
Tendência
Educação para o 
consumo consciente 
de energia6 Promover a reflexão sobre o uso adequado  

de recursos energéticos independentemente  
de situações e lugares específicos, levando  
o consumidor a pensar não só no nível  
individual/familiar da sua residência,  
mas também em empresas, escolas  
e outras  áreas de interação social



Muito além da 
informação: educação

Segundo dados do Balanço Energético 
Na cio nal de 2014, as in dús trias con-
somem, sozinhas, aproximadamen-
te 34% da energia no Brasil, seguidas 

pelo transporte de cargas e mobilidade das 
pes soas (32%) e pelo próprio setor energéti-
co (10%). Considerando a pequena diferença 
per cen tual entre o primeiro e segundo grupos, 
impõe-  se a necessidade tanto de constante 
inovação em produtos e processos mais efi-
cien tes quanto da educação de consumidores 
para o consumo adequado de energia. Educar, 
contudo, não significa apenas fornecer infor-
mações, e sim instruir, elucidar, promover mu-
danças de hábitos de compra e uso.

Quan to mais cria ti vos os meios de educa-
ção do consumidor, melhores os seus efeitos. 
Aplicativos de celular que destaquem diferen-
ças entre lâmpadas LED e fluo res cen tes, por 
exemplo, enumerando vantagens do produto 
mais sustentável e poupando as pes soas de 
rea li zar, elas mesmas, comparações e análises, 
podem servir como recurso educativo. Ajudam 
também aparelhos com design inovador que 
propicie um fun cio na men to mais efi cien te, ba-
sea do nas condições do local de uso/instalação.

É preciso aproveitar a predisposição  atual 
dos consumidores para educá-  los de modo 
mais consistente, no sentido de  criar uma cul-
tura de sustentabilidade. De acordo com o 

Empresas, governos 
e cidadãos 

compartilham 
responsabilidades 

sobre o uso 
da energia. 

Desenvolver 
tecnologias e 

métodos para 
evitar desperdícios 

nos processos 
produtivos, 

criar políticas 
consistentes de 

eficiência e idealizar 
mecanismos para 

esclarecer pessoas 
sobre os impactos 

de seus hábitos 
de consumo são 

formas de promover 
uma “educação 

generalizada” para 
o uso consciente 

dos recursos 
energéticos

PORCENTAGEM DISPOSTA A PAGAR MAIS POR PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
EMPRESAS COMPROMETIDAS COM IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS POSITIVOS

MUDANÇA DE PONTO 
PERCENTUAL DE 2011

MÉDIA GLOBAL

ÁSIA-PACÍFICO

AMÉRICA LATINA

ORIENTE MÉDIO/ÁFRICA

AMÉRICA DO NORTE

EUROPA

2014

55% +10

+9

+13

+10

+7

+8

64%

63%

63%

42%

40%

Fonte: Relatório Nielsen, “Doing Well By Doing Good”, p.6. 2014
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relatório da consultoria Niel sen, Doing Well 
By Doing Good (Fazendo Bem Fazendo o Bem), 
de 2014, mais da metade (55%) de 30 mil con-
sumidores de 60 paí ses aceita desembol-
sar quantias maiores por produtos e serviços 
comprometidos com a redução de impactos 
socioambientais.

Também da Nielsen, a pesquisa U.S . 
Consumer Energy Sentiments Report (Relatório de 
Emoções sobre o Uso de Energia dos Consumi-
dores Americanos) revela uma maior cons ciên-
cia entre as pes soas a respeito dos impactos 
que desejam evitar no meio am bien te a partir 
do melhor ge ren cia men to do uso de energia.

O sentimento de mudança, contudo, pare-
ce maior do que as ações de mudança, mui-
tas vezes restritas aos atos de apagar as lu-
zes quando não há ninguém no local (42%), 
desligar eletrodomésticos da tomada quando 

inativos (17%) ou substituir aparelhos velhos 
por novos (7%). Os pesquisadores Dan Ariely 
e Aline Grüneisen, da Duke University, nos 
Estados Unidos, ressaltam a lacuna existen-
te entre intenção e comportamento no artigo 
How to Turn Consumers Green (Como Tornar os 
Consumidores Ecológicos), de 2013, no qual re-
chaçam a ideia de in di ví duos como “robôs ra-
cionais” — que apenas tomam decisões ba sea-
das na maximização do lucro pes soal — e os 
descrevem como “seres humanos capazes de 
sacrificar dinheiro e tempo em nome do seu 
bem-  estar e das gerações futuras”.

Seguindo a crença nesse al truís mo pos-
sível, os pesquisadores da Universidade da 
Califórnia, Omar Asensio, Magali Delmas e 
Miriam Fischlein, afirmam que avanços tec-
nológicos e programas educacionais volta-
dos para a redução do consumo de energia 

Energia em ação

CASE 1

NA SCHNEIDER ELECTRIC, companhia francesa 
es pe cia li za da em produtos e serviços voltados 
para geração e gestão de energia, o que vale 
para os clien tes também vale para a empre
sa. Por isso, ela desenvolveu um programa de 
efi ciên cia energética es pe cial men te para seu 
público interno.

O Energy Action, uma ini cia ti va global com 
a participação de mais de 300 unidades da 
Schneider no mundo, visa fazer com que cada 
fun cio ná rio reduza pelo menos em 10% seu ín
dice de consumo energético, por meio de solu
ções e ferramentas de gestão oferecidas pela 
própria companhia aos seus clien tes.

A crença em consumo cons cien te, as preo
cu pa ções socioambientais e a necessidade de 
alinhar discurso e prática foram o ponto de par
tida para a empresa  criar o projeto, que fun cio
na como uma incubadora de ideias, técnicas e 
soluções participativas. Ini cia do em 2011, seu 
processo de implementação conta com audito
res que ava liam re gio nal men te os índices ener
géticos dos produtos existentes nas plantas e 
também o modo como os fun cio ná rios aplicam 
as soluções em efi ciên cia propostas.

Desde o início do programa, a Schneider já 
economizou 11% de energia ao redor do mundo 
e deixou de emitir mais de 40 toneladas de CO².

A empresa conta, ainda, com a Energy 
University, sua Universidade de Eficiência 
Energética, um programa educacional gratuito 
no qual compartilha seu conhecimento em um 
conjunto de cursos de e-learning que fornecem 
as informações necessárias para identificar, 
monitorar e gerir o uso da energia, além de de
senvolver novas formas de simplificar e  criar 
eficiência em qualquer edifício ou estrutura. 

Como estou 
executando? Qual é minha 

estratégia?

Como 
compro?

Como 
controlo?

Como 
otimizo?

Gestão  
do ciclo  

de vida da 
energia

Fonte: Energy Action

ETAPAS DO “PLANO DE AÇÃO ENERGÉTICA”
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a partir de mudanças comportamentais de-
ve riam andar juntos. Medidores inteligentes, 
por exemplo, com suas informações qualifica-
das e em tempo real, se as so cia dos a projetos 
de cons cien ti za ção, elevam ainda mais a eco-
nomia. No estudo Information Strategies and 
Energy Conservation Behavior: A Meta-  Analysis 
of Experimental Studies from 1975 to 2012 (Es-
tra té gias de informação e Comportamento de 
Conservação de Energia: Uma meta-  análise 
de Estudos Experimentais de 1975 a 2012), de 
2013, eles defendem o aumento da cons ciên-
cia dos in di ví duos sobre seu próprio uso de 
energia — tanto em termos de custos finan-
ceiros quanto de impactos ambientais — como 
um fator determinante para o entendimento 
da relevância e da urgência da conservação 
de recursos energéticos.

Os consumidores também são motivados 
a rever hábitos por meio de “jogos de compe-
titividade”, como programas de acumulação de 
pontos e abatimentos na conta ou pre mia ções 
para quem conseguir reduzir o uso de ener-
gia nos pe río dos de demanda mais elevada. 
Além disso, podem ser engajados por apelos 

públicos e políticas oficiais de efi ciên cia ener-
gética, capazes de cons cien ti zá-  los e afetar sig-
nificativamente seus comportamentos.

Empresas e governos são, afinal, responsá-
veis por educar consumidores, clien tes e cida-
dãos, am plian do sua cons ciên cia sobre os be-
ne fí cios e impactos do uso efi cien te de energia. 
A conservação dos recursos energéticos, mais 
do que uma questão de prestígio de quem pra-
tica, deve se tornar um dever cívico.

A Palavra de especialistas

 Razão e  
comportamento
nem sempre os in di ví duos são 
racionais. Quan do enfrentam 
decisões difíceis, aplicam abor-
dagens simplificadas, fáceis de 

implantar. Agir ra cio nal men te pode envolver 

DISPOSIÇÃO PARA MUDAR HÁBITOS RELACIONADOS À ENERGIA

SINTO QUE TENHO CONTROLE SOBRE 
OS CUSTOS DA ENERGIA EM CASA

ESTOU DISPOSTO A MUDAR MEUS 
HÁBITOS VISANDO A POUPAR 

DINHEIRO COM ENERGIA

ESTOU DISPOSTO A REVER MEU 
USO DE ENERGIA, DEVIDO A 

PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

ESTOU DISPOSTO A VIVER COM  
ALGUM DESCONFORTO A FIM DE  

ECONOMIZAR EM ENERGIA

ESTOU DISPOSTO A PAGAR MAIS POR 
ALGO BENÉFICO AO MEIO AMBIENTE

ESTOU DISPOSTO A VIVER COM ALGUM 
DESCONFORTO PARA CUIDAR DO 

 MEIO AMBIENTE

■ DISCORDO MODERADAMENTE/MUITO ■ CONCORDO MODERADAMENTE/MUITO

Fonte: U.S. Consumer Energy Sentiments Report. Nielsen, 2014.
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57%
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grande processamento de informação e, quan-
do se leva em conta o custo de lidar com mui-
tas decisões, algumas das ações “não racionais” 
parecem racionais.

Qua tro fatores explicam as dificuldades de 
o consumidor ter um comportamento adequa-
do sobre efi ciên cia energética: falta de conhe-
cimento sobre medidas que possam efetiva-
mente poupar energia; restrições de capital, 
que dificultam a aquisição de equipamentos 
mais efi cien tes; falta de tempo para refletir e 
decidir melhor; e a incerteza sobre a validade 
das medidas de uso ra cio nal.

Anil Markandya, do Basque Centre for Climate 
Change; Xavier Labandeira, do FSRClimate 
(European University Institute); e Ana 
Ramos, da University of Vigo; no artigo Policy 
Instruments to Foster Energy Efficiency, de 2015.

 Barreira  
a transpor
No ano passado, uma pesqui-
sa sobre efi ciên cia energética 
nos colocou em 15-º lugar en-
tre 16 paí ses considerados efi-

cientes. Ficamos na lanterna! Portanto, preci-
samos formar gente es pe cia li za da, aprender 
com ex pe riên cias externas. Há, contudo, um 

problema edu ca cio nal no Brasil: aqui, não se 
valoriza a carreira em energia ou em certifica-
ções na área. Quem estuda nesse campo não 
tem vez. Trata-  se de uma barreira a transpor.

Não vejo um movimento de grandes empre-
sas em busca de selos em efi ciên cia energética. 
Numa velocidade pequena, algumas procuram 
a ISO 50001, mas não vejo escala no curto pra-
zo. Até porque o brasileiro é avesso a estrutu-
rações de processos. Penso que vamos sen-
sibilizar mais pes soas a respeito da efi ciên cia 
energética usando como mote as mudanças cli-
máticas, e não o uso ra cio nal da energia em si.

Edgard Franco, vice  presidente de Energia 
e Sustentabilidade da Schneider Electric, 
durante o evento Brasil + Eficiente, de 2015.

 Consumir menos, 
produzir mais
No Brasil, transmitiu-  se à so-
cie da de em geral uma ideia er-
rada de que efi ciên cia energé-
tica está ligada a ra cio na men to 

de energia. Estamos falando, na verdade, de 
ra cio na li za ção de processos. Uma coisa não 
tem nada a ver com a outra. Mas os governos 
acreditam que, se falarem sobre efi ciên cia, tal-
vez as pes soas imaginem uma fragilidade na 

Projetos de eficiência energética

CASE 1

A EDP, EMPRESA portuguesa do setor elétrico, 
conta com diversas ini cia ti vas de promoção 
à efi ciên cia energética. Os projetos Boa Ener-
gia nas Comunidades e Agentes da Boa Energia, 
por exemplo, visam regularizar ligações ilíci
tas por meio de ações sociais de cons cien ti
za ção e orien ta ção, além de rea li zar troca de 
equipamentos antigos por modelos mais sus
tentáveis e reformar as instalações elétricas 
internas dos consumidores. Juntos, já be ne fi
cia ram mais de 61,4 mil pes soas, somando um 
investimento de R$ 16,5 milhões e uma econo
mia de 21.163 MWh/ano.

Também com foco em clien tes de baixa ren
da, o programa Boa Energia Solar busca promo
ver o consumo efi cien te e seguro de energia 
substituindo lâmpadas de baixa efi ciên cia por 

novas mais econômicas e rea li zan do a troca de 
chuveiros convencionais por modelos com sis
temas solares, instalados pela EDP. Cerca de 
2.480 pes soas já foram be ne fi cia das.

Por sua vez, o projeto Boa Energia nas Esco-
las objetiva engajar educadores e alunos para 
o uso correto da energia elétrica, cons cien ti
zan do a comunidade escolar e capacitando os 
participantes a ser agentes multiplicadores do 
consumo sustentável. Os docentes são prepa
rados para difundir conceitos e informações so
bre energia por meio de atividades lúdicas e in
terativas que apresentam detalhes de proces
sos envolvidos na geração, transmissão e distri
buição da rede elétrica. Mais de R$ 3,3 milhões 
já foram investidos, 122 mil alunos impactados 
e 1.550 professores capacitados pela ini cia ti va.
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questão energética. Na América Latina, em 
es pe cial, não nos preo cu pa mos com o quan-
to desperdiçamos.

Precisamos, assim, mudar, o que já vem 
acontecendo lentamente, com informações 
sobre a escassez de recursos e os perigos 
de não se preservar a bio di ver si da de. Não se 
pode atribuir essa responsabilidade a uma ou 
algumas entidades. Esse tipo de comunicação 
deve envolver o maior número de atores so-
ciais possíveis. Há diferentes formas de enga-
jar cada um deles

Em vez de gerar mais energia, devemos 
consumir menos, mas atingindo mais resul-
tados. Fortalecer esse entendimento é o pa-
pel da educação para o consumo energético 
sustentável.

Rodrigo Aguiar, presidente da ABESCO 
(Associação Brasileira das Empresas de 
Serviços de Conservação de Energia), 
durante o evento Brasil + Eficiente, realizado 
na Schneider-Electric, em 2015.

 Educação em  
três segundos?
Quan do se dirige ao mercado 
para fazer suas compras em 
meio a tantas opções de produ-
tos, o consumidor tem em média 

três segundos para decidir o que levar. Nesse 
tempo, sua atenção é disputada por marcas, 
que se valem de recursos visuais como forma-
tos, cores, textos. E algumas delas já começam 
a colocar nas embalagens suas preo cu pa ções 
com descarte ao final do ciclo de vida e com 
materiais de menor impacto na produção, bai-
xo consumo de energia e água e liberação re-
duzida de gases de efeito estufa.

Para o consumidor, o mais importante é 
o desempenho. Ele não deseja um produ-
to que ajude a comunidade ou gere menos 
impactos socioambientais se seu desempe-
nho for in fe rior. As pes soas também não que-
rem pagar mais por itens sustentáveis, o que 
se deve, a meu ver, a falhas de comunicação 
das empresas, esforçadas apenas em desen-
volver tec no lo gias, novos materiais, calcular 
impactos, inventar designs, mas não em pre-
parar seus clien tes para com preen der essas 
vantagens. Os selos ajudam a reconhecer um 
item ecofriendly, mas há tantos que já geram 
confusão!

A educação é a base tudo. As novas gera-
ções têm sido bom bar dea das com questões 
que, para os mais velhos, são sur preen den tes, 
mas não para as crian ças e a juventude  atual.

Marcos Iorio, gerente de marketing 
da Avery Dennison, em entrevista ao 
programa Futuro Ambiental, de 2014.
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CAMINHO DAS PEDRAS

O QUE pode ser feito

Governos
 A Com o seu grande poder de alcance, podem criar incenti
vos para uma determinada causa.

Escolas
 A Podem inserir um programa de energia, revisado anual
men te, com o apoio da diretoria.

Tecnologias
 A Podem ser educativas. Antes de pensar em cidades inteli
gentes ou em medidores ultramodernos, porém, é preci
so ava liar o contexto de cada aplicação.

Sociedade
 A É a grande responsável por aplicar as informações adqui
ridas em prática. Lidar de forma cons cien te com um fator 
que afeta a todos dia ria men te é um exercício que deve ser 
lembrado por cada cidadão.

Empresas
 A Podem aplicar incentivos educacionais no dia a dia de seus 
colaboradores.

COMO fazer

Governos
 A Colaborar no esclarecimento de conceitos — como o de sus
tentabilidade — e mobilizar ações de cons cien ti za ção em 
torno dos be ne fí cios da efi ciên cia energética.

 A Criar políticas específicas que estipulem objetivos para a 
efi ciên cia energética em edi fí cios públicos, empresas e re
si dên cias, com metas claras de redução do uso da energia. 
Ao gerar mudança de comportamento, é possível reduzir 
o consumo de energia per capita.

 A Apoiar, por meio de regulamentação pro fis sio nal, forma
ções em nível médio/su pe rior para suportar o mercado de 
efi ciên cia energética.

Escolas
 A Au xi liar diretores, professores, administradores, cuidado
res, alunos e pais a melhorar suas práticas de uso energé
tico, além de reduzir custos operacionais de seus prédios. 
Entre outras questões, o programa deverá incluir objetivos 
gerais em relação à gestão da energia, metas e como atingi- 
 las. Com plano de ação — objetivos, orçamento, pessoa res
ponsável por cada meta, cronograma —, a escola poderá es
tabelecer a quantidade de energia a ser usada e para qual 
finalidade. Agindo dessa forma, ela própria se tornará um 
exemplo para seus alunos, colaboradores e a comunidade 

onde está localizada. Ao divulgar suas metas e os resulta
dos alcançados, abre espaço para o tema ser discutido de 
forma cria ti va e instrutiva.

Tecnologias
 A Em regiões mais pobres, pode ser necessário lidar com al
gumas lacunas tradicionais em infraestrutura e serviços de 
energia. A ação educativa da tecnologia pode reacender a 
consciência de autoridades sobre as necessidades priori
tárias da população e introduzir, segundo as possibilida
des de cada local, formas de conectar as pessoas com in
formações relevantes para suas vidas. Aplicativos de celu
lar servem de auxílio — já que o dispositivo está se espa
lhando até mesmo por regiões rurais de países pobres – e 
incentivam a delação de problemas governamentais rela
cionados à energia, ao mesmo tempo promovendo um es
forço coletivo e terceirizando a solução. Saber o quanto se 
gasta com energia, quais as melhores maneiras de utilizá
la e quais oportunidades estão associadas ao consumo 
inteligente eleva a tecnologia ao papel de importante ins
trumento educativo.

Sociedade
 A As so ciar o tema da efi ciên cia energética às consequências 
das mudanças climáticas produz forte impacto, levando as 
pes soas a ter um conhecimento amplo e con tex tual para 
justificar melhores hábitos.

Empresas
 A Implantar campanhas de informação a respeito do quanto 
a empresa gasta com energia e o quanto economiza com 
programas de efi ciên cia energética;

 A Apresentar maneiras simples de economizar energia no 
dia a dia de trabalho e envolver as equipes nesses esforços.

Educação de colaboradores
A Schneider foi a primeira empresa do mundo a ser certifi
cada pela ISO 50001 de Gestão de Energia em sua sede, na 
França. Partiu de um conjunto de prédios com característi
cas arquitetônicas interessantes – sem serem Green Buildin
gs – e, depois, promoveu as tecnologias da empresa, conhe
cimentos adequados e o envolvimento dos colaboradores.

No primeiro dia de trabalho, o funcionário recebe um ma
nual explicando como interagir com os equipamentos e como 
cada pessoa está economizando. Há totens que mostram o 
que está sendo economizado e quais sistemas estão intera
gindo. Existe uma série de gincanas realizadas ao longo do 
tempo para fazer a equipe persistir na melhoria da perfor
mance energética. A educação é contínua.
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