79 37.357,98 10.024,46 15.099,35 

02 143,86 149,9 3.021,62 37.380,31 40.401,93 11.295,44 17.013,77 

03 134,78 145,15 4.085,75 30.461,29 34.547,04 10.728,10 16.348,82 

04 130,46 142,99 3.574,15 28.625,18 32.199,33 9.918,98 14.978,83 

05 117,07 124,85 3.703,00 25.752,49 29.455,49 9.070,87 14.271,34 

06 120,53 126,14 3.760,67 26.535,60 30.296,27 9.294,90 13.927,03 

07 109,73 118,8 3.247,88 19.168,81 22.416,69 7.528,15 11.251,16 

08 118,8 125,28 4.151,41 26.778,82 30.930,23 9.634,11 14.176,15 

09 114,91 121,39 2.774,74 30.699,76 33.474,50 9.234,89 13.481,60 

10 117,07 124,42 3.783,24 31.527,79 35.311,03 10.215,83 14.950,72 

11 120,96 127,44 3.977,96 36.734,31 40.712,27 12.312,75 18.268,18 

12 119,66 126,14 4.755,35 36.215,53 40.970,88 13.923,20 21.044,74 

TOTAL 1.479,59 1.571,60 43.309,96 364.763,68 408.073,64 123.181,68 184.811,69 
Fonte: A autora 

 

No período de Janeiro a Dezembro de 2014, o consumo total de energia elétrica 

foi de 408.073 kWh. Consequentemente, o custo anual e a emissão anual de carbono 

foram de mais de R$ 184.800,69 e 55 tCO2eq, respetivamente. O consumo de energia 

elétrica da agência foi maior durante o mês de dezembro e correspondeu ao consumo 

total de 40.970 kWh. 

 

4.4.2 Consumo Mensal - Agência na cidade do Rio de Janeiro 

 

O consumo mensal de energia elétrica para esta unidade durante o período de 

Janeiro a Dezembro de 2014 está demonstrado na Figura 23. As barras em verde 

escuro representam a parcela de energia dispendida em horário de ponta, e as barras 

em verde claro indicam a parcela de energia utilizada fora do horário de ponta.  
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Figura 23: Consumo de energia elétrica em uma agência do Rio de Janeiro durante os 
meses de Janeiro a Dezembro de 2014 

 
Fonte: A autora 

 
O consumo mensal de energia elétrica foi variável durante o ano. O maior 

consumo ocorreu em Dezembro (40.970,88 kWh), e por outro lado, o menor consumo 

ocorreu em julho (22.416,69 kWh). Em geral, o consumo de energia elétrica diminui 

gradualmente de Janeiro a Julho (redução de aproximadamente 40%). No entanto, o 

consumo aumentou progressivamente durante o segundo semestre (aumento de 

aproximadamente 45%). Assim, o consumo mensal de energia elétrica tem uma 

distribuição quase simétrica ao longo do ano e tem um valor médio do mês 

(34.006 ± 5.432) kWh/mês, provavelmente, relacionado com as condições 

meteorológicas sazonais. Durante as estações quentes, os aparelhos de 

condicionamento de ar foram operados por um longo tempo (Janeiro, Fevereiro, 

Novembro e Dezembro). Em épocas frias (Junho e Julho), essas máquinas, 

normalmente, não operam. 

Observa-se pela Figura 21 que o consumo da agência no Rio de Janeiro teve 

um crescimento gradual nos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro. A 

agência teve um aumento de 9,6% (3.610 kWh) do consumo de energia elétrica de 

Dezembro em relação à Janeiro de 2014. O consumo dos quatro últimos meses de 

2014 foi 4,1 % maior que o consumo dos quatro primeiros meses do ano. Isso denota 

que a agência bancária da cidade do Rio de Janeiro não atendeu Campanha “Caixa 

+ Eficiente 2014”. 
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4.4.3 Consumo Diário - Edifício Central no Rio de Janeiro 

 

A Figura 24 apresenta o consumo diário de energia elétrica para o mês de 

dezembro, quando ocorreu o maior consumo mensal em 2014. 

 

Figura 24: Consumo diário de energia elétrica em uma agência do Rio de Janeiro 
durante o mês de dezembro de 2014 

Fonte: A autora 

 

O consumo de energia foi menor nos dias 24, 25 e 31 de Dezembro (véspera 

do Natal, Natal e véspera de Ano Novo), e nos finais de semana. Seguindo a mesma 

análise do edifício no Rio de Janeiro, o perfil do consumo mensal da agência sob 

análise assemelha-se ao perfil de consumo das demais agências, uma vez que as 

unidades da Caixa funcionam somente durante a semana. 

O consumo diário de energia elétrica foi variável durante este mês de dezembro 

de 2014. Durante os dias de semana, o consumo passou de 1.062 kWh para 

1.938 kWh. Nos finais de semana o consumo passou de 636 kWh para 797 kWh. O 

consumo médio de eletricidade no fim de semana correspondeu à aproximadamente 

44% daqueles verificados ao longo dos dias de semana. 

Enquanto o menor consumo de semana ocorreu em 24 de dezembro, quando 

a agência bancária operou por apenas três horas (das 8 às 11 horas) devido à véspera 

no Natal, o maior consumo ocorreu em 11 de dezembro.  
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O total da conta com energia elétrica paga pela agência em dezembro 2014 foi 

de aproximadamente R$ 21.044,00, considerando os impostos (PIS/COFINS e ICMS). 

O total da conta com energia elétrica paga pela agência no ano de 2014, foi de 

aproximadamente R$ 184.800,00. 

A Figura 25 apresenta o consumo na agência do Rio de Janeiro para o dia 11 

de dezembro de 2014, correspondendo ao dia de maior consumo de energia do ano. 

 

Figura 25: Consumo horário de energia elétrica na agência do Rio de Janeiro durante 
o dia 11 de dezembro de 2014

 
 Fonte: A autora 

 

A Figura 25 define a curva de carga típica da agência bancária para dias da 

semana. Durante as primeiras horas do dia, o consumo de eletricidade foi de 

aproximadamente 32 kWh. Após às 7 h há um consumo crescente, devido à chegada 

dos empregados para as suas tarefas normais. Das 8 às 10 h existe um aumento 

moderado e o alcance do consumo de energia elétrica de 112 kWh. Das 10 até às 16 

h a agência bancária é aberta para os clientes e durante essas horas foram verificados 

o maior consumo por hora (aproximadamente 114 kWh). Apesar de a agência 

bancária terminar o serviço ao cliente às 16 h, o consumo horário foi mantido em um 

nível elevado (108 kWh) até 22 h, incluindo a faixa de consumo de horário de pico. 

Somente após às 23 h, o consumo horário foi significativamente reduzido até o mesmo 

nível mesmo da primeira hora do dia. O consumo total no dia 11 de dezembro ficou 
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em 1.938 kWh. O consumo máximo foi de 115 kWh, o qual foi atingido às 15 h. A curva 

de carga da agência no Rio de Janeiro se repete para os dias normais de semana 

(exceto feriados), da mesma maneira que a curva de carga do edifício do Rio de 

Janeiro. 

Levando-se em conta o custo da energia elétrica pela Concessionária LIGHT 

no horário de ponta de R$ 0,32222 e no horário fora de ponta de R$ 0,19656 

(referência novembro 2015), o fechamento da unidade às 18:30h, possibilitaria uma 

redução de aproximadamente 47% do consumo de energia elétrica no horário de 

ponta.  

A Figura 26 mostra a curva de carga da agência no dia 11 de dezembro de 

2014 com a redução de 47% do consumo no horário de ponta (das 18 às 21h). 

 

Figura 26: Simulação da redução do consumo de energia elétrica no horário de ponta 
na agência do Rio de Janeiro durante o dia 11 de dezembro de 2014

 
 Fonte: A autora 

 

Considerando-se o fechamento da unidade às 18:30h e a redução do consumo 

de 47% no horário de ponta, o consumo de energia nessas 3 horas passaria de 323 

kWh para 152 kWh. Isso resultaria também uma economia de R$ 92,00 (R$ 422,00 – 

R$ 330,00) no dia 11 de dezembro de 2014, e aproximadamente R$ 2.000,00 em 20 

dias da semana. 
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A Figura 27 representa o histograma do consumo total da agência no mês de 

dezembro de 2014. 

 

Figura 27: Histograma do consumo de energia elétrica no final de semana e dia de 
semana na agência do Rio de Janeiro no mês de dezembro de 2014 

   
Fonte: A autora 

 
Observa-se uma distribuição assimétrica, com dois grupos de maiores 

frequências na faixa de valor entre 700 kWh e 900 kWh, e faixa de valor entre 

1.500 kWh e 1.700 kWh, devido à diferença de consumo entre final de semana e dias 

de semana.  

 

4.4.4 Consumo de Energia na Semana e no Final de Semana – Agência no Rio de 

Janeiro 

A tabela 13 apresenta os dados da estatística descritiva referente à energia 

elétrica consumida na semana e no final de semana para a agência no Rio de Janeiro, 

durante o mês de dezembro de 2014, mês de maior consumo de energia elétrica da 

agência em questão. 
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Tabela 13 – Estatísticas descritivas da energia elétrica consumida na semana e no final de 
semana mês de dezembro/2014 na agência do Rio de Janeiro 

Variável Média  
(kWh) 

Mínimo  
(kWh) 

Mediana  
(kWh) 

Máximo  
(kWh) 

Desvio 
Padrão 
(kWh) 

Semana 1.672 1.062 1.692 1.938 55 

Final de Semana  739 636 743 797 203 

Fonte: A autora 

 

A média da energia elétrica consumida no final de semana (739 kWh) 

corresponde a aproximadamente 44% da média da energia consumida durante a 

semana (1.672 kWh). 

Os valores de energia consumidos no final de semana ficaram entre o mínimo 

de 636kWh e o máximo de 797 kWh. Durante a semana os consumos de energia 

elétrica ficaram entre 1.062 kWh e 1.938 kWh, sendo que o mínimo de 1.062 kWh 

ocorreu no dia 24 de dezembro, dia em que as agências bancárias funcionaram das 

8 às 11 h. Os consumos médios foram: (1.692,00 ± 202,91) kWh para dias da semana; 

(737,50 ± 219,97) kWh para os finais de semana. A mediana do consumo no final de 

semana e durante a semana foi de respectivamente 743 kWh e 1.692 kWh. 

A Figura 28 representa o diagrama de caixas do consumo durante a semana e 
do final de semana. 

 

Figura 28 - Diagrama de caixas do consumo de energia elétrica durante a semana 

e do final de semana em uma agência do Rio de Janeiro 

 
Fonte: A autora 
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Observa-se pelo diagrama de caixas que existem valores atípicos (outliers) 

para os consumos na semana, para os valores de 1.288 kWh no dia 16 e de 

1.062 kWh no dia 24 (véspera de Natal).  

 

4.4.5 Consumo de Energia no Horário de Ponta e Fora de Ponta - Agência no Rio 

de Janeiro 

 

A Tabela 14 representa dos dados descritivos dos consumos na ponta, fora da 

ponta na agência no mês de Dezembro.  

 

Tabela 14 – Estatísticas descritivas da energia elétrica consumida no horário na ponta e fora 
da ponta no mês de dezembro/2014 na agência do Rio de Janeiro 

Variável Média  
(kWh) 

Mínimo  
(kWh) 

Mediana 
 (kWh) 

Máximo  
(kWh) 

Desvio 
Padrão 
(kWh) 

Consumo Ponta   151 0 164 356 125 
Consumo Fora da Ponta  1.219 636 1.417 1.611 359 

Fonte: A autora 

 

A energia consumida no mês de Dezembro na ponta foi na média de 151 kWh 

e a consumida fora da ponta foi de 1.219 kWh. A média da energia consumida na 

ponta corresponde a 12% da média da energia consumida fora da ponta no mês de 

Dezembro de 2014.  

Considerando que a agência está enquadrada na Tarifa A4 Verde (até 69 kV) 

da concessionária LIGHT, a composição da tarifa leva em conta a demanda e o 

consumo na ponta e fora da ponta. Da fatura da energia elétrica da agência bancária 

referente ao mês de dezembro, os valores correspondentes ao consumo na ponta e 

demanda na ponta foram de R$ 4.222,00 e R$ 1.568,00, respectivamente. 

Observa-se da fatura de Dezembro da agência do Rio de Janeiro que a 

demanda contratada é de 130,00 kWh (valor pago de R$ 1.568,00), e a demanda 

medida nesse mês de 126,14 kWh, ou seja, a demanda contratada para o edifício do 

Rio de Janeiro está compatível com o valor de demanda medido. Esses valores de 

demanda contratados (na ponta e fora da ponta) com a empresa LIGHT precisam ser 

os mais próximos possíveis, de maneira que os valores contratados não sejam 
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ultrapassados, gerando multa por ultrapassagem de contrato, nem sejam 

superestimados, gerando cobrança sobre o excesso.  

A Figura 29 representa o diagrama de caixas do consumo de energia elétrica 

nos horários fora da ponta e na ponta, no mês de dezembro de 2014. 

Figura 29- Diagramas de caixas do consumo de energia elétrica nos horários fora 

da ponta e na ponta na agência do Rio de Janeiro

 
Fonte: A autora 

Do mapeamento das condições elétricas da agência do Rio de Janeiro verifica-

se a necessidade de redução da energia demandada durante a noite e aos finais de 

semana, uma vez que a agência em questão é uma instituição financeira com horário 

de funcionamento comercial (de segunda a sexta, das 10 às 16 h). Essa agência do 

Rio de Janeiro, e as demais agências da Caixa não funcionam no período noturno 

nem aos finais de semana e, portanto, o consumo de energia elétrica deveria ser o 

mínimo possível, previsto apenas para alimentação dos sistemas de segurança. 

Porém, a média da energia consumida no final de semana correspondeu à 

aproximadamente 44% da média da energia consumida durante a semana.  

Também se verifica a necessidade de redução da energia consumida nos 

horários de ponta (das 18 às 21h), pois verificou-se que no dia 11 de dezembro, 

provavelmente, o sistema de condicionamento de ar ficou ligado até às 22 h. O 

consumo no horário de ponta poderia ser menor se a unidade passar a adotar o 

fechamento da agência e o desligamento das cargas até às 18.30h.  
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4.5 POTENCIAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS UNIDADES DA CAIXA 

 

4.5.1 Avaliação do Potencial Considerando a Expansão da Rede 

 

A Figura 30 mostra as previsões de inaugurações do Programa de Expansão 

da Rede, das previsões dos Relatórios de Sustentabilidade (RS) e o quantitativo de 

unidades inauguradas entre 2011 e 2014. Atualmente a Caixa tem instaladas 4.205 

unidades, sendo 3.391 agências e 814 postos de atendimentos (RS, 2014). 

 
Figura 30 – Comparativo entre as inaugurações e a previsão de expansão da rede 

da Caixa entre 2011 a 2014 

 
Fonte: A autora 

 

O Programa de Expansão da Rede (2012-2015) previa, inicialmente, a 

inauguração de mais 2.065 agências, além de 400 postos de atendimento, além de 

uma meta para 2013 e abrir 500 novas agências. Essa meta foi corrigida para o 

crescimento de 1.644 agências e de 338 postos de atendimento para até 2015 (total 

de 1982 unidades) (RS, 2012). 

No ano de 2012 foram inauguradas 564 novas agências e 102 Postos de 

Atendimento Bancário (PAB) (RS, 2012). No ano de 2013, a previsão era de inaugurar 

500 unidades, no entanto, inauguraram-se 421 novas agências e PAB’s e a empresa 

passou a ter 4.011 unidades em Dezembro de 2013 (3.288 agências e 723 PAB’s) 

(RS, 2013).  No ano de 2014, inauguraram-se 194 novas agências e PAB’s, sendo a 
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previsão de 200 novas unidades. Assim, a empresa passou a contar com 4.205 

unidades (3.391 agências e 814 PAB’s) (RS, 2014). Conforme o RS 2011-2012, ano 

de 2011 não houve informação do quantitativo de unidades inauguradas.  

Não existe previsão de inauguração de agência ou PAB para 2015, segundo o 

RS de 2014. Para a expansão geral da rede em 2015, está previsto somente mais 

uma agência-barco até o fim do ano (RS, 2014).  

A Figura 31 mostra a expansão das agências e postos de atendimentos no 

período de 2011 a 2014 na Caixa, com base nos Relatórios de Sustentabilidade de 

2011-2012, 2013 e 2014.  

 

Figura 31 – Expansão da rede de unidades da Caixa entre 2011 a 2014 

 
Fonte: A autora 

 

Verifica-se pela Figura 31 que o crescimento médio das agências e dos PAB’s 

foram diferentes, sendo que o crescimento dos PAB’s foi inferior ao das agências da 

Caixa. No período de 2011 a 2014, o crescimento médio calculado das agências foi 

de 348 unidades e o crescimento médio calculado dos PAB’s foi de 80 unidades. 

Nesse período de 2011 a 2014 foram inauguradas 1.042 agências e 239 PAB’s. 

As previsões da empresa para ampliação da Rede de Agências não 

aconteceram como divulgados nos seus RS’s anuais ou no Programa de Expansão 

da Rede de 2012. A tendência de diminuição e racionalização de agências e postos 

de atendimentos verificada da análise dos RS’s vem ao encontro da nova Estratégia 

de Segmentação de Clientes na Caixa 2015-2025, para assegurar a adequação dos 

produtos e serviços ofertados ou recomendados às necessidades, interesses e 
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objetivos dos clientes e usuários. Essa nova estratégia visa maior equilíbrio entre a 

satisfação do cliente e o retorno financeiro para a Caixa. 

Existe também uma tendência de investimentos em tecnologia da informação 

e na melhoria do parque tecnológico para a melhoria dos processos de automação 

bancária. A empresa pretende abrir opções para o cliente escolher o canal mais 

adequado para o seu atendimento por meio dos canais de autoatendimento, rede 

parceira (correspondentes negociais e transacionais da Caixa), call center comercial 

e Internet Banking ou Mobile Banking. Dessa maneira, oferecer para o cliente maior 

comodidade, horário estendido e agilidade no atendimento. Em contrapartida, 

pretende-se obter ganho na qualidade de atendimento, com custo inferior ao 

presencial, redução do risco operacional e aumento da rentabilidade da empresa. 

Outra tendência é a de um movimento de transformação cultural com 

investimentos em treinamento dos empregados, objetivando a racionalização de 

gastos, o aprimoramento de processos e o aumento da produtividade.  

Essas tendências concomitantemente, de diminuição da expansão da rede, 

aliada aos investimentos em processos de automação bancária, racionalização de 

gastos, aprimoramento de processos para o aumento da produtividade, podem sugerir 

que o quantitativo de unidades fique “mantido” próximo às atuais 4.205 unidades.  

 

 

4.5.2 Simulações de economia de consumo de energia elétrica na Caixa 

 

A Tabela 15 apresenta simulações de economias associadas com algumas 

ações de eficiência energética com taxas de redução de 5, 10, 15, 20 e 25% do 

consumo de energia elétrica para todas as unidades da Caixa em 2014. Os valores 

foram baseados no cenário de 2014 cujo consumo de energia foi de 693.200.000 kWh, 

custo total de R$ 292.000.000,00 e emissão de 93.928,60 tCO2eq. Para o cálculo da 

economia associada com as ações de eficiência energética nas unidades da Caixa foi 

considerando o valor médio da tarifa de energia paga pela Caixa de 0,38 R$/kWh (RS, 

2014). 
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Tabela 15 – Simulação de economia associada com eficiência energética em todas as 
unidades da Caixa, em função de uma taxa teórica de redução do consumo (ano base 2014) 

Taxa de 
redução 

Energia  
(kWh) 

Economia 
(R$) 

Redução de 
Emissão 
(tCO2eq) 

Ações 

5% 34.660.000,00 13.100.000,00 4.696,43 Campanha “Caixa + Eficiente” 
10% 69.320.000,00 26.300.000,00 9.392,86 Campanha + Conscientização 
15% 103.980.000,00 39.500.000,00 14.089,29 Projeto de EE + Campanhas 
20% 138.640.000,00 52.700.000,00 18.785,72 Projeto de EE + Campanhas 
25% 173.300.000,00 65.800.000,00 23.482,15 Projeto de EE + Campanhas 

Fonte: A autora 

 

O fator médio de emissão utilizado foi de 0,1355 tCO2eq/MWh do Sistema 

Interligado (SIN) do Ministério da Tecnologia, Ciência e Inovação (MCTI, 2015) para 

a estimativa de quantificação das emissões geradas pela energia elétrica no ano de 

2014. 

Para a taxa de redução de 5% sugere-se a Campanha “Caixa + Eficiente” com 

metas de redução para todos os meses do ano (não somente para os quatro últimos 

meses do ano, como foi a Campanha “Caixa + Eficiente 2014”). Para a redução de 

10% são sugeridos a Campanha “Caixa + Eficiente” juntamente com outra campanha 

de conscientização. A partir da taxa redução de 15%, sugere-se a elaboração de 

projetos de eficiência energética específicos nas unidades da Caixa.  

A campanha “Caixa + Eficiente 2014” tem a premissa de redução de despesas 

administrativas, incluído aquelas com energia elétrica. A intenção da campanha era 

reduzir em 5% o consumo de energia elétrica nos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2014 em relação aos 4 primeiros meses de 2014. Segundo 

o RS 2014, o objetivo da Campanha “Caixa + Eficiente 2014” foi superado, com a 

diminuição do consumo de energia elétrica nos meses de Setembro, Outubro, 

Novembro e Dezembro de 2014 próximo a 10%. Essa redução de consumo nos quatro 

últimos meses de 2014 correspondeu à redução de 25 GWh, ou 25.000.000 kWh em 

energia elétrica e de R$ 9.500.000,00 nos custos com a energia elétrica, considerando 

o valor médio da tarifa de energia paga pela Caixa de 0,38 R$/kWh (RS, 2014). 

Entre as ações adotadas durante a campanha estão mudanças no ritmo de 

acionamento de climatização e desligamentos organizados de iluminação em prédios 

administrativos e agências. O conhecimento dos relatórios de acompanhamento das 

despesas (evento nas rubricas específicas) fará com que os gerentes e funcionários 

tenham atenção constante para o atingimento da meta mensal. 
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Os custos com energia elétrica em 2014 na Caixa representaram 19% dos 

custos administrativos, tendo o item energia, o segundo maior custo administrativo da 

empresa, perdendo somente para os custos com vigilância e segurança (37,2%). Os 

itens mais significativos nos custos com energia elétrica nas unidades da Caixa estão 

os custos com o sistema de condicionamento de ar e de iluminação. Segundo os 

especialistas Haberl e Culp (2005), projetos de eficiência energética dos sistemas de 

iluminação em conjunto com o sistema de refrigeração podem promover uma a 

economia de energia elétrica de 10 a 20%. 

A Figura 32 representa as possibilidades de redução do consumo, 

considerando a manutenção do quantitativo de 4.205 unidades até 2025, e as taxas 

de redução de 5%, 10%, 15%, 20% e 25% do consumo de energia. 

 
Figura 32 – Simulações de reduções de consumo de energia elétrica 

 
Fonte: A autora 

 

Considerando-se a manutenção do quantitativo próximo de 4.205 unidades, o 

consumo de energia elétrica para os próximos anos tenderá a se manter nos mesmos 

níveis ou serem menores que os níveis de consumo de 2014 e 2015. Podendo haver 

cenários intermediários de redução de consumo de energia elétrica devido às 

campanhas institucionais.  

O aumento das tarifas de energia elétrica também influenciará as medidas ou 

campanhas de racionamento de energia na empresa, e o menor consumo de energia 

elétrica para a empresa.  
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4.6 PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NA GESTÃO DE ENERGIA E DE AÇÕES DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA CAIXA 

 

Algumas ações de eficiência sugeridas neste diagnóstico energético são de 

caráter puramente operacional e administrativo, não necessitando da realização de 

investimentos, ou seja, apenas com ajustes na operação das cargas e com adoção 

de medidas de mudanças nos hábitos ou nos horários de funcionamento de 

determinadas cargas, como as da campanha “Caixa + Eficiente” e outras medidas de 

conscientização dos funcionários.  

A conscientização inicia-se por buscar o engajamento de todos os funcionários 

da Caixa para o combate ao desperdício, fazendo com que todos se sintam 

responsáveis pelo processo de economia de energia e permitindo sugestões e ideias 

de melhorias. Metas de reduções de consumo de energia elétrica paras as unidades 

da Caixa também podem ser estipuladas. 

Algumas medidas para a redução do consumo de energia elétrica podem ser 

de simples. Um exemplo é como a alteração do horário da limpeza para o período da 

manhã, de maneira que se evite o horário da ponta (das 18 às 21h). Ajustar o 

termostato do sistema de condicionamento de ar para uma temperatura de conforto e 

desligar o sistema de resfriamento do ar antes das 18h, ficando somente o sistema de 

ventilação ligado até a saída dos vigilantes também são ações recomendadas. O 

desligamento dos monitores nos períodos dos almoços e dos computadores após o 

expediente também podem ser incentivados. No caso dos prédios, sugere-se verificar 

a possibilidade de desligamento parcial dos elevadores (deixando menos elevadores 

em operação) nos horários de pouca demanda de utilização. 

Outras medidas sugerem um diagnóstico energético nas agências de maior 

consumo de energia elétrica e um estudo de eficiência energética, visando a 

substituição de equipamentos mais eficientes. 

Ações de eficiência energética são mais eficientes se utilizadas de forma 

combinada entre elas. O uso de luminárias e reatores eficientes diminui a carga 

térmica interna do edifício e acarreta benefícios ao sistema de climatização de ar 

devido à redução da carga térmica para resfriamento (LAM et al., 2006). O contrário 

também é verificado, pois, quando a iluminação inicial é insuficiente, o aumento de 

luminárias promove o aumento da carga térmica devido ao funcionamento de mais 
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luminárias, o que interfere nos aparelhos de climatização. Haberl e Culp (2005) 

indicam estudos sobre economia de energia elétrica com a interação entre o sistema 

de iluminação com o sistema de refrigeração podem aumentar a economia de energia 

elétrica de 10 a 20%.  

A modernização da iluminação artificial pode ser considerada como um dos 

investimentos mais econômicos e eficazes, ou seja, é o investimento de retorno mais 

rápido para a redução do consumo. Para Fornari e Zecchini (2008), com a substituição 

de reatores ineficientes por reatores eletrônicos, a iluminação fluorescente tubular 

permite obter economias de energia da ordem dos 20%. Recomenda-se também, 

sempre que possível, a utilização de lâmpadas eficientes T5 (16 mm de diâmetro e 

28 W) em substituição das lâmpadas de bulbo T8, T10 e T12 (de 25, 32 e 38 mm de 

diâmetro, com potência de 32 W e 40 W). O aumento de 25% no rendimento das 

luminárias é conseguido com o uso de superfícies refletoras junto às lâmpadas.  

Com base nas curvas de carga do edifício e da agência do Rio de Janeiro, 

verificou-se a necessidade de se questionar se a energia demandada durante a noite 

é realmente necessária, ou se os equipamentos estão sendo realmente ligados e 

desligados nos horários determinados. Deve-se também questionar se o consumo de 

final de semana está coerente, pois tanto o edifício quanto a agência bancária 

funcionam somente no horário comercial, de segunda a sexta-feira. A maioria dos 

equipamentos deveria estar desligada na madrugada ou nos finais de semana, pois 

tanto o edifício quanto a agência bancária funcionam somente no horário comercial, 

de segunda a sexta-feira. Deveriam permanecer ligados somente os equipamentos 

necessários para a segurança de edifícios ou de agências.  

Será necessário rever com a empresa LIGHT o valor da demanda contratada 

para o edifício do Rio de Janeiro, pois no mês de dezembro os valores de demanda 

contratados (na ponta e fora da ponta) foram superestimados, gerando cobrança em 

excesso. 

Os indicadores sugeridos do consumo de energia em relação à área construída 

(IA), em relação à quantidade de funcionários (IF) da unidade e em relação ao custo 

da energia elétrica (ICA e ICC), permitirão análises comparativas dos consumos 

anuais, assim como análises entre as unidades da Caixa. Esses indicadores 

permitirão estudar as ações de eficiência energética nas unidades da Caixa, e o 

acompanhamento dos resultados das medidas de uso racional e eficiente de energia 

elétrica por meio da internalização da gestão eficiente de energia na Caixa. 
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Cabe destacar que a gestão eficiente da energia na Caixa começa pela 

monitoração em todas as regiões do país, e pela adoção de um quantitativo maior de 

unidades que correspondam a um percentual de consumo de energia próximo de 80% 

do consumo total de energia elétrica da Caixa. Atualmente, as 110 unidades 

monitoradas representam apenas 15,8% do consumo total da Caixa registrado para o 

ano de 2014, e estão concentradas na região Sudeste e no Distrito Federal. 

O detalhamento dos projetos de eficiência energética não integra o escopo 

desta Dissertação, mas os programas de eficiência energética sugerem ações para a 

construção de estratégia de longo-prazo para gestão em energia. Miotto (2015) sugere 

ações nas áreas de Comunicação, Execução, Organização e Gestão. As ações 

passam, dentre outras, pelo engajamento das equipe comunicação correspondendo 

com a área de sustentabilidade; estabelecer time corporativo; desenvolver sharepoint 

de energia; criar network externo; executar treinamentos; realizar assessments 

pilotos; desenvolver melhores práticas para alguns processos; desenhar time ideal de 

energia; alinhar escopo com RH; alinhar com diretoria e plantas; identificar e usar 

especialistas externos; revisar indicadores de energia; criar novas formas de controle; 

criar relatórios específicos; acompanhar ações (MIOTTO, 2015). 

A economia gerada pela campanha “Caixa + Eficiente 2014” (R$ 9.500.000 com 

a redução de 10% nos 4 últimos meses de 2014) ou a economia gerada pelas ações 

associadas de eficiência energética (R$ 13.100.000,00 para a redução de 5% do 

consumo de energia no ano de 2014 (tabela 15)) poderiam ser revertidas em mais 

incentivos para cursos de graduação ou pós-graduação/mestrado para os funcionários 

da empresa. A sistemática de incentivos 2014 da empresa contou com 466 vagas para 

graduação de funcionários e investimentos de R$ 5 milhões (RS, 2014). No ano 

anterior (2013) investiu-se R$ 11,8 milhões (RS, 2013) em incentivos para cursos de 

graduação ou pós-graduação/mestrado para os funcionários da empresa. 

A empresa já possui um excelente nível de aculturamento para a 

sustentabilidade nas suas edificações, graças ao excelente grupo técnico de 

engenheiros e técnicos que, desde 2005, procura instituir as propostas de eficiência 

nas instalações das agências e edifícios. Exemplo disso são os Manuais de 

Infraestrutura AD 198 – Sustentabilidade nos Imóveis de Uso, e o AD 183 – Gestão 

dos Recursos Hídricos e Energéticos. No AD 198 consta a descrição por especialidade 

(Arquitetura, Civil, Elétrica, Mecânica ou Multidisciplinar) dos requisitos de 

sustentabilidade para os imóveis da Caixa.  
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Dessa forma, sugere-se o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de 

Energia (SGE) na Caixa, com a aplicação da Norma 50.001, em conformidade com 

as exigências do BACEN, e com a integração da aplicação de conceitos de 

engenharia, economia e administração aos sistemas energéticos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES 

 

As medidas recomendadas neste trabalho podem ser utilizadas como uma 

importante ferramenta para a implementação de ações de eficiência energética em 

uma instituição pública financeira do Brasil. 

A gestão da energia elétrica na Caixa precisa ser aprimorada. Apesar de existir 

equipamentos medidores em 110 unidades, somente com a instalação desses 

aparelhos não há garantia de que existe gestão de energia nos imóveis da Caixa. O 

monitoramento remoto do consumo nas 110 unidades não teve o acompanhamento 

necessário, por meio de algum sistema de alerta de ultrapassagem de consumo de 

energia, de maneira que houvesse gestão para redução desse consumo nos meses 

da Campanha “Caixa + Eficiente 2014”. 

O consumo nos finais de semana, ou no horário da madrugada do prédio do 

Rio de Janeiro foi de aproximadamente 66% em relação ao consumo durante a 

semana. O consumo nos finais de semana, ou no horário da madrugada foi de 

aproximadamente 44% em relação ao consumo durante a semana.  

Será necessário verificar a causa do consumo no horário de ponta nas agências 

bancárias, se estes picos podem ser reduzidos, ou se os equipamentos estão sendo 

realmente ligados e desligados nos horários determinados. Isso porque as agências 

bancarias deveriam estar fechadas após as 18 horas e 30 minutos, por recomendação 

gerencial. 

A agência da cidade do Rio de Janeiro provavelmente manteve todos os 

equipamentos ligados durante o horário de ponta (das 18 às 21h) no dia 11 de 

dezembro de 2014. A simulação do fechamento da agência do Rio de Janeiro às 18 

horas e 30 minutos, possibilitaria uma redução de aproximadamente 47% do consumo 

de energia e uma economia de R$ 92,00 somente no período de 3 horas de horário 

de ponta. A economia seria de R$ 2.000,00 para os dias de semana no mês de 

dezembro de 2014.  

A Campanha “Caixa + Eficiente 2014” conseguiu reverter a tendência do 

consumo de energia elétrica nas 110 unidades monitoradas, nos últimos meses do 

ano de 2014, quando, nos meses mais quentes, a utilização do sistema de 
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resfriamento por condicionamento de ar é mais utilizada. Apesar de a campanha 

“Caixa + Eficiente 2014” iniciar em setembro, verificou-se redução do consumo 

somente a partir de novembro para as 110 unidades monitoradas da Caixa. O 

consumo de Outubro foi maior que o de setembro, porém a partir de outubro o 

consumo começou a reduzir, e o consumo de dezembro foi 9% menor em relação ao 

mês de Janeiro de 2014.  

A Campanha, cujo objetivo era de redução de 5% do consumo de energia nos 

quatro últimos meses de 2014 em relação aos quatro primeiros meses de 2014, não 

foi atingida para as 110 unidades monitoradas, pois o consumo de energia elétrica 

entre os quatro últimos e os quatro primeiros meses foi reduzido em 4,7%. O consumo 

dos quatro primeiros meses (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril) de 2014 foi de 

38.348.545 kWh, e os 4 últimos meses (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro) 

foi de 36.517.634 kWh.  

O edifício do Rio de Janeiro atendeu a Campanha “Caixa + Eficiente”, pois o 

consumo do edifício do Rio de Janeiro dos quatro últimos meses de 2014 foi 17% 

menor em relação aos quatro primeiros meses de 2014. O edifício começou a reduzir 

o seu consumo gradualmente em outubro e novembro, apesar de um crescimento de 

8% no consumo de Dezembro em relação à Novembro. O mês de Dezembro 

apresentou uma redução de 20% na comparação entre Janeiro e Dezembro, e o mês 

de Novembro apresentou o menor consumo mensal durante o ano de 2014.  

A agência no Rio de Janeiro, por sua vez, não atendeu a campanha “Caixa + 

Eficiente”, e teve um crescimento gradual do consumo de energia elétrica nos meses 

de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2014 de 4,1% em relação ao 

consumo dos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2014. O consumo de 

energia elétrica no mês de Dezembro foi o maior do ano (40.970,88 kWh). A agência 

teve um aumento de 9,6% (3.610 kWh) do consumo de Dezembro em relação à 

Janeiro de 2014.  

Porém, segundo o RS Caixa (2014), para todas as unidades da Caixa em 2014, 

a meta de redução de 5% no consumo de kWh foi superada, com uma diminuição 

próxima a 10%. Essa redução de aproximadamente 10% de consumo correspondeu 

à redução de 25.000.000 kWh em energia elétrica e de R$ 9.500.000,00 nos custos 

com a energia elétrica para a empresa no ano de 2014 (RS Caixa, 2014) 

A determinação de um conjunto de indicadores retratou o perfil de consumo 

das agências e edifício bancários, pois foi possível relacionar o quanto a agência 
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bancária consome de energia elétrica no mês (em kWh) pelos indicadores físicos de 

área construída (m²), número de funcionários. Também, com os indicadores, foi 

possível relacionar o custo com a energia e a área edificada (m²) e com o consumo 

de energia elétrica (kWh) das 110 unidades monitoradas. Esses indicadores 

permitirão estudar a evolução das instalações, no que diz respeito à sua eficiência, e 

o acompanhamento dos resultados das medidas de uso racional e eficiente de energia 

elétrica a serem implementadas.  

Os valores calculados nessa pesquisa para IA ficaram na média entre 

(197,85 kWh / m²) para as agências e 252,39 (kWh / m²) para os edifícios da Caixa no 

ano de 2014. Comparando-se os valores de EEI calculados por Ramesh et al. (2010) 

de 250 e 550 kWh / m² / ano para edifícios de escritórios, pode-se verificar que ficaram 

acima dos valores médios calculados de IA para agências (IA = 197,85 kWh / m²) e 

edifícios (IA = 252,39 kWh / m²) para o ano de 2014. Porém, essa comparação deve 

levar em consideração que os estudos de caso do estudo de Ramesh et al. (2010) 

foram para países onde a energia elétrica é utilizada, na maior parte, para 

aquecimento dos ambientes. Nas unidades da Caixa, os sistemas de condicionamento 

de ar são utilizados, praticamente, para resfriamento dos ambientes, pois são para 

agências e edifícios localizados nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. 

A tendência da empresa pela manutenção do quantitativo de unidades da Caixa 

próximo das atuais 4.205 (agências e PAB’s) para o ano de 2015 reforça a importância 

deste diagnóstico energético nas 110 unidades monitoradas. Isso porque o 

diagnóstico do consumo de energia elétrica de 2014 servirá de base para análises 

mais detalhadas de consumo de energia para os próximos anos na Caixa, e para as 

ações de eficiência energética.  

Das simulações de economias associadas com as ações de eficiência 

energética (Tabela 15) pode-se verificar o potencial de redução do consumo de 

energia elétrica dos 4.205 imóveis da Caixa. A simulação demonstrou a possibilidade 

de redução do consumo de energia elétrica de 5% a 10% mantendo-se as ações da 

Campanha “Caixa + Eficiente” (5%) e Campanhas “Caixa + Eficiente e de 

Conscientização (10%), o que representaria uma economia para a empresa de 

R$ 13.100.000,00 e R$ 26.300.000,00, respectivamente. 

Algumas medidas recomendadas em um diagnóstico energético poderiam ser 

de caráter puramente operacional e administrativo, não necessitando da realização 

de investimentos, apenas com ajustes na operação das cargas e com adoção de 
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medidas de mudanças nos hábitos ou nos horários de funcionamento de 

determinadas cargas e outras medidas de conscientização dos funcionários. Podem 

também ser estipuladas metas de consumo paras as unidades bancárias chegarem à 

redução de 5%, independente da Campanha “Caixa + Eficiente”. 

A Caixa ainda tem papel fundamental na mobilização e alocação de recursos 

que induzem e reforçam iniciativas na direção de uma economia de baixo carbono, 

por meio de investimentos, empréstimos e financiamentos. A capilaridade e amplitude 

da sua rede bancária e sua presença junto à população é importante fator de 

disseminação de novas culturas e de educação financeira. Isso reforça a importância 

da eficiência energética como uma estratégia para sustentabilidade nas instituições 

financeiras, pois permite a sustentabilidade sob o ponto de vista econômico, social e 

ambiental.  

 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

A monitoração do consumo de energia total da Caixa é feita em apenas em 110 

unidades, representando apenas 15,8% do consumo total da Caixa registrado para o 

ano de 2014. Sugere-se a ampliação das análises particularizadas das contas de 

energia elétrica para demais unidades, com o mapeamento das unidades que 

representem, em conjunto, 80% do consumo de energia elétrica da Caixa.  

Sugere-se também uma análise tarifária e do consumo de energia reativa, de 

maneira particularizada de cada imóvel, para que seja possível melhorar a 

racionalidade do seu uso e, consequentemente, a diminuição dos custos com a 

energia elétrica nessas unidades. Há a necessidade de análise do consumo da 

energia reativa das unidades, para que não haja penalização para as unidades pelo 

baixo fator de potência (menor que 0,92). 

Uma análise dos cenários de redução do consumo poderia ser realizada de 

modo aprofundado, para o cálculo da economia associada com as ações de eficiência 

energética. As maiores unidades consumidoras de energia da Caixa (as que em 

conjunto, representem 80% do consumo de energia elétrica) precisam de projetos 

específicos de eficiência energética. 
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Também poderia ser realizada uma análise aprofundada de benchmarking com 

outras instituições financeiras e a influência da temperatura no consumo de energia 

pelas agências bancárias de todo o país, atualizando as pesquisas de consumo médio 

mensal do Procel, para racionalização da produção e do consumo de energia elétrica 

com redução dos desperdícios do setor bancário. 
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APÊNDICE B

 

UnidadeTIPO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL VALOR TOTAL Área (m²) FuncionáriosIA (kWh/m²)IF (kWh/func.) ICA (R$/m²) ICC (R$/kWh)

1 Edifício 95.583 88.233 91.502 94.716 87.383 76.507 78.655 74.620 73.961 75.220 75.616 72.337 984.335 R$ 274.391,96 5.477 229 179,71 4.298 50,10 0,2788

2 Agência 37.243 32.843 36.352 37.859 32.687 28.642 25.360 32.660 36.886 39.530 44.179 42.614 426.853 R$ 121.310,79 2.160 32 197,62 13.339 56,16 0,2842

3 Agência 29.793 26.317 25.464 25.822 24.607 21.339 16.023 22.597 24.268 26.834 25.347 24.336 292.747 R$ 70.327,60 989 30 296,14 9.758 71,14 0,2402

4 Agência 42.550 38.278 15.268 40.877 35.796 20.693 6.932 31.569 34.345 34.450 37.892 36.319 374.970 R$ 76.040,31 1.707 67 219,67 5.597 44,55 0,2028

5 Edifício 91.481 84.598 103.887 99.641 98.812 90.087 93.982 92.181 85.043 87.198 88.315 85.040 1.100.265 R$ 309.884,95 6.540 37 168,24 29.737 47,38 0,2816

6 Agência 32.769 29.200 34.867 33.917 29.228 25.386 27.250 22.233 22.153 25.398 25.230 24.347 331.979 R$ 82.344,55 2.654 31 125,09 10.709 31,03 0,2480

7 Agência 68.761 62.630 71.789 66.239 64.248 59.430 60.760 57.350 56.994 63.192 66.687 64.017 762.097 R$ 181.731,42 5.573 65 136,75 11.725 32,61 0,2385

8 Agência 24.125 24.416 25.651 24.331 24.730 20.349 22.785 20.853 20.710 24.435 25.933 24.795 283.113 R$ 65.906,64 1.256 35 225,41 8.089 52,47 0,2328

9 Edifício 173.254 165.267 164.647 170.508 165.716 142.271 154.522 158.640 182.412 176.106 103.180 99.214 1.855.737 R$ 501.031,98 16.703 64 111,10 28.996 30,00 0,2700

10 Edifício 120.488 113.234 117.400 117.483 111.642 99.708 103.967 110.884 123.448 134.597 119.792 114.610 1.387.254 R$ 332.852,51 5.093 106 272,38 13.087 65,36 0,2399

11 Edifício 343.965 328.922 355.523 344.573 346.305 325.165 338.212 343.751 343.178 361.234 332.487 319.878 4.083.195 R$ 894.478,76 5.980 876 682,81 4.661 149,58 0,2191

12 Agência 25.399 24.556 22.871 22.394 19.437 16.259 18.627 17.007 19.607 20.818 23.728 22.464 253.168 R$ 78.697,19 1.675 47 151,14 5.387 46,98 0,3108

13 Agência 38.035 37.091 35.802 33.765 31.944 27.538 29.848 29.594 27.741 29.794 32.901 31.443 385.496 R$ 113.247,39 828 81 465,78 4.759 136,83 0,2938

14 Edifício 63.501 64.169 68.673 67.841 72.302 57.530 65.824 60.013 61.209 64.021 69.541 66.300 780.924 R$ 256.374,57 5.000 91 156,20 8.582 51,28 0,3283

15 Edifício 213.289 213.816 203.961 197.441 176.678 155.480 159.915 156.630 162.576 185.569 182.808 173.797 2.181.961 R$ 415.373,50 19.263 859 113,27 2.540 21,56 0,1904

16 Edifício 240.923 223.065 237.622 227.951 228.110 213.741 212.838 219.502 204.287 203.720 211.680 203.293 2.626.734 R$ 540.030,19 7.572 479 346,90 5.484 71,32 0,2056

17 Edifício 42.012 34.101 14.311 39.390 34.641 34.075 36.843 34.055 42.764 51.017 43.005 40.534 446.748 R$ 140.331,90 3.195 157 139,82 2.846 43,92 0,3141

18 Agência 66.195 59.444 58.009 51.805 53.128 43.946 50.677 51.989 51.985 57.663 60.242 57.842 662.925 R$ 156.387,84 5.958 103 111,27 6.436 26,25 0,2359

19 Agência 22.258 32.080 33.712 29.038 28.327 25.977 27.081 26.591 29.613 33.597 28.215 26.817 343.306 R$ 98.463,29 1.500 46 228,87 7.463 65,64 0,2868

20 Agência 59.563 57.675 60.887 58.598 51.745 47.534 48.642 40.983 53.347 52.881 57.300 54.734 643.888 R$ 109.415,91 3.199 45 201,25 14.309 34,20 0,1699

21 Agência 28.372 25.897 24.980 25.522 23.869 21.099 22.553 21.971 23.923 27.180 23.389 22.194 290.948 R$ 83.567,17 1.636 45 177,84 6.466 51,08 0,2872

22 Agência 32.003 29.956 29.659 32.250 29.056 25.154 24.555 26.684 31.079 30.071 31.013 29.639 351.120 R$ 90.935,26 2.844 76 123,46 4.620 31,97 0,2590

23 Edifício 53.079 52.202 48.802 33.717 45.448 37.279 35.351 44.103 50.885 52.022 45.698 43.682 542.269 R$ 161.319,13 4.079 38 132,93 14.270 39,55 0,2975

24 Agência 10.691 24.475 30.450 27.839 26.431 22.118 18.785 18.513 26.025 29.361 39.377 37.537 311.601 R$ 95.343,44 2.467 37 126,31 8.422 38,65 0,3060

25 Edifício 78.153 73.746 72.031 63.853 66.063 59.036 59.091 59.342 66.536 37.412 81.981 78.392 795.637 R$ 227.853,40 5.547 64 143,44 12.432 41,08 0,2864

26 Agência 30.409 27.447 24.049 20.944 26.148 22.134 24.874 23.482 25.666 25.223 25.579 24.500 300.453 R$ 86.437,03 1.514 28 198,52 10.730 57,11 0,2877

27 Agência 35.668 34.744 40.101 34.560 38.972 35.483 36.026 34.389 42.037 40.975 43.189 41.173 457.318 R$ 126.067,24 4.970 45 92,02 10.163 25,37 0,2757

28 Edifício 128.284 113.665 106.569 98.867 100.622 80.064 90.161 85.073 89.311 95.657 120.449 114.872 1.223.594 R$ 286.469,32 8.339 219 146,73 5.587 34,35 0,2341

29 Agência 21.587 27.774 25.543 22.854 24.120 19.422 21.860 21.679 24.096 24.750 28.395 27.105 289.185 R$ 82.762,95 1.225 53 236,17 5.456 67,59 0,2862

30 Agência 20.413 27.864 25.694 23.883 28.674 26.960 29.446 24.937 26.198 25.098 29.864 29.014 318.045 R$ 85.601,22 2.348 32 135,45 9.939 36,46 0,2691

31 Edifício 44.384 45.271 40.585 36.323 34.586 30.156 27.975 27.007 32.501 35.441 37.691 35.798 427.716 R$ 129.969,29 5.663 489 75,53 875 22,95 0,3039

32 Agência 35.122 34.286 32.940 24.356 20.201 20.188 20.841 19.163 20.212 30.978 35.195 33.565 327.047 R$ 95.844,34 1.590 44 205,69 7.433 60,28 0,2931

33 Agência 26.995 24.077 23.377 21.462 22.946 20.253 21.047 20.087 21.399 21.232 22.296 21.181 266.353 R$ 66.995,52 1.074 27 248,00 9.865 62,38 0,2515

34 Agência 39.706 26.448 36.470 33.319 32.839 29.343 30.950 31.273 34.203 35.732 40.032 38.294 408.609 R$ 123.804,69 2.682 31 152,38 13.181 46,17 0,3030

35 Agência 34.589 36.920 31.627 29.608 31.659 24.903 24.483 31.026 32.908 36.217 41.860 40.279 396.080 R$ 117.216,88 1.929 32 205,29 12.378 60,75 0,2959

36 Edifício 139.642 121.300 100.635 121.999 164.804 158.197 163.376 159.023 167.892 195.551 217.803 208.599 1.918.819 R$ 495.030,08 16.850 410 113,88 4.680 29,38 0,2580

37 Edifício 632.595 596.138 614.902 589.021 588.656 556.831 569.922 574.983 554.779 587.222 611.205 587.611 7.063.865 R$ 1.590.669,89 22.513 590 313,76 11.973 70,65 0,2252

38 Agência 40.132 35.392 31.582 30.416 27.985 24.007 24.710 28.633 31.890 31.184 33.759 32.084 371.773 R$ 100.023,07 1.166 48 318,76 7.745 85,76 0,2690

39 Agência 28.119 26.360 27.948 26.578 20.965 18.171 16.441 19.972 24.015 26.128 24.634 23.531 282.861 R$ 74.286,57 2.057 38 137,48 7.444 36,11 0,2626

40 Agência 21.379 25.949 27.976 22.958 19.942 18.428 19.278 19.292 21.928 26.456 23.395 22.328 269.310 R$ 69.902,54 1.257 38 214,21 7.087 55,60 0,2596

41 Edifício 131.399 144.634 146.094 149.658 151.869 142.253 147.115 168.826 164.590 180.096 154.725 148.789 1.830.047 R$ 491.031,88 11.780 154 155,35 11.883 41,68 0,2683

42 Agência 31.850 28.577 25.035 23.344 22.226 18.041 19.625 20.314 20.232 24.978 33.794 32.850 300.866 R$ 87.708,68 996 31 302,20 9.705 88,10 0,2915

43 Agência 49.189 44.442 41.696 36.380 31.135 27.711 25.711 26.244 32.867 37.614 40.810 39.071 432.869 R$ 113.523,10 4.186 47 103,41 9.210 27,12 0,2623

44 Agência 46.120 42.856 36.633 34.614 30.095 27.748 28.472 31.342 33.754 38.451 36.897 35.156 422.138 R$ 116.494,60 3.340 74 126,39 5.705 34,88 0,2760

45 Agência 51.653 53.581 50.484 48.010 45.247 44.926 40.368 42.752 48.135 51.130 45.681 43.525 565.493 R$ 145.846,97 4.476 70 126,34 8.078 32,59 0,2579

46 Agência 94.084 80.514 86.343 83.164 71.478 70.277 73.715 73.426 67.077 80.469 86.596 82.800 949.942 R$ 252.031,05 5.885 81 161,42 11.728 42,83 0,2653

47 Edifício 23.430 49.569 41.143 40.582 39.079 35.582 39.268 41.486 43.624 48.568 46.299 44.402 493.031 R$ 109.389,13 5.298 67 93,06 7.359 20,65 0,2219

48 Edifício 48.988 45.524 43.699 35.659 40.023 33.316 33.357 36.005 39.812 45.879 45.320 43.077 490.658 R$ 130.570,46 5.725 117 85,70 4.194 22,81 0,2661

49 Edifício 731.163 660.680 649.971 674.675 711.787 639.592 679.648 695.311 729.829 735.332 688.461 658.008 8.254.457 R$ 777.874,92 65.285 3324 126,44 2.483 11,92 0,0942

50 Agência 25.956 25.937 21.753 19.947 15.275 13.443 13.990 17.259 17.485 21.065 21.882 20.734 234.726 R$ 62.218,90 1.118 40 209,89 5.868 55,64 0,2651

CONSUMO (kWh)
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51 Edifício 553.208 519.776 547.034 536.245 556.748 514.263 527.261 538.992 548.531 569.431 345.656 345.656 6.102.801 R$ 1.333.299,11 5.285 510 1.154,83 11.966 252,30 0,2185

52 Agência 38.107 27.326 30.371 23.803 23.496 19.043 22.646 22.619 23.826 26.403 30.468 28.974 317.083 R$ 85.406,24 2.699 35 117,50 9.060 31,65 0,2693

53 Agência 29.745 27.843 26.499 25.584 27.733 19.655 21.366 23.140 24.440 25.236 24.846 23.774 299.860 R$ 77.272,79 1.469 35 204,15 8.567 52,61 0,2577

54 Agência 27.108 25.992 25.748 24.748 22.632 20.765 21.192 23.868 25.824 27.883 24.653 23.595 294.010 R$ 79.755,04 1.636 44 179,76 6.682 48,76 0,2713

55 Agência 32.320 33.919 31.204 25.912 26.469 22.861 23.506 24.344 26.435 36.250 33.154 31.554 347.927 R$ 91.937,46 1.896 29 183,54 11.997 48,50 0,2642

56 Edifício 47.883 55.568 42.894 34.523 26.331 23.348 24.214 22.389 27.422 33.228 34.762 33.166 405.726 R$ 65.358,33 5.300 204 76,55 1.989 12,33 0,1611

57 Agência 40.473 38.805 35.689 28.271 25.734 21.044 19.448 22.144 24.210 24.544 33.472 32.011 345.844 R$ 55.712,00 2.478 44 139,56 7.860 22,48 0,1611

58 Agência 26.425 24.244 23.857 20.112 22.631 18.013 19.885 19.841 22.329 25.033 21.093 20.606 264.069 R$ 72.235,66 1.125 24 234,73 11.003 64,21 0,2735

59 Agência 28.004 26.431 24.491 23.241 21.915 19.333 18.096 18.610 19.761 22.627 21.967 21.013 265.489 R$ 72.192,51 1.614 37 164,52 7.175 44,74 0,2719

60 Agência 29.832 35.687 25.859 22.535 25.899 23.302 25.008 25.223 23.476 24.706 29.817 28.456 319.801 R$ 97.192,07 1.281 33 249,73 9.691 75,90 0,3039

61 Agência 38.868 33.632 30.416 28.867 31.650 26.944 29.421 29.809 35.701 33.986 32.679 31.129 383.104 R$ 116.683,01 1.415 26 270,84 14.735 82,49 0,3046

62 Edifício 28.269 85.234 93.293 88.316 87.871 78.566 86.749 78.388 76.394 84.821 91.596 88.607 968.104 R$ 249.597,07 2.541 56 381,05 17.288 98,24 0,2578

63 Agência 21.784 20.633 19.818 17.461 16.576 15.283 14.616 15.383 16.386 18.858 18.268 17.462 212.527 R$ 56.092,79 3.076 19 69,09 11.186 18,23 0,2639

64 Agência 20.880 26.069 24.847 21.540 20.027 16.198 18.305 19.959 20.420 22.687 25.527 24.139 260.597 R$ 71.888,35 1.048 24 248,66 10.858 68,60 0,2759

65 Agência 38.236 37.096 32.782 27.270 27.281 22.734 28.576 27.787 31.234 33.833 32.029 30.817 369.675 R$ 107.855,14 1.519 27 243,42 13.692 71,02 0,2918

66 Agência 36.895 30.861 31.917 20.394 30.752 27.622 27.055 26.650 30.376 33.624 32.696 31.650 360.491 R$ 94.728,30 5.372 56 67,11 6.437 17,63 0,2628

67 Edifício 82.877 76.127 68.580 61.133 61.982 54.234 56.485 54.709 43.391 62.554 72.944 69.491 764.506 R$ 228.185,33 2.698 53 283,36 14.425 84,58 0,2985

68 Agência 30.951 32.347 30.621 31.773 34.279 21.684 27.546 29.284 29.596 31.886 22.951 21.990 344.909 R$ 67.038,66 1.628 32 211,87 10.778 41,18 0,1944

69 Edifício 76.980 69.559 80.061 81.808 73.989 63.737 69.056 67.494 68.471 76.896 78.619 75.731 882.401 R$ 246.859,03 4.771 258 184,97 3.420 51,75 0,2798

70 Edifício 58.724 49.112 46.062 39.448 24.609 27.022 38.093 42.249 41.939 49.020 47.346 44.688 508.313 R$ 163.817,24 3.886 122 130,81 4.167 42,16 0,3223

71 Agência 29.849 29.272 26.748 24.280 20.896 18.619 17.284 19.208 21.620 27.582 25.467 24.421 285.245 R$ 93.315,81 1.846 48 154,53 5.943 50,55 0,3271

72 Agência 17.396 5.969 33.567 32.068 29.590 23.736 25.952 25.494 28.120 27.705 27.713 26.704 304.013 R$ 88.415,13 1.438 37 211,35 8.217 61,47 0,2908

73 Agência 40.797 39.507 40.104 36.410 32.135 27.405 29.675 31.275 30.007 39.947 29.830 28.334 405.427 R$ 119.570,57 2.103 75 192,75 5.406 56,85 0,2949

74 Edifício 62.263 59.191 57.282 56.173 43.627 48.121 48.093 49.238 54.673 55.232 52.202 49.621 635.716 R$ 172.352,70 4.726 543 134,53 1.171 36,47 0,2711

75 Agência 30.738 29.048 28.673 32.035 27.003 23.011 24.674 24.838 26.123 26.477 31.747 30.155 334.523 R$ 110.198,45 2.091 47 159,96 7.118 52,69 0,3294

76 Agência 44.164 45.415 40.911 39.363 35.295 30.142 32.358 32.765 36.872 39.538 37.322 35.433 449.577 R$ 139.824,93 2.080 51 216,10 8.815 67,21 0,3110

77 Agência 33.637 31.648 30.503 29.174 25.457 23.278 23.073 27.410 28.801 31.095 26.781 25.492 336.349 R$ 80.755,39 2.064 44 163,00 7.644 39,13 0,2401

78 Agência 35.646 30.314 29.197 30.020 31.536 25.994 29.965 31.896 37.022 35.296 33.864 32.282 383.032 R$ 92.250,28 2.878 65 133,10 5.893 32,06 0,2408

79 Agência 466 36.586 35.086 29.936 26.693 19.858 25.687 26.164 27.499 30.874 32.788 31.486 323.122 R$ 70.482,07 1.038 31 311,41 10.423 67,93 0,2181

80 Agência 42.090 31.550 32.268 27.667 26.868 22.684 24.405 23.108 25.162 29.004 36.997 35.190 356.993 R$ 110.337,49 2.217 43 161,05 8.302 49,78 0,3091

81 Agência 27.892 25.666 24.234 22.605 23.467 20.279 21.425 22.033 22.594 25.129 27.486 26.322 289.132 R$ 84.972,38 1.088 38 265,75 7.609 78,10 0,2939

82 Agência 22.302 22.481 22.629 24.961 21.057 16.984 18.691 18.829 19.541 17.774 22.262 21.158 248.671 R$ 73.563,42 1.422 38 174,84 6.544 51,72 0,2958

83 Agência 34.374 29.181 34.888 31.445 32.075 28.592 30.356 19.163 31.863 30.777 37.427 35.452 375.594 R$ 103.791,48 805 36 466,58 10.433 128,93 0,2763

84 Agência 33.438 31.621 29.708 28.724 27.420 23.066 23.922 22.956 24.784 25.821 30.603 28.844 330.907 R$ 94.596,25 2.370 46 139,62 7.194 39,91 0,2859

85 Agência 26.030 24.974 20.634 21.901 18.593 15.880 15.538 17.972 20.222 24.657 18.894 17.688 242.981 R$ 65.784,91 1.607 47 151,20 5.170 40,94 0,2707

86 Agência 39.701 34.968 41.089 41.194 38.831 37.457 35.809 37.160 34.166 35.708 34.983 33.885 444.951 R$ 114.551,99 1.167 31 381,28 14.353 98,16 0,2574

87 Edifício 1.818.953 1.665.931 1.667.604 1.582.523 1.551.793 1.366.609 1.438.422 1.432.884 1.416.485 1.351.187 1.335.390 1.452.632 18.080.413 R$ 4.100.164,11 88.343 1960 204,66 9.225 46,41 0,2268

88 Agência 28.616 26.493 26.367 24.597 22.462 19.752 19.218 21.129 25.441 32.432 27.859 26.716 301.081 R$ 86.404,95 1.912 37 157,46 8.137 45,19 0,2870

89 Agência 32.775 29.302 27.153 24.392 20.899 18.946 18.838 20.193 22.211 27.799 26.739 25.519 294.767 R$ 76.111,59 3.063 41 96,22 7.189 24,85 0,2582

90 Agência 40.587 37.218 35.631 30.632 27.891 24.572 23.961 25.565 27.561 33.419 28.782 27.518 363.336 R$ 97.806,46 2.423 54 149,94 6.728 40,36 0,2692

91 Edifício 73.192 68.571 69.915 66.178 65.117 60.327 62.662 66.758 66.125 72.989 74.501 71.630 817.965 R$ 216.901,93 1.322 104 618,70 7.865 164,06 0,2652

92 Agência 26.493 24.031 22.272 20.729 18.964 15.944 15.947 20.304 21.617 22.733 20.869 20.001 249.903 R$ 62.055,95 2.179 32 114,69 7.809 28,48 0,2483

93 Edifício 51.663 55.860 46.426 47.277 39.757 34.819 36.766 38.768 41.611 50.478 51.365 49.195 543.985 R$ 146.606,25 4.138 94 131,45 5.787 35,43 0,2695

94 Agência 16.584 24.522 22.250 18.344 19.878 17.215 15.150 9.543 20.276 22.336 24.511 23.517 234.124 R$ 67.779,37 1.158 33 202,25 7.095 58,55 0,2895

95 Agência 36.670 34.831 31.065 25.318 26.528 22.069 22.347 22.395 22.454 23.891 27.631 26.253 321.452 R$ 107.482,45 2.885 29 111,43 11.085 37,26 0,3344

96 Edifício 55.740 53.068 48.127 45.442 42.320 35.369 38.270 40.347 43.508 47.011 45.471 43.570 538.241 R$ 118.757,37 5.046 103 106,66 5.226 23,53 0,2206

97 Edifício 24.595 25.487 19.901 21.807 21.245 22.637 21.586 23.924 24.638 32.265 36.619 34.980 309.684 R$ 84.812,77 3.360 141 92,18 2.196 25,24 0,2739

98 Agência 24.045 20.091 22.283 19.730 19.468 18.568 8.851 20.549 21.282 21.045 21.067 20.114 237.095 R$ 64.402,76 1.074 22 220,82 10.777 59,98 0,2716

99 Agência 39.273 42.989 36.559 36.554 43.949 34.763 36.974 40.353 42.599 43.131 35.581 33.792 466.515 R$ 77.894,05 2.497 46 186,83 10.142 31,20 0,1670

100 Edifício 141.796 127.900 131.685 132.621 132.168 119.879 131.151 134.742 146.667 151.980 148.635 142.360 1.641.583 R$ 409.607,98 5.871 63 279,61 26.057 69,77 0,2495

101 Agência 26.162 19.963 23.096 20.506 16.916 14.797 18.923 21.068 21.094 22.445 24.918 23.754 253.640 R$ 73.014,24 993 27 255,56 9.394 73,57 0,2879

102 Agência 27.529 25.443 23.987 23.121 20.134 17.908 18.505 18.788 20.002 25.713 27.034 25.951 274.115 R$ 79.751,79 1.109 36 247,19 7.614 71,92 0,2909

103 Agência 32.959 30.167 28.743 28.383 24.233 22.791 21.221 41.655 54.495 64.143 58.707 55.952 463.450 R$ 123.778,57 1.591 40 291,25 11.586 77,79 0,2671

104 Edifício 164.656 208.110 213.557 201.648 199.177 180.503 177.912 185.883 188.475 183.109 183.284 178.745 2.265.059 R$ 465.673,51 5.926 42 382,23 53.930 78,58 0,2056

105 Edifício 816.435 751.710 814.305 765.982 759.889 726.709 753.032 758.852 764.759 812.768 768.471 742.872 9.235.784 R$ 2.069.256,23 9.257 152 997,71 60.762 223,53 0,2240

106 Agência 36.022 36.596 28.134 8.608 37.549 32.937 34.085 35.377 36.656 41.750 38.037 36.318 402.069 R$ 47.713,55 1.460 34 275,31 11.826 32,67 0,1187

107 Edifício 50.715 48.921 48.642 40.936 36.535 31.013 31.961 33.976 37.156 47.561 47.795 45.496 500.708 R$ 130.739,42 4.275 226 117,12 2.216 30,58 0,2611

108 Agência 23.344 22.476 18.393 15.412 18.905 16.898 19.418 18.822 19.627 22.379 24.564 23.439 243.676 R$ 70.134,17 899 22 271,11 11.076 78,03 0,2878

109 Agência 26.422 26.490 25.699 27.105 23.221 19.273 21.046 23.037 39.630 56.601 52.082 49.888 390.494 R$ 103.587,01 1.466 21 266,39 18.595 70,66 0,2653

110 Agência 38.384 33.698 37.606 35.297 37.775 31.553 32.613 31.108 35.865 38.691 37.075 37.075 426.739 R$ 131.373,38 2.585 51 165,05 8.367 50,81 0,3079

10.008.299 9.549.680 9.585.930 9.204.636 9.125.587 8.200.376 8.526.024 8.695.707 8.990.884 9.438.724 9.139.243 8.948.784 109.413.873 R$ 18.181.251,00TOTAL


