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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho visa avaliar o resultado dos projetos de eficiência energética para o 

segmento baixa renda, comparando resultados de projetos de troca de equipamentos 

obsoletos por equipamentos novos e eficientes, com projeto de cunho educativo para o 

consumo eficiente de energia. Faz também parte do trabalho verificar os resultados das 

ações dos dois projetos combinados.   

 

Palavras-chave: eficiência energética; projetos sociais; consumo de energia; mudança de 

hábitos de consumo; educação para o consumo consciente. 
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Em tempos em que ocorrem grandes alterações climáticas, e em que questões 

como o aquecimento global preocupam grande parte das nações no mundo, a melhoria 

da eficiência energética – que consiste em reduzir perdas e eliminar desperdícios no 

consumo de energia – é considerada uma solução econômica, eficaz e rápida para 

minimizar impactos ambientais provocados pela produção e utilização da energia, além 

de reduzir emissões de dióxido de carbono (CO2). A ONU, por meio do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas (IPCC), vem discutindo o tema desde os anos 90. 

 

No Brasil, o tema eficiência energética ligado aos impactos ambientais começou 

a ser debatido no final dos anos 90, mas só adquiriu a importância devida no chamado 

apagão energético em 2000, situação em que a população foi obrigada a diminuir o 

consumo, sob o risco de falta de energia elétrica generalizada em todo o território 

brasileiro. Antes do apagão, os programas de eficiência energética aconteciam de forma 

pontual e sem inter-relacionamento entre eles. Já durante o racionamento de energia, a 

eficiência energética foi o carro-chefe para as ações de controle da demanda de energia. 

Assim, foi construída uma política consistente de investimento em eficiência energética 

de forma contínua no Brasil.  

 

A principal política de eficiência energética brasileira é coordenada pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabeleceu nos contratos de 

concessão de distribuição de energia elétrica a obrigação de investimento de 0,5% da 

Receita Operacional Líquida (ROL) em programas de eficiência energética. Estes 
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programas podem ser divididos em dois grandes blocos de ações: (a) troca de 

equipamentos menos eficientes por equipamentos mais eficientes; e (b) projetos 

educacionais que visam estabelecer uma cultura de não desperdício de energia. Entre os 

anos de 1998 e 2007, cerca de 1,9 bilhões de reais foram investidos em eficiência 

energética no Brasil. O valor é próximo ao gasto com o Programa Bolsa Família no seu 

ano de criação (2003). Apesar de o volume de investimento ser muito alto, muitas 

pessoas desconhecem esse direito e existem poucas iniciativas que divulguem o papel 

desse recurso no Brasil. Atualmente devem ser investidos no mínimo 60% dos recursos 

em projetos do segmento Baixa Renda.  

 

Tendo em vista o volume de investimentos e a importância dessa questão, o 

cerne do estudo a ser desenvolvido será a avaliação dos projetos de eficiência energética 

para clientes de baixo poder aquisitivo. Nesse sentido, deve ser apontado que a ANEEL 

a cada ano elabora regulamentações visando melhorar o nível de investimento e a 

assertividade dos projetos que as concessionárias de energia implementam. A Agência 

tem aumentado gradativamente o percentual que deve ser investido em populações de 

baixa renda, e hoje está estabelecido que no mínimo 60% dos investimentos em 

eficiência energética devem beneficiar essa parcela da população. Neste tipo de projeto, 

é desejável que as duas linhas de ação do Programa Nacional de Eficiência Energética 

sejam implementadas, isto é, que haja troca de equipamentos e que sejam realizadas 

ações educativas para o consumo eficiente de energia. 

 

  A ANEEL também estabeleceu novos modelos para criação e avaliação dos 

projetos de eficiência energética. Apesar do esforço da agência reguladora em buscar a 
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melhoria dos métodos de avaliação, ela ainda não conseguiu acompanhar e englobar 

todas as características existentes nos diversos tipos de projetos, principalmente os 

focados nas populações de baixa renda. 

 

Os métodos de avaliação hoje utilizados são extremamente técnicos, com grande 

rigor matemático e capazes de medir a economia de energia, o que é um ponto 

importante; contudo, eles não são capazes de considerar o resultado de um trabalho 

educacional visando o consumo eficiente de energia. Ou seja: os métodos atualmente 

utilizados não são aptos a captar uma mudança de hábito de consumo de energia, nem 

tampouco conseguem captar outros impactos que os projetos podem produzir. Ao 

mesmo tempo, existem estudos que mostram que a informação e o conhecimento podem 

ser tão eficazes quanto a troca de equipamentos menos eficientes por equipamentos 

mais eficientes.  O trabalho da Universidade de Oxford intitulado “The Effectiveness of 

Feedback on Energy Consumption”, bem como as pesquisas da Fundação Getúlio 

Vargas sobre as ações sociais e de eficiência energética desenvolvidas pela 

concessionária Ampla Energia e Serviços S/A, são exemplos de estudos que mostram a 

efetividade de ações educacionais. 

 

Desta forma, o trabalho a ser apresentado procurará verificar qual o resultado 

das ações educacionais em projetos de eficiência energética e a sua interação com 

projetos de troca de equipamentos obsoletos por aparelhos novos e eficientes, utilizando 

como objeto de estudo as ações de eficiência energética direcionadas às populações de 

baixa renda na área de concessão da Ampla Energia e Serviços S/A. A partir dos 
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resultados obtidos, buscaremos oferecer subsídios para uma melhor avaliação dos 

projetos de eficiência energética. 
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1. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CONCEITUAÇÃO, HISTÓRICO E 

QUESTÕES TÉCNICAS E EDUCACIONAIS NO CONSUMO RACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

 

 Neste capítulo, analisaremos as bases técnicas e históricas do conceito de 

eficiência energética, explicitando também suas principais regulamentações e 

parâmetros. Nesse aspecto, é importante apontar a importância de adaptar tais 

parâmetros à realidade concreta, uma vez que esta pode influir de forma decisiva no uso 

da energia elétrica. Sendo assim, o aspecto educacional do tema – que muitas vezes não 

é devidamente dimensionado como a parte técnica – se sobressai como um dos fatores 

mais importantes para a real promoção da eficiência energética, como veremos neste 

capítulo. 

 

1.1. Conceito de eficiência energética 

 

A eficiência energética pode ser definida como a otimização possível de se 

alcançar no consumo de energia. Antes de aparecer sob a forma de luz, frio/calor ou 

movimento, a energia sofre um processo de transformação que pode ser simples ou 

complexo, com percursos curtos ou às vezes muito longos, durante os quais uma parte é 

desperdiçada e a outra, que chega ao consumidor, nem sempre é devidamente 
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consumida. A eficiência energética pressupõe a implementação de estratégias e medidas 

para combater o desperdício de energia ao longo deste percurso, ou seja, desde que a 

energia é transformada até a sua utilização final.  

 

A eficiência energética acompanha todo o processo de produção, distribuição e 

utilização da energia. Este processo pode ser dividido em duas grandes fases: a 

transformação e a utilização. A seguir, ambas as fases serão analisadas, levando-se em 

conta o tipo de perda que poderá ocorrer em cada uma delas. 

 

1.1.1. Perdas na transformação da energia 

 

A energia existe na natureza em diferentes formas e, para ser utilizada, necessita 

ser transformada. A geração de energia elétrica é realizada mediante diferentes 

tecnologias. As principais aproveitam um movimento rotatório para gerar corrente 

alternada em um alternador. O movimento rotatório pode provir de uma fonte de energia 

mecânica direta, como a corrente de uma queda d'água ou o vento, ou de um ciclo 

termodinâmico. Neste último caso, se esquenta um fluido que percorre um circuito 

movimentando um motor ou uma turbina. O calor deste processo é obtido mediante a 

queima de combustíveis fósseis, reações nucleares ou outros processos. 

 

Durante essa transformação, parte da energia perde-se, gerando desperdícios 

prejudiciais para o ambiente. Parte destas perdas é inevitável e deve-se a questões 

físicas, mas outra parte é perdida por mau aproveitamento e falta de otimização dos 

sistemas. Esse desperdício tem sido um ponto de atenção das empresas que produzem 
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energia. Por outro lado, sendo a energia um bem vital às economias, este tema faz parte 

da agenda política de vários países e tem suscitado uma crescente inquietação da 

comunidade internacional. 

 

Neste contexto, as iniciativas para a promoção da eficiência energética vêm se 

multiplicando. Empresas, governos e ONGs por todo o mundo têm investido fortemente 

na melhoria dos processos e na pesquisa de novas tecnologias energéticas, mais 

eficientes e com menor impacto ao meio ambiente, bem como no aproveitamento das 

energias renováveis. 

 

1.1.2. Perdas na utilização da energia 

 

O desperdício de energia não se esgota na fase de transformação ou conversão, 

ocorrendo também durante o consumo. Um eletrodoméstico obsoleto ou um mau hábito 

no consumo de energia pode representar grandes níveis de desperdício de energia. 

Estima-se que no Brasil há um desperdício de 10% a 16% de toda energia produzida, o 

que representa um custo entre R$9,7 bilhões e R$15,5 bilhões, por ano. Nesta fase, a 

eficiência energética é frequentemente associada ao termo "consumo racional da 

energia", que pressupõe a adoção de medidas que permitam uma melhor utilização da 

energia, tanto no setor doméstico, como nos setores industriais e de serviço. 

 

Por meio da escolha, aquisição e utilização adequada dos equipamentos, é 

possível alcançar significativas economias de energia, mantendo o conforto e até 
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aumentando a produtividade das atividades dependentes de energia, proporcionando 

vantagens do ponto de vista econômico e ambiental. 

 

Importante ressaltar que enquanto a eficiência energética na fase de 

transformação da energia depende apenas de um número restrito de atores, na fase da 

utilização da energia, a eficiência depende de toda sociedade. 

 

1.2. Histórico da eficiência energética no Brasil 

 

Desde a crise do petróleo, o Brasil tem adotado iniciativas a fim de diminuir as 

perdas energéticas. Durante toda a década de 70 até a segunda metade da década de 80, 

os investimentos eram direcionados exclusivamente para o setor de transporte e para a 

indústria. Os principais fomentadores dessas políticas foram o Ministério das Minas e 

Energia (MME), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), e o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT).  

 

No transporte, o foco era substituir a gasolina, incentivando o uso do álcool. 

Importante apontar a criação, em 1975, do Programa Nacional do Álcool – Proálcool, 

com o objetivo de estimular a produção do álcool, visando o atendimento das 

necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos, 

com o escopo de substituir o uso dos combustíveis veiculares derivados de petróleo.  

 

Já na indústria, o incentivo estava direcionado à substituição da matriz 

energética do petróleo pela energia elétrica. Em 1981, foi implantada a primeira medida 
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para diminuir o desperdício de energia: o CONSERVE – Programa de Conservação de 

Energia no Setor Industrial, a partir do qual iniciaram-se práticas de elaboração de 

diagnósticos energéticos nas indústrias. 

 

 Em 1984, foi criado um programa que tinha por objetivo etiquetar os 

equipamentos elétricos, coordenado pelo Instituto de Metrologia, com o apoio 

Ministério da Indústria e do Comércio e da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 

Eletrônica (ABINEE), com a interveniência do Ministério das Minas e Energia.  O 

Programa Brasileiro de Etiquetagem – surgido inicialmente para atestar a eficiência de 

equipamentos industriais, mas que vigora até os dias atuais e foi estendido a diversos 

aparelhos, inclusive os eletrodomésticos – atua por meio de etiquetas informativas, com 

o objetivo de alertar o consumidor quanto à eficiência energética dos principais 

equipamentos elétricos nacionais.  

 

 Ampliando a atuação para além dos transportes e indústria, em 1985 foi 

implantado o PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que, 

contando com altos investimentos do governo federal, desenvolveu metodologia para 

transmissão de conhecimento através do “PROCEL Educação” e da etiquetagem de 

equipamentos mais eficientes. O “Selo PROCEL” tem o objetivo de orientar o 

consumidor, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência 

energética dentro de cada categoria, proporcionando, assim, economia nas contas de 

energia elétrica. A existência do “Selo PROCEL” também estimula a fabricação e a 

comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento 

tecnológico e a preservação do meio ambiente. 
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 Dados do PROCEL de 1999 mostram que o projeto possibilitou uma economia 

estimada de 2100GWh, o que corresponde a uma usina elétrica de 436MW. Apesar de 

ser um valor de grande expressão, ele representa menos de 1% da demanda de energia 

do ano
1
. Esses resultados também nos indicam que existe um grande potencial para esse 

tipo de iniciativa. Uma outra medição realizada em 2003 indicou que, desde seu início, 

o PROCEL conseguiu economizar 19 milhões de MWh, o que evitou a construção de 

uma hidrelétrica com mais de 1.500km2 de reservatório evitando assim um 

investimento de 13 bilhões de dólares
2
.  

 

Após a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e na 

iminência do racionamento de energia, foi editada a Lei nº 9.991/2000, que estabelece a 

principal política de eficiência energética nacional: a obrigação, direcionada às 

concessionárias de energia elétrica, de investir 0,5% de sua Receita Operacional Líquida 

(ROL) em projetos de eficiência energética.  

 

Com o aumento do investimento e a melhor coordenação dos resultados do 

programa de eficiência energética, os ganhos passaram a ser reconhecidos no Plano 

Nacional de Energia 2030 (PNE 2030). O PNE 2030 é o primeiro estudo de 

planejamento integrado dos recursos energéticos realizado pelo governo brasileiro, com 

a finalidade de fornecer subsídios para a expansão da oferta de energia econômica e 

sustentável, promover uma melhoria no uso das fontes energéticas e uma maior 

                                                 
1
 MME – Ministério de Minas e Energia e  DNDE – Departamento Nacional de Desenvolvimento 

Energético. Balanço Energético Nacional – ano base 1999. Brasília, 2000. 
2
 MME – Ministério de Minas e Energia. Energia Renovável e Eficiência Energética. Brasília, 2004. 
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economia de energia, visando atender a demanda a longo prazo. A eficiência energética 

passou a ser expressamente incluída aqui, demonstrando o quão vital é essa questão. 

 

Dessa forma, o PNE 2030 estabeleceu percentuais mínimos de eficiência 

energética de acordo com cada cenário de crescimento ou retração. Em média, 

determinou-se que deverá haver uma redução de 10% no consumo de energia para que 

as políticas de investimento e infra-estrutura não necessitem de aumentos superiores aos 

previstos para atender a demanda. Esses 10% de redução seriam provenientes de duas 

parcelas: uma referente ao “progresso autônomo” e outra referente ao “progresso 

induzido”. Entende-se por progresso autônomo a reposição natural do parque de 

equipamentos por similares novos e mais eficientes. Já por progresso induzido entende-

se aquele que requer estímulos através de políticas públicas. 

 

Assim, podemos notar que, em menos 40 anos, o Brasil saltou de um cenário no 

qual a eficiência energética sequer era considerada, para tomar uma posição de 

destaque, especialmente por ser considerada ponto importante na estratégia a longo 

prazo de demanda de consumo de energia elétrica. 

 

1.3. Regulação e investimento no âmbito da eficiência energética 

 

Em 1998, a ANEEL estabeleceu pela primeira vez os critérios de investimento 

em eficiência energética a ser feito pelas concessionárias de energia elétrica. Desde 

então, a ANEEL lança novas regulamentações quase que anualmente. Estas normas têm 

por objetivo aprimorar e dirigir os investimentos nos projetos de eficiência energética. 
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Como já mencionado, as distribuidoras de energia elétrica ficaram responsáveis por 

investir parte da sua Receita Operacional Líquida (ROL) em projetos de eficiência 

energética e em projetos de pesquisa e desenvolvimento.  

As regulamentações que tiveram maior impacto foram: (a) a Resolução nº. 300, 

de 12 de fevereiro de 2008, editada pela ANEEL, que define o percentual de 50% da 

verba para aplicação em projetos de eficiência energética com foco em comunidades de 

baixo poder aquisitivo; e (b) a Lei nº. 12.212, de 20 de janeiro de 2010, que estabelece a 

obrigatoriedade de investir 60% da verba em projetos de eficiência energética para 

unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social (famílias cadastradas no 

cadastro único do Governo Federal, portadoras do NIS – Número de Inscrição Social). 

 

No quadro abaixo, são apresentados os investimentos dos primeiros cinco anos 

da verba de eficiência energética. Nota-se grande investimento em iluminação pública; 

além disso, os percentuais de projetos para uso residencial, industrial e serviços públicos 

são muito próximos: 
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Fonte: www.aneel.gov.br 

 

Outro quadro com dados interessantes é o que mostra o padrão de investimento 

após a edição da Resolução ANEEL nº 300/2008. Nota-se uma explosão de projetos 

para populações de baixa renda, e a redução de investimentos em quase todos os outros 

tipos de projetos. Os projetos direcionados à população de baixa renda estão 

concentrados em troca de lâmpadas e de refrigeradores, em conjunto com ações 

educativas sobre o uso racional de energia elétrica. Essa população se caracteriza por 

possuir equipamentos obsoletos, baixa qualidade de suas instalações e por ter hábitos 

que aumentam o desperdício de energia elétrica.  

 

A partir da Resolução 300/2008, foram apresentados à Aneel 573 projetos (até 

setembro/2010), divididos da seguinte maneira: 



 

 

21 
 

 

 

Apesar de o forte investimento em projetos para populações de baixo poder 

aquisitivo ter superado a meta, o programa de eficiência energética tem sofrido várias 

críticas. A principal delas afirma que o projeto tornou-se excessivamente custoso, tendo 

em vista que, a partir do momento em que o foco foi direcionado às famílias de baixa 

renda, o custo da energia economizada ficou mais caro do que era anteriormente. 

 

O quadro abaixo elucida a crítica mencionada acima. Nele, considera-se como 

“primeira fase” o período anterior à Resolução ANEEL n. 300/2008 e como “segunda 

fase” o período posterior à referida resolução. O dado que merece mais atenção é o 

custo por MWh economizado. Na primeira fase, o custo para economizar um MWh era 

de R$69,18. Na segunda fase, esse custo pulou para R$209,23 – o que representa um 

aumento de 302%: 

 

EE RDP

(MWh/ano) (kW) R$ %

Baixa Renda 147 966.520 371.661 885.539.102 62,7 2008-2011

Poder Público 148 138.370 30.153 157.590.019 11,2 2009-2011

Serviços Públicos 86 103.990 21.616 101.865.672 7,2 2008-2012

Aquecimento Solar 21 16.183 14.291 63.071.009 4,5 2009-2011

Co-geração 4 69.148 8.619 57.425.000 4,1 2008-2014

Educacional 28 5.559 1.601 46.345.447 3,3 2009-2011

Industrial 12 14.184 1.242 38.506.402 2,7 2008-2012

Projeto Piloto 5 9.420 7.614 19.868.519 1,4 2009-2011

Comércio e Serviços 53 12.564 3.001 16.244.974 1,2 2008-2011

Rural 53 31.349 15.779 10.727.249 0,8 2008-2011

Residencial 10 31.152 2.451 8.653.235 0,6 2009-2011

Gestão Energética Municipal 5 0 0 3.705.730 0,3 2008-2010

Pelo Lado da Oferta 1 480 320 2.875.978 0,2 2008-2012

Total 573 1.398.919 478.348 1.412.418.336 100
Fonte: www.aneel.gov.br

Tipologia Quantidade
Investimento

Período
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 Fonte: www.aneel.gov.br 

 

Acreditamos, porém, que esses resultados podem estar sendo impactados pela 

forma de medição que foi sugerida no Manual dos Programas de Eficiência Energética 

(PEE), estabelecido pela Resolução ANEEL nº 300/2008. O Manual dos Programas de 

Eficiência Energética tem o objetivo de guiar a formatação e avaliação de cada tipo de 

projeto. Neste manual, são apresentadas a estrutura e a forma de apresentação dos 

projetos, os critérios de avaliação e de fiscalização e os tipos de projetos que podem ser 

realizados com recursos do PEE. Também são apresentados os procedimentos para 

contabilização dos custos e apropriação dos investimentos realizados. O manual exige, 

ainda, que seja utilizado Protocolo Internacional para Medição e Verificação de 

Performance (PIMVP), que será analisado a seguir. 

 

1.4. O Protocolo Internacional para Medição e Verificação de Performance 

(PIMVP) 

 

Quando falamos de um Protocolo de Medição e Verificação, estamos falando de 

uma de espécie de auditoria que, no caso de um projeto de eficiência energética, será 

uma auditoria energética. Primeiramente, temos que ter em mente que a energia é um 

dos poucos recursos que não pode ser substituído por outro. No caso da energia, 

somente o conhecimento e a informação podem fazer com que a energia seja 

substituída, economizando-a.  

 

Inicialmente, essas auditorias estavam ligadas à necessidade de substituição da 

matriz energética no início dos anos 80, e os primeiros trabalhos desenvolvidos foram 
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no Conselho Nacional do Petróleo. A auditoria energética se organiza de uma forma 

minimamente gerencial, no qual seu papel é identificar e quantificar as reduções do 

consumo de energia. E se inicia com perguntas simples, tais como: quanta energia está 

sendo consumida? quem está consumindo energia? como se está consumindo energia? 

A partir das respostas a essas questões, será determinada a eficiência possível ou já 

obtida. O quadro abaixo resume o modo como eram feitas as primeiras auditorias no 

Brasil: 

 

Fonte: (SANTOS, A. H. M., p.135) 

 

Assim, podemos notar que as bases para medição e verificação das ações de 

eficiência energética são um tema já debatido há vários anos; contudo, o debate se 

acirrou mais em meados da década de 90. Isso se deu em razão da falta de mecanismos 

confiáveis e transparentes, o que causou forte diminuição dos investimentos em 

eficiência energética no mundo. Para aumentar a confiabilidade e diminuir as 

inconsistências, criou-se um protocolo de medição e verificação no qual se 
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padronizavam as abordagens de engenharia para medir a eficiência de uma instalação e 

a economia de energia.       

 

Com o surgimento das ESCOs (Energy Services Company), que são empresas de 

engenharia especializadas em serviços de conservação de energia – ou melhor, 

especializadas em promover a eficiência energética e de consumo de água nas 

instalações de seus clientes, utilizando-se primordialmente de contratos de performance 

–, surgiram também várias outras metodologias de medição e verificação e, neste 

período, a participação dos governos e especialistas permitiu a criação do Protocolo 

Norte-Americano de Medição e Verificação de Energia (North American Energy 

Measurement and Verification Protocol).  

 

A primeira versão do mencionando protocolo mais tarde veio a ser alterada e 

expandida, passando a ser intitulada de Protocolo Internacional para a Medição e 

Verificação de Performance – PIMVP (International Performance Measurement and 

Verification Protocol – IPMVP).  

 

O protocolo teve como principal objetivo estabelecer os procedimentos gerais da 

forma de medição, cálculo e reporte das economias obtidas em projetos de eficiência 

energética. Tal norma também definiu que estas economias devem ser analisadas de 

acordo com um plano de Medição e Verificação baseado em quatro opções (A, B, C e 

D).  
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No ano 2000, foram introduzidas novas regras ao PIMVP quanto à qualidade 

ambiental. Mais tarde, entre os anos de 2006 e 2007, devido às advertências dos efeitos 

climáticos, estas questões tiveram sua importância elevada, principalmente no apelo 

para a redução das emissões de gases de CO2, para a diminuição do consumo de 

combustíveis fosseis e para uma maior eficiência energética.  

 

No mesmo período, surgiu um protocolo intitulado de Federal Energy 

Meanagement Protocol (FEMP), com a finalidade de reduzir os custos de energia 

apenas em projetos de edifícios públicos, com o objetivo de torná-los mais eficientes.  

 

A aplicação e os aperfeiçoamentos constantes do PIMVP ao longo dos anos 

demonstram o seu sucesso na determinação de pontos críticos num projeto de eficiência 

energética. Porém, entendemos que este deve ser sofrer adaptações às peculiaridades 

brasileiras, conforme será visto a seguir. 

 

1.5. A aplicação de parâmetros de eficiência energética e sua adaptação à realidade 

brasileira: hábitos de consumo e ações educativas  

 

Assim como o PIMVP foi flexível para se adequar às necessidades de medir o 

impacto ambiental através da emissão de CO2, acreditamos que ele deveria também ser 

adaptado a cada país ou estado que possua um plano ou programa de eficiência 

energética estruturado.  
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No caso do Brasil, como visto acima, houve uma grande mudança no foco do 

programa de eficiência energética. Porém, as avaliações feitas hoje medem basicamente 

o efeito da troca de equipamentos, não dando a devida importância às mudanças de 

hábitos de consumo de energia. Isso ocorre porque o modelo de PIMVP foi 

desenvolvido e baseado na garantia de contrato de performance, que dá muito mais 

ênfase à economia numérica/física de energia proporcionada pela troca de equipamento.   

 

Além disso, tal modelo também é incapaz de capturar outros ganhos que podem 

ser obtidos, como, por exemplo, o da melhoria na qualidade de vida representado pelo 

acesso a um bem público tal como a energia elétrica.  

 

 Apesar da qualidade do PIMVP, notou-se que sua aplicação na avaliação de 

projetos do tipo baixa renda possui dificuldades. No workshop de avaliação do 

Programa de Eficiência Energética realizado na ANEEL, sob a coordenação dos 

Professores Jamil Haddad e Gustavo Nogueira Salume, conclui-se sobre a necessidade 

de haver critérios claros de medição e verificação por tipologia de projeto e que o 

PIMVP deveria ser adaptado às condições brasileiras, uma vez “os projetos para o 

segmento de baixo poder aquisitivo envolvem moradias com baixo consumo de energia 

elétrica e as economias envolvidas também são de pequeno valor.” 
3
  

 

 Apesar de 100% das distribuidoras de energia elétrica afirmarem que utilizam o 

PIMVP como referência, foi relatado no citado workshop que todas apresentam 

dificuldade em aplicar a medição por uso final em cada equipamento. A separação dos 

circuitos elétricos em casas de baixo poder aquisitivo não é adequada para esse tipo de 

                                                 
3
 ANEEL – Workshop Avaliação do PEE, Auditório da ANELL – Brasília, 17 de setembro de 2010. 
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análise, além do que é necessário ter equipamentos de medição muito específicos e 

pessoal treinado para operá-los. Muitas vezes, os custos de medição e verificação 

podem ultrapassar o que é estabelecido no manual de eficiência energética da ANEEL.  

 

 Outro problema encontrado na realização da avaliação pelo PIMVP é que muitos 

moradores mudam de casa e até mesmo trocam os equipamentos recebidos através do 

projeto de eficiência energética por outros. Desta forma, medições de resultados no 

longo prazo estariam sujeitas a muitas variações, inclusive o aumento de 

eletrodomésticos e do número de moradores. 

 

 Os instrumentos de medição e verificação também são frágeis quando levado em 

conta o hábito de consumo, pois o uso de um equipamento elétrico pode variar muito de 

acordo com a quantidade de pessoas que o utilizam e a forma como fazem isso. Duas 

famílias que possuam aparelhos de ar-condicionado iguais podem ter consumos muito 

diferentes, mesmo que tenham o mesmo número de pessoas residentes em cada 

domicílio. O consumo vai variar de acordo com a temperatura que cada um seleciona no 

aparelho, o tempo de utilização, o tamanho do ambiente, a quantidade de sol que esse 

ambiente recebe, o nível de vedação deste ambiente com outros da casa, o tamanho da 

janela, a quantidade de móveis etc. 

 

 Assim, para obter uma medição precisa, é necessário controlar vários fatores, o 

que encarece – e às vezes até inviabiliza – a verificação dos resultados. Mesmo que 

fosse possível controlar todos os aspectos técnicos como dimensão, temperatura, 

vedação etc., o hábito de consumo continuaria sendo um fator muito difícil de aferir.  
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Ao analisarmos a carga de consumo das residências esse ponto fica bastante 

claro. Para entender melhor a distribuição do consumo ao longo dia, utilizamos o 

gráfico do Operador Nacional do Sistema – ONS, que apresenta os níveis de carga por 

tipo de usuário. Tal gráfico também mostra que o período de maior consumo começa 

por volta das 16 horas e vai até as 23 horas. O principal responsável por essa elevação é 

o consumo de energia residencial: 

    Curva de Carga Típica – ONS 

 

Fonte: ONS 

Na figura abaixo, é apresentada a curva de carga típica no Brasil, separadas por 

tipo de uso em gráficos independentes: 

 

Curva de Carga Típica do SIN 
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 Fonte: ONS  

 

Apesar das cargas de energia consumidas apresentarem certa uniformidade ao 

longo dos dias, nota-se que existem eventos que alteram drasticamente o sentido e as 

rampas de consumo. Utilizamos como exemplo um dia de jogo do Brasil na Copa do 

Mundo de 2006, comparado com a carga de uma terça-feira típica. A partir das 14h, o 

consumo começa a cair progressivamente. Já no início do jogo, acontece uma queda 

drástica no consumo. Na hora do intervalo da partida, em apenas seis minutos houve 

uma elevação de carga na ordem de 4.200 megawatts: é como se a cada minuto a carga 

de toda cidade de Curitiba entrasse no sistema de um só vez. Ao fim do jogo, a elevação 

de carga é ainda maior, atingindo níveis de 7.800 megawatts em oito minutos: 
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Um outro fato ilustrativo da importância dos hábitos de consumo ocorre nos 

capítulos finais das novelas, no qual grande parte da população está assistindo televisão 

e deixa de usar outros equipamentos de maior consumo de energia elétrica. Porém, nos 

intervalos e ao final do evento, acionam simultaneamente vários equipamentos que 

fazem uso de energia elétrica (linha vermelha do gráfico): 

 

 

  

FINAL DA NOVELA DAS 20h00 (PARAÍSO TROPICAL) - REDE GLOBO
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Um exemplo mais recente ocorreu na exibição do último capítulo da novela 

“Caminho das Índias”, da Rede Globo. Observa-se desde o início da novela uma 

redução do consumo global de energia elétrica, com pequenas elevações durantes os 

intervalos. Ao fim da novela, verifica-se uma forte rampa de aumento de carga (4.200 

megawatts em apenas oito minutos), equivalente ao consumo de energia elétrica de toda 

região metropolitana do Rio de Janeiro no horário de maior consumo, de uma só vez: 

   

 

Se eventos dessa natureza são capazes de alterar drasticamente a forma de 

consumir energia elétrica, fica claro que o hábito de consumo é tão importante quanto a 

tecnologia quando falamos de eficiência energética. E hábitos de consumo são fatores 

que só podem ser entendidos e alterados por meio de ações educativas. 

 

Sendo assim, no presente trabalho analisaremos projetos de eficiência energética 

nos quais seja possível avaliar não apenas os resultados da troca de equipamentos 
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obsoletos por equipamentos novos e eficientes, mas também o impacto da ação 

educativa de consumo eficiente. Pelo pioneirismo de investir grande parte do orçamento 

da verba de eficiência energética em locais de baixo poder aquisitivo, bem como pela 

quantidade de dados disponíveis e pela facilidade de acesso, utilizaremos como 

parâmetros de análise para este estudo os projetos de eficiência energética 

desenvolvidos pela Ampla Energia e Serviços S/A. 
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2. OS PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DESENVOLVIDOS NA 

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 

 

Como concluído ao fim do capítulo anterior, vimos que o hábito de consumo é 

um fator muito relevante quando falamos de eficiência energética. Para analisar e 

mensurar o impacto de ações de eficiência energética que levem em conta tal fator no 

caso concreto, aliando a troca de equipamentos a ações educativas, passamos agora a 

analisar os projetos de eficiência energética desenvolvidos pela Ampla Energia e 

Serviços S/A. 

 

2.1. A Ampla Energia e Serviços S/A: breves considerações sobre a empresa 

 

A Ampla Energia e Serviços S/A é uma empresa concessionária de serviço 

público, surgida em decorrência da privatização da Companhia de Eletricidade do Rio 

de Janeiro (CERJ), ocorrida em 1996 (muito embora o nome “CERJ” ainda tenha sido 

mantido até o ano de 2004). A estatal foi adquirida por um consórcio de empresas de 

energia elétrica, formado pelo Grupo ENDESA (Espanha), Chilectra e Enersis (Chile) e 

EDP Brasil (Portugal). 

 

Atualmente, a Ampla tem como controladora a Endesa Brasil, uma holding que 

possui companhias de distribuição, geração, conversão e transmissão de energia. Além 

da Ampla, a Endesa Brasil controla a Coelce (distribuidora de energia do Estado do 

Ceará), as geradoras Endesa Cachoeira (hidrelétrica, localizada no Estado de Goiás) e 

Endesa Fortaleza (termelétrica a gás, instalada em Caucaia, no Estado do Ceará), bem 

como a conversora e transmissora Endesa Cien, (localizada em Garruchos, no Estado do 
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Rio Grande do Sul). Tal campo de atuação faz com que a Endesa Brasil esteja entre as 

cinco maiores empresas do setor elétrico brasileiro.  

 

A Endesa Brasil é controlada pela Endesa S/A, que é a maior empresa de energia 

da Espanha e principal companhia privada de energia da Península Ibérica e da América 

Latina, com ativos em oito países (Espanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 

Marrocos, Peru e Portugal). 92% da Endesa S/A são detidos pela A Enel SpA, que é a 

maior companhia elétrica da Itália e a segunda maior da Europa em capacidade 

instalada, com operações em 40 países localizados em quatro continentes. 

 

Em relação à área de atuação da Ampla, cabe apontar que a empresa distribui 

energia para uma população de 6,3 milhões de pessoas em 66 municípios do Estado do 

Rio de Janeiro. No final de 2010, atendia a 2,6 milhões de clientes residenciais, 

comerciais, industriais e públicos. A área da concessão possui 32.613 km², o que 

corresponde a aproximadamente 73,3% do território do Estado do Rio de Janeiro. A 

empresa possui 74 agências comerciais e 118 subestações. Em 2010, o faturamento 

obtido foi de R$4,75 bilhões e lucro líquido de R$ 216,09 milhões. 

 

O mapa abaixo mostra a extensão da área de concessão da Ampla no Estado do 

Rio de Janeiro: 
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2.2. Furto de energia elétrica: o grande desafio das empresas do setor 
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O furto de energia elétrica é um crime que consiste na subtração de tal bem, vale 

dizer: o agente cria alguma forma de fraudar o sistema de medição para que possa 

utilizar-se da energia elétrica sem que seja cobrada a tarifa pelo uso de tal serviço. 

Popularmente conhecido como “gato”, o furto de energia elétrica encontra-se tipificado 

da seguinte forma no Código Penal Brasileiro:  

 

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

(...) 

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra 

que tenha valor econômico. 

(...)” 

 

Dentre os modos de praticar tal crime, podemos citar os seguintes: travamento 

do disco do medidor; rompimento do lacre do medidor com posterior adulteração de seu 

mecanismo; ligação direta na rede (no poste); passar fios contornando o medidor; serrar 

as engrenagens do medidor; inclinar o medidor; furar o medidor e inserir açúcar no 

medidor para atrair formigas para seu interior e impedir seu funcionamento. As fotos 

abaixo ilustram algumas destas fraudes:  
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Fonte: Ampla 

 

O furto de energia se configura como uma das maiores dificuldades enfrentadas 

pelas empresas distribuidoras de energia elétrica. Um estudo realizado pela UNICAMP 

em 2006
4
 estimou em 17% o volume das perdas comerciais ocorridas no sistema 

elétrico brasileiro, o que corresponde a 7.428.000 megawatts/hora. O mesmo estudo 

determina que a soma das perdas de todas as distribuidoras de energia elétrica no Brasil 

equivale a um prejuízo de R$ 1,2 bilhão por ano. 

 

Após a privatização do serviço de distribuição de energia elétrica, houve uma 

grande preocupação em combater o furto, por duas razões principais: em primeiro lugar, 

pelo fato óbvio de que as concessionárias de energia são empresas privadas e, como tais, 

visam evitar prejuízos na sua operação, perseguindo o lucro e o desenvolvimento 

empresarial. Em segundo lugar, porque a privatização criou a figura das agências 

reguladoras, que determinam uma série de obrigações para as concessionárias. No caso 

do setor elétrico, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) determina que haja 

                                                 
4
 SATO, Fujio. Uma introdução à Eletricidade. III Ciclo de Palestras do Programa de Prevenção 

Contra Desperdício nos Ambientes dos Restaurantes Universitários da UNICAMP. Campinas, 
2006. 
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a redução de perdas não-técnicas (basicamente, furto e fraude), conforme 

Regulamentação 456/2000 e regras posteriores. 

   

O problema o furto de energia é latente no Estado do Rio de Janeiro, em especial 

na área de atuação da Ampla. O índice de perda de energia, no biênio 2003/2004, era de 

24%. Em algumas localidades, como São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Duque de Caxias e 

determinadas comunidades de Niterói, esse índice chegava a 52%.
5
  

 

Nas primeiras análises realizadas, viu-se que o problema do furto de energia 

estava concentrado na área metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, conforme 

ilustrado na figura abaixo: 

 

                                                 
5
 Fonte: estudos realizados na Ampla Energia e Serviços S/A. 
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Fonte: Ampla 

 

Como dito, a área de maior concentração de furto de energia e inadimplência 

estava na região metropolitana, que representava 30% do total de clientes e respondia 

por mais de 50% das perdas de energia. Outro ponto importante a ser considerado é o 

fato de que o furto de energia estava concentrado em clientes residenciais e que as ações 

tradicionais de combate ao furto não eram sustentáveis, pois cerca de 40% reincidiam 

em até um ano. 

 

Importante apontar que o grupo Endesa já havia enfrentado o mesmo problema 

em outros países da América Latina. O caso mais notável foi o resultado obtido pela 

empresa CODENSA, na Colômbia. Em pouco mais de dez anos, foi possível reduzir o 

índice de furto de energia de 22,5% para 8,7%. A fórmula do sucesso da CODENSA foi 

associar a ação técnica de dificultar o furto de energia à promoção de ações sociais. 

Atualmente, além de a prática do furto de energia estar praticamente erradicada na 

Colômbia, a CODENSA não só é uma companhia lucrativa como também é 

reconhecida como uma empresa socialmente responsável. Os resultados e a metodologia 
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desenvolvida pela CODENSA foram publicadas na edição 2 de 2007 da Revista 

Metering Internacional para América Latina. 

 

Este exemplo da CONDESA fez com que a Ampla visualizasse os projetos 

sociais como um meio de redução do furto de energia. Isto porque, muitas vezes, grande 

parte da energia furtada era desperdiçada. Em um artigo publicado na Revista Brasil 

Energia na Internet
6
, Jerson Kelman, ex-diretor geral da ANEEL, estimou que “metade 

da energia furtada não seria consumida se fosse devidamente paga”. Assim, percebeu-

se que caso haja uma orientação adequada para a população – o que pode ser feito por 

meio da implementação de projetos sociais –, os clientes poderão reduzir o seu consumo 

e aumentar sua capacidade de pagamento, não necessitando mais do furto de energia.  

 

Assim, surgiram os projetos sociais da empresa, que serão analisados a seguir.   

  

2.3. Histórico da criação dos projetos sociais na Ampla: dos estudos iniciais ao 

programa “Consciência Ampla” 

 

 Para melhor entender as causas de furto de energia e, dessa forma, poder 

implementar adequadamente seus projetos sociais, a Ampla contratou, a partir de 2003, 

uma série de estudos com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e com a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), com o escopo de compreender os motivadores sociais que 

influenciavam as perdas de energia e a inadimplência em sua área de concessão.  

 

                                                 
6
 KELMAN, Jerson. Sobre Macacos e Gatos. Artigo publicado na Revista Brasil Energia na 

Internet, em 02/09/2010. Disponível em 
<http://www.energiahoje.com/brasilenergia/ideias/2010/09/02/416915/sobre-gatos-e-
macacos.html> 
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Um dos mais importantes destes estudos denominou-se “Perdas de Energia e 

Complexidade Social”, elaborado pela FGV em 2006. O referido estudo apontou as 

características principais da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro – muito 

importantes para pensar os projetos sociais – como sendo as seguintes: (a) alto Índice de 

Complexidade Social; (b) falta de confiança nos organismos públicos (fato que pode ser 

condensado na ideia de que “roubar do Estado não é condenável”); (c) falta de estrutura 

dos organismos públicos; e (d) existência de áreas carentes. 

 

Em relação ao Índice de Complexidade Social, vale apontar que este foi 

construído pela FGV conjugando os seguintes indicadores: ocupação desordenada do 

solo, alto índice de violência e dificuldade de acesso aos serviços públicos. Conclui-se 

que o Estado Rio de Janeiro possuía o maior Índice de Complexidade Social do país, 

bem como que, dentre todos aqueles aplicáveis, o Índice de Complexidade Social 

demonstrou ser o que melhor explicava o furto de energia. 

 

Isto porque ao comparar entre si os índices de perdas e inadimplência das 

regionais da área de concessão da Ampla, o estudo encontrou correlação significativa 

entre o índice de complexidade social e o furto de energia: isso significa dizer que as 

áreas mais complexas socialmente apresentavam maiores índices de perdas e 

inadimplência. Porém, a mesma correlação não foi encontrada quando se considerou o 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano (ou seja, regiões de menor IDH não eram 

necessariamente aquelas que possuíam maiores índices de furto de energia). De forma 

complementar, apontou-se a influência histórica e cultural da relação do Estado com as 
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favelas e a constituição e convivência com o poder do narcotráfico como fatores que 

também podem facilitar o furto de energia elétrica. 

 

O gráfico abaixo demonstra a relação citada entre complexidade social, IDH e 

quantitativo de perdas: 

 

 

Fonte: “Perdas de Energia e Complexidade Social” – FGV – 2006. 

  

Para iniciar as atividades, a Ampla apostou na aproximação com o cliente 

residencial e na implantação de uma tecnologia que dificultasse o furto de energia. Em 

2003, alguns projetos sociais foram iniciados, mas com ações de curta duração e 

esporádicas. Esses projetos consistiam em pequenos eventos com as comunidades, no 

qual eram prestadas informações sobre consumo consciente e realizadas a troca de 

lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas.  

 

Em 2004, foram definidas as linhas de ação e os objetivos da atuação social. As 

primeiras atividades desenvolvidas foram as palestras comunitárias e as oficinas 
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denominadas “Dona de Casa Eficiente”, direcionada às mulheres. Tais atividades 

tinham como temas o uso eficiente de energia elétrica, o consumo consciente dos 

recursos naturais e os direitos e deveres do consumidor. Já no início das atividades, 

notou-se que as lideranças locais participavam e abriam espaços para que tais projetos 

acontecessem.  

 

Por meio dos estudos que estavam sendo sistematicamente elaborados desde 

2003, também foi descoberto que as pessoas tinham hábitos não eficientes no uso da 

energia elétrica. Muitos deixavam lâmpadas acessas durante o dia, secavam roupas atrás 

da geladeira, usavam muitas lâmpadas incandescentes mal dimensionadas. Constatou-se 

até mesmo que alguns consumidores utilizavam a geladeira como uma espécie de ar-

condicionado, deixando a porta aberta quando a temperatura ambiente estava elevada. 

Mesmo aqueles que tinham a intenção de economizar energia não sabiam como fazê-lo 

na prática: por exemplo, alguns consumidores desligavam a geladeira à noite na 

intenção de economizar; tal atitude, porém, faz com que a geladeira consuma mais 

energia, pois isto faz com que a geladeira degele e tenha que trabalhar de modo mais 

intenso na manhã seguinte para se resfriar novamente. 

 

A partir desse contato direto com os consumidores, a Ampla conseguiu 

desenvolver uma metodologia que, além de informar sobre o uso adequado da energia 

elétrica, conseguia também captar as demandas locais. Assim, outras atividades 

diferentes foram surgindo a partir das demandas identificadas e do diálogo com as 

comunidades. Nesse sentido, foram criados projetos que visam à geração de renda 
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(“Projeto Primeiro Emprego” e “Arte Instalada”) e projetos com metodologia especifica 

para crianças e adolescentes (“Jovem Ligado” e “Guardiões da Energia”). 

 

Com esse conjunto de projetos sociais, a imagem da empresa também começou a 

ser alterada positivamente. O ponto de destaque nessa mudança de imagem estava no 

seguinte diferencial: em todos os projetos, além das atividades educacionais, os 

promotores das ações também eram treinados para tentar solucionar os problemas 

operacionais existentes entre a empresa e os clientes. Isso fazia com que os clientes 

criassem uma relação de confiança com a Ampla, pois tinham seus problemas concretos 

resolvidos de modo efetivo. Por conta deste fato, a empresa buscou uma maior interação 

entre a área de projetos sociais e as áreas técnicas, o que se mostrou bastante eficaz. 

 

Em 2005, a empresa se torna pioneira no Brasil por substituir a medição 

convencional (medidor elétrico mecânico) por uma medição centralizada eletrônica 

(“Ampla Chip”). Essa tecnologia possibilita a medição digital do consumo de energia, 

bem como permite que alguns serviços sejam realizados de forma telecomandada. Além 

de maior eficiência técnica, esse tipo de aferição de consumo dificulta o furto de 

energia, pois os medidores propriamente ditos ficam no alto do poste, e o cliente tem 

acesso apenas a um display para acompanhar seu consumo. O quadro abaixo mostra um 

esquema ilustrativo da medição convencional e da medição eletrônica: 
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Fonte: Ampla 

Apesar da melhoria do serviço, a transição para essa tecnologia causou muita 

insatisfação nos clientes. O novo sistema, ao impossibilitar o furto de energia elétrica, 

teve como conseqüência direta o aumento do valor da conta de energia, inúmeros 

protestos e manifestações. Houve, inclusive, a criação de uma Comissão de Parlamentar 

de Inquérito (CPI) na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, que questionava a 

legitimidade do novo sistema de medição.  

 

Neste momento crítico, o estreitamento do relacionamento entre a Ampla e seus 

clientes, por meio das ações sociais, foi fundamental para manter a credibilidade da 

empresa. Todas as comunidades cobertas pela nova tecnologia passaram a ter suas 

demandas e seus perfis socioeconômicos analisados de modo ainda mais profundo, o 

que permitiu o desenvolvimento de projetos específicos. Projetos de eficiência 

energética que incluíam a troca de fiação, chuveiro e geladeira foram desenvolvidos, a 

fim de que o cliente pudesse adequar seu consumo à nova realidade. 

 

Em 2007, um novo estudo encomendado à Fundação Getúlio Vargas constatou 

que as ações desenvolvidas até então vinham apresentando bons resultados. 

Primeiramente, conclui-se que o furto de energia deixou de ser aceito publicamente – 
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fato que não era notado à época das primeiras análises –, passando a ter uma imagem 

negativa. Outro importante resultado diz respeito ao fato de que a propensão ao furto de 

energia tornou-se menor em localidades onde foram realizadas ações sociais pela 

Ampla. Importante ressaltar que tal índice foi ainda menor entre os “furtadores” que 

participaram de alguma ação social. O quadro abaixo resume tais conclusões: 

 

 

Fonte: Relatório FGV – Estudo Impacto da Ação Social -  2007/2008 

 

No ano de 2008, estudos mostraram a existência de um grande impacto dos 

projetos realizados: após a participação nos projetos sociais, havia uma forte redução no 

consumo de energia. Neste mesmo, ano houve aumento na estrutura dos projetos 

sociais, o que possibilitou novo aumento de pessoas participantes.   

 

Ainda em 2008, deu-se início ao uso da ferramenta da cartografia social no 

planejamento das ações. A cartografia social é uma ferramenta de planejamento e 
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atuação que permite conhecer as especificidades locais que subsidiam as ações dos 

projetos sociais e técnicos, por meio da identificação de áreas de conflitos, 

potencialidades, acessos etc. Todos os projetos retornam com um nível de informação e 

essas diferentes informações são plotadas em um mapa digital, com a finalidade de que 

estas sejam disponibilizadas de forma fácil e rápida. Essa cartografia apóia o 

planejamento das áreas e nas atividades operacionais cotidianas. 

 

Abaixo, a ilustração traz um exemplo de cartografia e mapeamento das 

instituições locais, comércio, áreas de influência das lideranças locais etc.:  

 

Fonte: Ampla 

 

Em 2009, foi criada a marca “Consciência Ampla”, que reúne todos os projetos 

sociais realizados pela empresa. O programa “Consciência Ampla” tem como grande 

conceito a educação para o consumo consciente. Dessa forma, todos os projetos sociais 
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a serem implementados na empresa devem observar essa linha mestra de atuação. 

Seguindo esta ideia, as linhas de ação do programa “Consciência Ampla” foram 

divididas em projetos de longo e de curto prazo, com enfoques em públicos diferentes, 

conforme consta da apresentação do referido programa, realizada em 2008, e transcrita a 

seguir:  

 “Contribuir para a educação e construção de uma nova geração engajada e 

consciente dos impactos socioambientais do consumo de energia, garantindo a 

sustentabilidade futura do negócio da Ampla”: neste enfoque, o público 

principal trata-se de crianças e jovens, e o resultados são previstos para o longo 

prazo.  

  “Desenvolver ações práticas, educacionais e profissionalizantes com a 

comunidade e que tenham resultado de percepção imediata, com foco em 

segurança, direitos, deveres e consumo eficiente de energia, garantindo a 

sustentabilidade do negócio em curto prazo nas áreas de atuação”: nesta linha 

de ação, que tem como público principal o adulto, o resultado é percebido no 

curto prazo, pois a aplicação de novos conhecimentos traz impactos imediatos na 

conta de energia.  

 

O quadro abaixo mostra na nova identidade visual do programa e seus projetos, 

demonstrando quais são as ações de curo e longo prazo, citadas acima: 
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Além das linhas de ação acima explicitadas, o programa “Consciência Ampla” 

passou a ser integrado também por projetos culturais. Ainda em 2008, foram lançados o 

Blog, a Revista Consciência Ampla e o Twitter do Consciência Ampla. Esse projetos 

são financiados através de diferentes fontes: por meio de verba de eficiência energética, 

de recursos próprios da empresa e também por incentivos fiscais relativos à cultura e 

esporte. 

 

Desde o início, em 2004, a quantidade de pessoas que participam dos projetos 

sociais da Ampla tem aumentado, conforme demonstra o gráfico abaixo:  
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Fonte: Ampla 

 

Em relação ao resultado no ano de 2011, é importante apontar que o número de 

participantes foi menor que em 2010 devido a uma inovação legal. A Lei nº. 

12.212/2010 determinou que no mínimo 60% das verbas de eficiência energética devem 

ser investidas em clientes que possuem Número de Inscrição Social (NIS) cadastrado na 

empresa. Antes de tal determinação legal, a regra para a aplicação das citadas verbas era 

determinada por resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que 

indicava que estas deveriam ser aplicadas a clientes de baixa renda, mas sem especificar 

quem seriam essas pessoas. Com a vinculação expressa à necessidade de possuir o NIS 

criada pela nova lei, o número de clientes que poderiam ser atendidos diminuiu, 

havendo também desconcentração dos pólos de atuação, o que aumentou o custo 

unitário por atividade. Além disso, a empresa teve menos recursos disponíveis 

decorrentes de leis de incentivo para investir em projetos culturais. 

 

Ainda assim, os resultados positivos das ações sociais associadas às ações 

técnicas são expressivos, e aparecem de forma clara na comparação entre os anos de 

2003 e 2011 no mapa de perdas de energia por região: 
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Mapa por localidade - Percentual de Perdas 2003 

   

Mapa por localidade - Percentual de Perdas 2011 
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Fonte: Ampla 

 

2.4. Operação de alguns dos projetos do programa “Consciência Ampla” 

atualmente ativos  

 

Antes da implementação de algum projeto social, é feito o diagnóstico da 

localidade passível de ter um projeto implantado, por meio da cartografia social. Nesse 

momento, os articuladores sociais da empresa buscam identificar as demandas e 

potencialidades locais. As questões levantadas podem apontar para soluções como o 

direcionamento para projetos já existentes, bem como para um atendimento 

personalizado por parte do agente comunitário, ou ainda para o acionamento das áreas 

operacionais e até mesmo para a capacitação interna dos funcionários. Esse processo de 
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diálogo com os clientes também pode inspirar a criação e o desenvolvimento de novos 

projetos. 

 

Havendo a conclusão de que é possível o direcionamento daquele cliente para 

alguns dos projetos sociais já existentes, estes serão implementados. Assim, veremos a 

seguir, com mais detalhes, como são operacionalizados três destes projetos: 

“Consciência Ampla Saber”, “Consciência Ampla Sobre Rodas” e “Consciência Ampla 

Eficiente”.  

  

2.4.1. Projeto “Consciência Ampla Saber” 

 

Muitas vezes a primeira ação social realizada numa localidade nova é o projeto 

“Consciência Ampla Saber”, que conjuga ações sócio-educativas e troca de lâmpadas, e 

é voltado para os diferentes públicos, com a finalidade de promover o uso eficiente de 

energia elétrica. Esse projeto é o que possui a maior quantidade de participantes por 

ano, e pode ser dividido em três ações principais: palestras comunitárias, oficinas para 

mulheres e visitas domiciliares dos agentes comunitários, que serão analisadas mais 

detidamente a seguir. 

 

2.4.1.1. Palestras Comunitárias 

Nas palestras comunitárias, os participantes têm contato com a forma e percurso 

percorrido pela energia elétrica desde sua origem até a chegada às casas. Esse encontro 

tem a duração média de uma hora e trinta minutos e é realizado por um monitor da 

empresa, que utiliza uma maquete PROCEL (Programa Nacional de Conservação de 
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Energia Elétrica), uma televisão, um vídeo do PROCEL e dois painéis demonstrativos 

de ligações elétricas.  

 

A maquete simula uma casa, e tem como finalidade permitir a visualização do 

sistema elétrico e dos eletrodomésticos, bem como os impactos de cada um deles na 

conta de energia. No mesmo momento em que se explica o funcionamento de cada 

aparelho, são apresentadas várias “dicas” de como economizar energia. Os monitores da 

Ampla utilizam também dois quadros para a demonstração: um deles apresenta apenas 

ligações elétricas feitas de forma inadequada, e o outro mostra as ligações feitas 

corretamente.   

 

Normalmente, cada palestra é ministrada para um grupo de cerca de 50 pessoas, 

mobilizadas por lideranças locais ou pelos agentes comunitários da empresa. Nestes 

encontros, os clientes podem levar suas lâmpadas incandescentes para serem trocadas 

por lâmpadas fluorescentes compactas, que são mais econômicas. Também é 

apresentada aos participantes a importância da preservação da natureza, tema que 

estimula a discussão sobre o meio ambiente e os deveres e direitos do cidadão.  

 

A seguir, a título de exemplo, seguem algumas das orientações de consumo 

abordadas durante as Palestras Comunitárias, utilizando linguagem simples e acessível 

aos clientes: 

 

 Diminua o tempo do banho e não se esqueça de fechar a 

torneira; 
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 Se não estiver muito frio, utilize a chave do chuveiro 

elétrico na posição água morna ou verão. Com isso, você irá 

economizar cerca de 20% de energia elétrica. Se o tempo estiver 

quente, procure tomar banho com o chuveiro na posição 

desligado; 

 Tome cuidado para não deixar a porta da geladeira 

aberta desnecessariamente; 

 Desligar sua geladeira à noite, para religá-la na manhã 

seguinte, aumenta seu consumo de energia elétrica; 

 Quartos com cores claras nas paredes e tetos são sempre 

mais alegres e refletem melhor a luz; 

 Desligue o ar condicionado ao desocupar o ambiente; 

 Feche bem as portas e janelas enquanto o aparelho estiver 

ligado; 

 Utilize apenas um filtro de linha por tomada. Benjamins 

podem gerar aquecimento de energia; 

 Ao desligar a TV, DVD, aparelho de som, observe se uma 

luz “stand by” permanece acesa. Desligue totalmente o 

aparelho, pois o “stand by” continua consumindo energia. 

 



 

 

56 
 

 

Foto – Palestra Comunitária 

 

2.4.1.2. Oficinas para mulheres 

  As oficinas são realizadas em dois encontros, conduzidos por dois facilitadores 

da Ampla. Cada encontro tem uma duração média de duas horas, com a participação de 

no máximo vinte pessoas. Cabe ressaltar que embora não haja vedação à participação 

masculina, tais oficinas têm como público-alvo as mulheres, que representam cerca de 

95% do público desta atividade. Os materiais utilizados são uma maquete do PROCEL, 

uma televisão, um vídeo do PROCEL, um flipchart e uma caixa de sensações para 

dinâmica inicial. 

 

No primeiro encontro, as moradoras são estimuladas a debater temas como 

família, sensibilidade, trabalho, lazer e economia. Após essa dinâmica (que tem a 

intenção de conhecer melhor as participantes, além de deixá-las mais à vontade e 

integradas), é apresentado um vídeo sobre o meio ambiente. Nesse momento, são 

abordadas questões como o reaproveitamento de alimentos e o uso de lixo reciclável 

para a confecção de peças artesanais. No segundo encontro, entra em cena a mesma 

maquete simulando uma casa que é utilizada nas palestras comunitárias. As 

participantes discutem sobre orçamento familiar, levantando os pontos que mais afetam 
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a vida financeira, e também discutem as prioridades que devem ser dadas na hora de 

planejar os gastos da casa. Nestas atividades, os clientes também podem trocar suas 

lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, e ainda recebem uma 

agenda de consumo e uma ecobag.  

 

Segue abaixo um exemplo da tabela utilizada na atividade, que serve para 

ilustrar para os clientes e média de consumo de seus aparelhos elétricos: 
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Foto – Oficina para Mulheres 

 

2.4.1.3. Visitas Domiciliares dos Agentes Comunitários 

Os agentes comunitários são jovens moradores das comunidades atendidas, que 

foram preparados para atuar no programa “Consciência Ampla”, sendo contratados 

especificamente para esse fim. Eles se tornam uma espécie de multiplicadores do 

programa, atuando em suas próprias comunidades, auxiliando seus vizinhos a terem um 

consumo mais eficiente de energia elétrica.  

 

Os agentes comunitários fazem um atendimento personalizado em cada 

residência, nas quais realizam um cadastro socioeconômico dos clientes e dão a eles 

dicas de economia de energia. Também fazem o encaminhamento de muitos deles para 

outras ações e projetos, como o “Consciência Ampla Eficiente”. A cada residência 

visitada, o agente comunitário também troca lâmpada incandescente por lâmpada 

fluorescente compacta. Cada visita dura em média quinze minutos. 

 

2.4.2. Projeto “Consciência Ampla Sobre Rodas” 
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O projeto “Consciência Ampla Sobre Rodas” consiste na divulgação de 

conhecimento sobre os caminhos da energia elétrica e do consumo eficiente por diversas 

cidades da área de atuação da Ampla, o que é feito por meio de uma carreta que circula 

entre as localidades. Além de vários recursos audiovisuais, jogos, atividades recreativas 

e peças de teatro para crianças e jovens, nesse projeto os participantes assistem a 

palestras sobre consumo eficiente, segurança com a energia e meio ambiente, bem como 

têm contato com uma maquete que explica desde a geração da energia até sua chegada 

às casas. Também há a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes 

compactas. 

 

A carreta do “Consciência Ampla Sobre Rodas” possui mais de 12 metros, e, 

após o preenchimento de um cadastro, os moradores são convidados a percorrer o seu 

interior para conhecer e aprender de forma lúdica a economizar energia. Dentro do 

veículo, uma tela de LCD desliza por um suporte, acompanhando os passos dos 

visitantes, que dividem suas atenções entre o que está sendo exibido na TV e uma 

comprida e bem detalhada maquete que fica bem abaixo do aparelho. Tal maquete 

representa uma cidade com muitos de seus elementos, como casas, prédios, postes e o 

relevo natural. Por meio de outra maquete, também são demonstradas as diferenças 

entre uma casa eficiente e uma outra que desperdiça energia elétrica.  

 

Ao longo de toda a exibição, os facilitadores da Ampla vão ensinando a crianças, 

jovens e adultos o que deve ser feito em prol do meio ambiente, principalmente em 

termos de segurança e eficiência energética. Os facilitadores interagem com o grupo, 
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por meio de perguntas e da colocação de exemplos. Os custos e os riscos envolvidos no 

processo de geração e distribuição de energia também são esclarecidos. A vista dura em 

média vinte minutos. 

 

Alguns alunos indicados pelas escolas visitantes, além da visitação normal à 

carreta, participam também da palestra na sala de aula da carreta, com foco nas dicas de 

utilização racional de energia. Cada turma possui em média doze alunos e a palestra 

dura uma hora. Nesta ocasião, os alunos têm a possibilidade de aprofundar o assunto, 

discutindo problemas e soluções sobre a utilização consciente dos recursos naturais e 

sustentabilidade. A intenção desta atividade é formar multiplicadores e estimular os 

jovens cidadãos a estarem atentos sobre o tema.  

 

A carreta fica de segunda à sexta-feira nos municípios. No evento de 

encerramento, artistas locais são convidados a realizar uma apresentação no palco da 

carreta, comandada por um facilitador que conduz todo o evento. Para que esse projeto 

seja realizado, são necessárias onze pessoas, em média. 
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Foto – parte externa da carreta do “Projeto Consciência Ampla Sobre Rodas” 

  

2.4.3. Projeto “Consciência Ampla Eficiente” 

 

Este projeto consiste na troca da geladeira e da fiação elétrica da residência de 

moradores selecionados para participar. Também podem ser substituídos chuveiros 

elétricos e lâmpadas por similares mais eficientes. Além da troca dos aparelhos, o 

cliente também recebe as principais orientações de como utilizar os eletrodomésticos de 

modo mais econômico. 

 

O projeto piloto do “Consciência Ampla Eficiente” foi realizado em 2005, 

quando a empresa começou a implantar o sistema de medição eletrônica, o “Ampla 

Chip”. Neste período, ao serem feitas as modificações técnicas necessárias ao novo 

sistema de medicação, constatou-se que havia muitas casas com a instalação elétrica em 

péssimo estado (até mesmo fios telefônicos foram encontrados em instalações elétricas), 

o que fazia com que ocorresse um grande desperdício de energia.  

 

Além disso, dados do estudo sobre posse e hábitos de consumo de energia,  

realizado pela Eletrobrás em 2204/2006
7
, revelam que o chuveiro elétrico, a geladeira e 

as lâmpadas representam 67% do consumo de energia elétrica das residências do estado 

do Rio de Janeiro. Sendo assim, conclui-se que a troca de tais aparelhos, bem como da 

fiação, poderia fazer com que o consumo dos clientes pudesse ser reduzido, além de 

diminuir riscos de acidentes causados por instalações inseguras. 

                                                 
7
 ELETROBRÁS. Pesquisa de Posse e Hábitos de Consumo de Energia (PPHs) 2004/2006. 

Disponível em <www.procelinfo.com.br> 
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No ano de 2006 houve a ampliação do projeto e, em 2007, por intermédio do 

Ministério do Meio Ambiente, a Ampla recebeu do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) equipamentos para a correta retirada de gases e óleos 

nocivos ao meio ambiente dos refrigeradores que já haviam sido trocados. Até então, as 

geladeiras antigas ficavam armazenadas num pátio da empresa, aguardando o correto 

tratamento para o descarte final dos aparelhos. A partir da parceria com a rede de 

desenvolvimento global das Nações Unidas, a Ampla pôde passar a acompanhar a 

destinação final de todos os componentes dos refrigeradores, fechando adequadamente 

o ciclo de reciclagem desses equipamentos. 

 

Em 2009, o projeto “Consciência Ampla Eficiente” obteve reconhecimento 

internacional ao ser exibido em vídeo do PNUD para os participantes da COP-15 (15ª 

Conferência das Partes da ONU). O projeto foi um dos quatro escolhidos entre mais de 

dois mil projetos apoiados pelo PNUD em todo o planeta. O vídeo foi veiculado por 

mais de cem estações de TV de todo o mundo e teve repercussão em centenas de 

jornais, sites e emissoras de rádio. Meses depois, o projeto foi selecionado para integrar 

o relatório de prestação de contas do PNUD. 

 

Ao longo dos anos, este projeto buscou sempre soluções inovadoras, simples e 

de baixo custo em eficiência energética. Entre as ações testadas, estão a colocação de 

bóias automáticas nas caixas d’água (que fazem a bomba se desligar ao atingir o nível 

adequado) e as lâmpadas alternativas feitas com garrafas pet. Estas são acopladas às 

telhas de amianto das residências e geram uma luminosidade correspondente a uma 
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lâmpada convencional de 40 a 60 watts, promovendo uma economia de 30% no 

consumo de energia. 

 

Além de atender a clientes residenciais, o “Consciência Ampla Eficiente” 

também tem uma ação voltada para instituições filantrópicas, como creches e asilos 

comunitários. Nesses locais, são instalados trocadores de calor nos chuveiros, que 

aumentam a eficiência energética. Desenvolvido em Belo Horizonte, esse aparelho é 

composto por uma serpentina de alumínio instalada sob o tapete do box, por onde passa 

a água que sobe para o chuveiro. Quando esta, após banhar a pessoa, cai no tapete para 

ser escoada, promove uma troca de calor com a porção que ainda está passando pela 

serpentina, ajudando a esquentá-la. Com esse pré-aquecimento da água, há uma menor 

exigência do chuveiro elétrico, o que acarreta uma redução mensal do consumo.  

 

   

Fotos – Projeto “Consciência Ampla Eficiente” 
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3. ANÁLISE DOS DADOS DE CONSUMO E EFICÁCIA DAS AÇÕES DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

 Neste capítulo, serão analisadas as médias de consumo dos clientes participantes 

e não participantes de projetos de eficiência energética, com o escopo de verificar quais 

ações possuem mais impacto no consumo racional de energia elétrica, bem como de 

analisar se a conjugação de ações técnicas e ações educacionais surtem mais ou menos 

efeito de redução de consumo do que as mesmas aplicadas separadamente. 

 

3.1. Considerações iniciais 

 

Como referenciado nos capítulo anteriores, a Ampla Energia e Serviços S/A 

desenvolve desde 2004 diversos projetos que buscam disseminar o conceito do consumo 

eficiente de energia. Grande parte de desses projetos são financiados pela verba de 

eficiência energética, e a eficácia do projeto é verificada através da metodologia 

estabelecida pelo Protocolo Internacional de Medição e Verificação. O resultado da 

troca de equipamentos obsoletos por equipamentos novos e eficientes é positiva, 

alcançando bons resultados na avaliação isolada dos sistemas elétricos. Neste estudo, 

não iremos analisar especificamente o nível de redução isolada de energia, mas sim o 

consumo global de energia utilizada pelos clientes antes, durante e depois de uma ação 

de eficiência energética. Desta forma, o objetivo é entender quais ações de eficiência 

energética possuem maior impacto, além de verificar se alguma combinação delas pode 

melhorar ou piorar o resultado final do ganho de energia. 
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Para que fosse possível tal análise, foi necessário selecionar uma área que 

possuísse alta concentração de ações de eficiência energética e que não tivesse alteração 

da tecnologia de medição de energia e de configuração da rede elétrica, além de possuir 

uma base histórica de consumo em kW/h confiável. Para atender a tais requisitos, 

selecionamos a região que compreende os municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Magé e 

Duque de Caxias, visto que essas localidades atendem aos requisitos acima listados.  

 

Além disso, essa região também possui alto índice de furto de energia, o que fez 

com que fosse eleita pela Ampla como a principal recebedora de investimentos técnicos 

que aumentassem a qualidade da energia distribuída e diminuíssem a quantidade de 

furtos de energia. Nesta região também está concentrada a maior quantidade de clientes 

que possuem a Tarifa Social de Energia, isto é, aqueles clientes que recebem descontos 

de até 66% do valor da conta, caso estejam cadastrados no Cadastro Único do Governo 

Federal, possuindo o NIS – Número de Inscrição Social.  

 

Com o advento da medição eletrônica de energia (“Ampla Chip”), foi possível 

entender melhor as discrepâncias no grau de consumo dos clientes, principalmente nas 

localidades sócio-economicamente mais precárias, já que ficava clara a impossibilidade 

econômica deste público em manter um consumo até então muito elevado de energia, 

visto que este não possuía condições financeiras para supri-lo com a chegada da 

medição eletrônica. A aplicação dessa tecnologia permitiu conhecer o consumo real dos 

clientes em áreas que o furto superava 60%.  
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Com o aprendizado de alguns anos, viu-se que a tecnologia apenas não era 

suficiente para combater o furto de energia. Após estudos e análises, montou-se um 

plano de ação unindo a tecnologia de equipamentos aos projetos sociais.  Assim, essa 

região recebeu a inovação tecnológica da medição eletrônica de energia, uma nova 

configuração de rede elétrica e projetos sociais que conjugam medidas educativas, de 

geração de renda e de eficiência energética. Passemos, agora, a verificar se estas ações 

alcançaram o objetivo esperado. 

 

3.2. Identificação do universo de clientes e metodologia utilizada 

 

Para analisar os resultados dessas ações, selecionamos apenas clientes que 

participaram de projetos que são financiados com a verba de eficiência energética e que 

participaram de alguma ação no ano de 2010. Montamos uma série histórica com o 

consumo mensal dos clientes com os anos de 2009, 2010 e 2011.  

 

Estabelecemos também como critério a necessidade de o clientes possuir a 

medição eletrônica desde o início do ano de 2009, para que implantação da tecnologia 

não impactasse o histórico de consumo. Essa restrição é necessária porque, após a 

instalação da medição eletrônica, muitos clientes que realizavam furto de energia 

registram um consumo maior no seu histórico, já que, antes de tal medição, parte da 

energia consumida antes não era lida nem cobrada. 
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Outra restrição para construir o histórico foi a necessidade de que os clientes 

devessem estar localizados nos municípios de São Gonçalo, Magé, Duque de Caxias e 

Itaboraí, conforme já citado anteriormente. 

 

Para compararmos a efetividade das ações, criamos uma base de comparação, 

composta por clientes vizinhos aos clientes que participaram de alguma ação de 

eficiência energética. Para que isso fosse possível, utilizamos um banco de dados da 

Ampla que mostra a informação do esquema elétrico ao qual o cliente está conectado. 

Todo cliente do “Ampla Chip” (medição eletrônica) está conectado em uma caixa 

chamada de concentrador secundário.  Cada concentrador secundário pode ter em média 

doze clientes próximos, e se conecta ao concentrador primário que, por sua vez, tem em 

média 600 clientes. Assim, utilizamos a base de todos os clientes que participaram de 

alguma ação, selecionamos todos os concentradores primários no qual pelo menos um 

cliente havia participado, geramos um novo arquivo e excluímos dessa seleção o cliente 

que participou de alguma ação. Dessa forma, construímos uma base de clientes vizinhos 

que obedecem aos mesmos critérios e restrições antes citados. 

 

A título ilustrativo, a figura abaixo mostra a configuração da rede de energia no 

“Ampla Chip”, no qual CS é a sigla para Concentrador Secundário e CP é a sigla do 

Concentrador Primário:    

  

Fonte: Ampla 
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Para evitar do impacto da temperatura ambiental no consumo de energia pela 

sazonalidade, resolvemos analisar os dados de consumo através das médias kWh por 

mês e comparar os semestres antes e após os projetos. Deste modo, os clientes 

participantes tiveram contato com os projetos de janeiro a junho de 2010. Consideramos 

que a melhor análise de consumo era verificar o consumo um semestre antes da 

participação (pois teríamos a certeza que nenhum cliente teria tido contato com o 

projeto) e um semestre após a participação (período no qual todos já tinham tido contato 

com a ação de eficiência energética). Essa tentativa busca entender melhor o impacto 

desses projetos no longo prazo, bem como saber quais deles apresentam melhores 

resultados em períodos de análises maiores. 

  

3.4. Comparação entre clientes participantes e não participantes 

 

Iniciamos a análise comparando a média de consumo dos semestres entre o 

grupo dos clientes participantes e o grupo dos clientes vizinhos dos participantes. Para 

ser considerado participante, o cliente deveria ter participado de pelo menos um dos 

projetos de eficiência energética implementados pela Ampla em 2010, a saber: 

““Consciência Ampla Saber””, ““Consciência Ampla Eficiente”” e ““Consciência 

Ampla Sobre Rodas””. Também foram analisados os clientes que participaram de mais 

de um projeto no semestre.  

 

No estudo estão presentes os clientes dos quatro municípios selecionados para 

análise que possuíssem a tecnologia de medição Ampla Chip por, pelo menos, um ano, 
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de forma a garantir um acompanhamento mais seguro do nível de consumo desses 

clientes, conforme afirmado supra.  Ao mesmo tempo, os chamados “clientes vizinhos”, 

também detentores da tecnologia de medição eletrônica residencial, não participaram de 

nenhuma atividade ou projeto de eficiência energética. Isso permitiu uma análise mais 

destacada da diferença do consumo de energia entre o grupo dos participantes e dos não 

participantes. Seguem na tabela abaixo as diferenças de consumo entre os dois grupos: 

 

 

Verificamos que, passado um ano da participação em projetos de eficiência, os 

clientes participantes possuem uma diferença de 4pp a menos que seus vizinhos que não 

participaram, quando comparamos o primeiro semestre de 2010 com o primeiro 

semestre de 2011.  Ao comparamos o primeiro semestre de 2009 com o primeiro 

semestre de 2011, a diferença passa para 5pp. Desta forma, já podemos considerar que, 

no geral, clientes que participam de projetos e ações de eficiência energética consomem 

menos energia do que clientes que não participaram de nenhuma dessas ações. 

 

Quando analisamos apenas a variação do consumo dos semestres 2009, 2010 e 

2011, verifica-se que, após a participação nos projetos de eficiência energética no início 

de 2010, o grupo dos participantes começa apresentar diferença positiva quando 

comparado aos não participantes. Essa variação pode ser vista no gráfico abaixo: 

1 Sem2009  2 Sem2009 1 Sem2010  2 Sem2010  1 Sem2011
% 1semestre 

2010 & 2011

% 1semestre 2009 

& 2011

Cliente participante 145,92 135,9 150,29 138,14 153,01 1,81% 4,86%

Cliente não participante 162,46 148,98 168,16 158,34 178,28 6,02% 9,74%

         Médias kWh
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Tendo como parâmetro o ano de 2009, período no qual nenhum dos dois grupos 

havia participado de nenhuma ação de eficiência energética, e o ano de 2011, quando o 

grupo dos participantes já havia sido contemplado por pelo menos um ano, verificamos 

o aumento da diferença de consumo entre o grupo de participantes e o de não 

participantes após o início da atividade. Vale ressaltar que esse tipo de análise não é 

muito impactada por uma mudanças repentinas, visto que ela busca enxergar resultados 

após o período de maturação da atividade.  

 

Verificamos que a média de consumo dos clientes que não participaram de 

nenhum projeto de eficiência energética é superior à média de consumo semestral do 

grupo que participou dos projetos.  

 

Outro ponto importante foi que, em média, 49% dos clientes participantes 

reduzem seu consumo após as atividades. Já dentre os não participantes, apenas 38% do 
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grupo conseguiu reduzir o consumo, ao compararmos o consumo de 2009 com o de 

2011, que estabelece uma variação de 11pp. 

 

 

Esses resultados demonstram, ainda, que o cliente que busca as ações de 

eficiência energética possui, no geral, um consumo menor que seus vizinhos que não 

participam. Isso pode representar que aqueles que buscam esse tipo de projeto tenham 

sua renda familiar mais afetada com o consumo de energia. 

 

Outro ponto importante foi que os clientes que reduziram o consumo possuíam 

uma média de gasto maior que os não conseguiram reduzir seu consumo de energia 

elétrica. Esse fato pode significar que os clientes que não reduziram o consumo já 

estavam no limite, isto é, sem margem para que houvesse uma redução. Vale apontar 

que estamos desprezando as mudanças econômicas vividas pelos clientes.  

 

Isto posto, para entender o impacto e a participação de cada ação de eficiência 

energética no consumo dos clientes, vamos analisar a seguir os dados por projeto e por 

tipo de ação, de modo individual e, posteriormente, de maneira conjugada. 

 

CLIENTES PARTICIPANTES 1 Sem2009 1 Sem2010  1 Sem2011
% 1semestre 

2010 & 2011

% 1semestre 2009 

& 2011

que reduziram o 

consumo 49% do universo 150 161 127 -21% -15,33%

que não reduziram o 

consumo 51% do universo
142 140 178

27% 25,35%

N: 35.721

         Médias kWh

CLIENTES NÃO PARTICIPANTES 1 Sem2009 1 Sem2010  1 Sem2011
% 1semestre 

2010 & 2011

% 1semestre 2009 

& 2011

que reduziram o 

consumo 38% do universo 173 188 151 -20% -12,72%

que não reduziram o 

consumo
62% do universo

156 156 195 25% 25,00%
N: 362.168

         Médias kWh
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3.4. Avaliação de cada um dos projetos, isoladamente 

 

Nesta etapa, analisaremos os dados de consumo de energia de acordo com o 

projeto que o cliente participou, sendo este considerando de modo isolado, vale dizer, 

sem levar em conta eventuais participações em outros projetos.  

 

3.4.1. Projeto “Consciência Ampla Saber” 

 

O projeto “Consciência Ampla Saber” promove diversas atividades interativas, 

como oficinas, palestras e visitas domiciliares, com orientações e práticas sobre o 

consumo consciente e seguro de energia. Este projeto é voltado para adultos. Além da 

integração de conhecimentos, são realizadas atividades como: atendimentos comerciais, 

troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes e distribuição de brindes. Em alguns 

eventos, há premiação com troca de geladeiras para os participantes que mais 

conseguiram reduzir o consumo de energia seguindo dicas de economia.   

 

Espera-se que os participantes desse projeto consigam uma redução de consumo, 

comparado com seus vizinhos. Para tanto, comparemos os dois grupos: 

     

 

 

1 Sem2009 1 Sem2010 1 Sem2011

Diferença % 

2009 & 2011

Clientes Participantes 151,2 156,3 159,7 5,62%

Clientes Vizinhos Não Participantes 165,2 172,4 177,8 7,60%

Clientes de Toda Área Analisada 162,1 169,0 174,2 7,50%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER

Média kWh



 

 

73 
 

Por meio dos dados, é possível perceber que, em relação aos participantes do 

projeto “Consciência Ampla Saber”, a variação do consumo médio dos clientes 

participantes do projeto no período 2009-2011 foi 2pp menor do que o dos seus 

vizinhos (5,6 % x 7,6 %). Quantitativamente, o consumo médio semestral dos 

participantes dos projetos é cerca de 18kWh mais baixo do que o consumo médio dos 

vizinhos que não participaram do projeto e do total dos clientes da área analisada.  

 

Das pessoas que participaram do projeto “Consciência Ampla Saber”, 47% 

reduziram o consumo; já dentre os vizinhos que não participaram, apenas 39% 

conseguiu reduzir o consumo.   

   

 

3.4.2. Projeto “Consciência Ampla Eficiente” 

 

O projeto “Consciência Ampla Eficiente” busca reduzir o consumo e educar 

comunidades populares e instituições de utilidade pública para o uso consciente de 

energia. Seguindo normas técnicas e de segurança, o “Consciência Ampla Eficiente” 

reforma instalações elétricas residenciais de famílias de baixa renda, creches, asilos, 

hospitais públicos, entre outros. O projeto inclui ainda trocas de geladeiras e inovações 

de baixo-custo, tais como a iluminação de residências com garrafas pet e trocadores de 

UNIVERSO DOS CLIENTES 14.780

REDUZIRAM 47%

NÃO REDUZIRAM 53%

UNIVERSO DOS VIZINHOS 323.264

REDUZIRAM 39%

NÃO REDUZIRAM 61%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER
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calor para aquecer chuveiros. Para esse estudo, só analisaremos o consumo de energia 

dos clientes residenciais, apesar do projeto atender também a grandes clientes. 

 

De acordo com os dados obtidos entre o ano de 2009 e o ano de 2011, espera-se 

que esse projeto seja o de maior resultado de redução de consumo, visto que congrega 

varias ações técnicas de troca de equipamento e fiação. A seguir, verificamos o 

resultado da atividade:  

 

 

Em relação aos participantes do projeto “Consciência Ampla Eficiente”, 

podemos verificar estes aumentaram o consumo em 1,5%, comparando-se os dados de 

2009 com os dados de 2011. Apesar do aumento de consumo, quando comparamos com 

os vizinhos que não participaram, vimos que estes tiveram um aumento de 8%. A 

diferenca entre eles é superior a 6pp. Quando olhamos o consumo em kWh entre os 

anos, verificamos que a diferença do consumo médio semestre passou de 24kWh em 

2009, para 35kWh em 2011. Isso mostra que o consumo do cliente se manteve estável, 

enquanto seus vizinhos aumentaram em relação à média. Podemos considerar o 

resultado positivo da diferença entre os níveis de consumo como uma economia. Essa 

economia foi de 112,3 kWh por cliente/ano, quase uma conta mensal por ano de 

economiza de energia. Essa economia poderia ser utilizada para ligar quatro lâmpadas 

fluorescente compacta de 15w por um ano ou, ainda, para utilização de um mês de ar- 

condicionado.  

1 Sem2009 1 Sem2010 1 Sem2011

Diferença % 

2009 & 2011

Clientes Trabalhados 141,8 141,4 144 1,50%

VIZINHOS 165,8 173,7 179,1 8,00%

GERAL 161,8 169,0 174,2 7,50%

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE

Média kWh
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O projeto ainda conseguiu que 50% dos participantes reduzissem o seu consumo 

geral: 

  

 

Como esse projeto tem também muitas atividades, é interessante analisar 

separadamente as trocas de geladeira, uma vez que é um projeto de mais simples 

execução e que consome grande parte dos recursos da verba de eficiência energética. 

 

3.4.2.1. Troca de geladeiras 

Inscrita no projeto “Consciência Ampla Eficiente”, a troca de geladeiras é uma 

atividade que possui certa diferenciação em relação ao resto do projeto, em razão da 

rapidez de execução associada à redução do consumo de energia elétrica; além disso, ela 

é feita de forma massiva. Através de um sistema de trocas de geladeiras antigas e 

entregas sistemáticas, o projeto contempla clientes com geladeiras novas e econômicas e 

contribui diretamente para a redução da conta de energia dos clientes, principalmente 

aqueles de maior vulnerabilidade social.  Por isso, foi elaborado um estudo à parte para 

tratar do impacto que essa atividade gera no grau de consumo dos clientes 

contemplados, sempre lembrando que esses dados de consumo estão contidos no 

universo dos clientes que receberam algum tipo de eficiência energética, segundo dados 

já demonstrados.  

 

UNIVERSO DOS CLIENTES 20.521

REDUZIRAM 50%

NÃO REDUZIRAM 50%

UNIVERSO DOS VIZINHOS 338.406

REDUZIRAM 38%

NÃO REDUZIRAM 62%

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE
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Comparando o dado de 2009 com o consumo médio de 2011, verificamos que a 

atividade de troca de geladeiras é capaz de gerar resultados superiores de redução de 

consumo de energia elétrica que o projeto em que está contida:  

 

 

O cliente participante que teve sua geladeira trocada no primeiro semestre de 

2010 manteve seu consumo praticamente estabilizado, aumentado-o em média 0,59% 

quando comparamos seu consumo de 2009 e 2011. O resultado é superior quando 

comparado com os vizinhos: neste caso, a diferença fica em 7,5pp. Olhando a 

quantidade de kWh economizados, temos cerca de 130 kWh por ano. Outro ponto de 

atenção é que os clientes participantes possuem o menor consumo anual analisado, 

cerca de 135 kWh por ano, enquanto seus vizinhos consomem em média 178kWh. 

 

Como a atividade de troca de geladeira é destinada à clientes que possuem baixo 

poder aquisitivo e que participam da tarifa social do Governo Federal e os resultados 

mostram que esse grupo é o que possui o menor consumo anual, podemos considerar 

que há um indício de que o projeto vem cumprindo seu papel de atender a esse tipo de 

cliente. Um consumo menor mostra, no mínimo, que o cliente possui menos 

equipamentos elétricos em sua casa.Quando analisamos apenas a quantidade de clientes 

que conseguiu reduzir o consumo, vemos que 51% dos clientes que receberam a 

geladeira conseguiram diminuir seu consumo de energia, superado em 12pp os vizinhos 

que não participaram e conseguiram reduzir o consumo.     

1 Sem2009 1 Sem2010 1 Sem2011

Diferença % 

2009 & 2011

Clientes Participantes 134,8 131,5 135,6 0,59%

Clientes Vizinhos Não Participantes 165,7 173,6 178,9 7,97%

Clientes de Toda Área Analisada 161,8 169,0 174,2 7,50%

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE 

(Troca de Geladeiras)

Média kWh
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3.4.3. “Consciência Ampla Sobre Rodas” 

 

O projeto “Consciência Ampla Sobre Rodas” consiste na propagação 

conhecimento sobre os caminhos da energia por diversas cidades, o que é feito por meio 

de uma carreta. O veículo é equipado com uma maquete que explica desde a geração da 

energia até sua chegada às casas. O projeto conta também com modernos recursos 

audioavisuais, jogos, atividades recreativas e peças de teatro para crianças e jovens. 

Nesse projeto, os participantes assistem a palestras sobre consumo eficiente, segurança 

e meio ambiente, trocam lâmpadas comuns por outras eficientes e concorrem à troca de 

geladeiras. 

 

Antes de analisarmos o consumo dos clientes participantes nos anos de 2009, 

2010 e 2011, esperávamos que o resultado fosse pior do que o projeto “Consciência 

Ampla Saber”, pois o foco da ação deste projeto é explicar como a energia chega à casa 

do cliente, havendo apenas uma pequena parte de dicas práticas de redução de consumo 

em cada visita. Além disso, o tempo de contato e apresentação desse projeto com o 

UNIVERSO DOS CLIENTES 2.751

REDUZIRAM 51%

NÃO REDUZIRAM 49%

UNIVERSO DOS VIZINHOS 236.989

REDUZIRAM 39%

NÃO REDUZIRAM 61%

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE                              

(Troca de Geladeiras)
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cliente menor se comparado aos outros projetos, cerca de quinze minutos por visita.  

Vejamos os resultados obtidos: 

 

 

De acordo com a comparação do consumo médio anual, apesar dos participantes 

do projeto “Consciência Ampla Sobre Rodas” apresentarem um consumo menor de 

energia cerca de 3 kWh, quando comparamos o ano de 2009 com o ano de 2011 os 

clientes participantes aumentaram o consumo em 7,4%, enquanto seus vizinhos  

aumentaram 9,3%. Com uma diferença de 1,9pp, o projeto tem resultado global muito 

próximo ao o projeto “Consciência Ampla Saber” que obteve uma diferença de 2 pp 

quando comparados os participantes aos vizinhos não participantes.  

 

O “Consciência Ampla Sobre Rodas” foi o projeto que conseguiu o menor 

percentual do grupo de clientes participantes que reduziram o consumo: apenas 41% dos 

clientes conseguiram esse êxito, número próximo ao dos vizinhos não participantes, que 

atingiram 39%: 

  

 

1 Sem2009 1 Sem2010 1 Sem2011

Diferença % 

2009 & 2011

Clientes Participantes 156,8 159,8 168,3 7,40%

Clientes Vizinhos Não Participantes 156,8 163,8 171,3 9,30%

Clientes de Toda Área Analisada 161,8 169,0 174,2 7,50%

CONSCIÊNCIA AMPLA SOBRE RODAS
Média kWh

UNIVERSO DOS CLIENTES 461

REDUZIRAM 41%

NÃO REDUZIRAM 59%

UNIVERSO DOS VIZINHOS 55.113

REDUZIRAM 39%

NÃO REDUZIRAM 61%

CONSCIÊNCIA AMPLA SOBRE RODAS
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3.5. Avaliação da conjugação de dois projetos  

 

3.4.5. “Consciência Ampla Saber” aliado ao “Consciência Ampla Eficiente” 

 

Existe uma fatia dos clientes que participou tanto do projeto “Consciência 

Ampla Saber” como do projeto “Consciência Ampla Eficiente”.  Estes clientes 

experimentaram, portanto, uma combinação de ações educativas (informação sobre 

consumo consciente de energia) com ações técnicas de redução dos níveis de consumo 

energético (tais como troca de geladeiras, doação de lâmpadas econômicas ou 

reparação/instalação das instalações elétricas residenciais).  

 

De posse dos dados anteriores, era previsível que o resultado da participação 

combinada nesses dois projetos alcançasse um resultado entre a faixa de redução/ 

aumento que conseguiram individualmente. Dessa forma, o resultado deveria estar entre 

a faixa de 1,5% e 5,6% de aumento de consumo relativos aos projetos “Consciência 

Ampla Eficiente” e “Consciência Ampla Saber”, respectivamente. Vejamos os 

resultados apresentados:  

 

 

O resultado da interseção dos dois projetos fez com que o resultado de redução 

fosse maior que os projetos sozinhos e anulou a hipótese pensada anteriormente. Quem 

participou das duas ações conseguiu reduzir o consumo em 0,6% quando comparado 

1 Sem2009 1 Sem2010 1 Sem2011

Diferença % 

2009 & 2011

Clientes Participantes 134,9 135,1 134,1 -0,60%

Clientes Vizinhos Não Participantes 161,2 169,6 174,6 8,30%

Clientes de Toda Área Analisada 161,8 169,0 174,2 7,50%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER + 

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE

Média kWh
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com o consumo médio de 2009. Quando comparamos com os vizinhos, os participantes 

apresentam uma diferença de 8,9pp. A economia de energia gerada por essa diferença 

no consumo seria capaz de de manter uma geladeira do modelo mais eficiente ligada o 

ano inteiro, bem como possibilitaria o consumo de 6 a 7 lâmpadas fluorescentes 

compactas por ano. Isso significa que o cliente deixaria de pagar pelo menos uma fatura 

de energia por ano (economia de aproximadamente R$100,00 ao ano). 

 

Para entendermos melhor o resultado da economia de energia, fizemos um 

gráfico com a variação do consumo de energia dos participantes. O gráfico abaixo 

demonstra que os clientes participantes, após o início da participação nos projetos de 

eficiência energética (2010), tendem a uma variação inferior aos vizinhos. Os 

participantes apresentam no período do primeiro semestre de 2011 diferença ainda 

maior que no período anterior, alcançando uma diferença de quase 9 pp quando 

comparados aos seus vizinhos que não participaram dos projetos.  
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Esse resultado pode ser efeito do número de interações que os participantes 

tinham com os projetos. Em pesquisa realizada pela FGV Opinião no ano de 2011
8
, 

verificou-se que quanto maior o número de interações entre participantes e os projetos, 

melhor o índice de avaliação do projeto. Isso nos leva a pensar que, independentemente 

do tipo de projeto, se o cliente participar de mais projetos o resultado desse novo grupo 

será melhor do que o resultado individual de cada projeto. Assim, nesse mesmo sentido, 

iremos comparar a interseção do projeto “Consciência Ampla Saber” com o projeto 

“Consciência Ampla Sobre Rodas”, conforme a seguir. 

 

3.4.6. “Consciência Ampla Saber” aliado ao “Consciência Ampla Sobre Rodas” 

 

Outra conjugação passível de análise é a do grupo formado por clientes que 

participaram do projeto “Consciência Ampla Saber” e do projeto “Consciência Ampla 

Sobre Rodas”. O diferencial deste grupo em relação à análise anterior é que ambos os 

projetos possuem viés educacional, não havendo ação técnica como no caso estudado 

acima. 

 

Esse grupo de participantes tem consumo médio anual de 165 kWh e uma 

diferença de 14 kWh menor que seus vizinhos. No período analisado, os participantes 

tiveram um aumento de 7% no consumo médio, quando comparamos 2009 com o ano 

de 2011. Ao ser comparado com o vizinho no mesmo período o grupo dos participantes 

apresenta uma variação positiva de 0,9pp: 

                                                 
8
 FGV Opinião. Pesquisa de avaliação das ações sociais e da imagem da Ampla. Rio de 

Janeiro, dezembro/2011. 
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Considerando a hipótese levantada acima de que duas ações em conjunto 

causariam um melhor resultado que os dois projetos vistos separadamente, esperávamos 

um resultado menor que 5,6%, comparando com seu próprio consumo entre 2009 e 

2010, ou ainda uma diferença maior que 6,5pp, quando comparado com o vizinho não 

participante. Esta diferença, entretanto, não ocorreu. 

 

Assim, de acordo com esses dados, podemos descartar a hipótese que apenas o 

aumento do número de interações com os projetos á capaz de fazer com que o resultado 

seja superior aos resultados das duas atividades separadas. 

 

3.5. Comparação entre todos os projetos de eficiência energética  

 

Para comparar a eficácia dos projetos, montamos uma tabela com os resultados 

alcançados e com as atividades realizadas por cada um deles. Assim, comparamos os 

projetos uns com os outros de forma a confrontar os níveis de consumo que cada um 

gera no seu grupo em separado, na forma a seguir: 

2009 2010 2011

Diferença % 

2009 & 2011

Clientes Participantes 154,2 162,4 165 7,00%

Clientes Vizinhos 166,4 174,2 179,7 7,90%

Clientes de toda área analisada 161,8 169,0 174,2 7,50%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER & 

CONSCIÊNCIA AMPLA Sobre Rodas

Média kWh
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Verificamos inicialmente que o projeto que possui melhor resultado na 

comparação ente os consumos no período é o “Consciência Ampla Eficiente”, com 

aumento de apenas 1,5% na comparação entre os anos de 2009 e 2011. Já a atividade 

isolada que apresenta melhor resultado de energia é a troca de geladeira, com o aumento 

de 0,6% quando comparamos os anos de 2009 e 2011. O “Consciência Ampla Sobre 

Rodas” foi o projeto que apresentou maior aumento de consumo, com mais de 7% entre 

os anos de 2009 e 2011, sendo a atividade que apresentou o pior resultado. 

 

Em relação aos níveis de consumo dos projetos sociais, é possível afirmar que os 

programas “Consciência Ampla Eficiente” e “Consciência Ampla Saber” combinados 

são os mais eficientes do ponto de vista da redução do consumo de energia. Juntos, estes 

possibilitaram a redução do consumo médio de energia dos seus clientes a níveis de 

antes do início de suas atividades no ano de 2009. Sua variação de consumo durante 

todo o período trabalhado foi menos 1kWh. 

 

Em relação ao período acumulado, no projeto “Consciência Ampla Saber”, além 

do aumento de 5,6% no consumo energético (9kWh a mais do que em 2009), verifica-se 

1 Sem2009 1 Sem2010 1 Sem2011
Diferença % 

2009 & 2011

CONSCIÊNCIA AMPLA SOBRE RODAS 156,8 159,8 168,3 7,40%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER +  

CONSCIÊNCIA AMPLA SOBRE RODAS
154,2 162,4 165 7,00%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER 151,2 156,3 159,7 5,62%

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE 141,8 141,4 144,0 1,50%

TROCA DE GELADEIRAS 134,8 131,5 135,6 0,60%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER +  

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE
134,9 135,1 134,0 -0,60%

PROJETOS

Média kWh



 

 

84 
 

também que os participantes do programa gastam, em média, até 26 kWh a mais de 

energia ao mês do que os participantes do grupo da interseção entre os projetos 

“Consciência Ampla Saber” e “Consciência Ampla Eficiente”.  

 

A atividade de troca de geladeiras é o que teve o menor consumo médio no 

período dentre todos os projetos e atividades. Iniciou-se em 2009, com 135 kWh, passou 

para 131 kWh em 2010 e terminou 2011 retornando aos 135 kWh. Com esse resultado, 

a atividade fica muito próxima aos resultados alcançados pela interseção dos projetos 

“Consciência Ampla Saber” e “Consciência Ampla Eficiente”. É interessante notar 

também que a troca de geladeiras, dissociada das outras ações programa “Consciência 

Ampla Eficiente”, apresenta um nível de consumo médio de seus clientes cerca de 10 

kWh, que vem a ser menor do o verificado no projeto integral.  

 

Como na maioria das atividades e projetos houve aumento da média de consumo 

quando comparado ao seu próprio histórico anual, resolvemos analisar a discrepância 

entre os clientes que participaram das atividades e os seus vizinhos. Uma diferença 

positiva quer dizer que o participante consumiu mais que seu vizinho; já um resultado 

negativo mostra real economia de energia, pois temos como premissa que caso o cliente 

não tivesse participado dos projetos, é provável que estaria com o consumo – ou pelo 

menos com a variação do consumo – próxima a de seus vizinhos. A discrepância é 

apresentada em pontos percentuais: 
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De posse desses dados, verificamos que a interseção entre os projetos 

“Consciência Ampla Saber” e o “Consciência Ampla Eficiente” é o que possui o maior 

eficácia em redução de consumo, atingindo a diferença de 8,9 pp quando comparamos  

o consumo dos participantes a seus vizinhos.  O resultado do projeto “Consciência 

Ampla Eficiente” também é bastante positivo, mostrando o impacto que a troca de 

equipamento pode trazer para os clientes que aderem a esse tipo de iniciativa. Os 

projetos com características educacionais conseguem uma diferença no consumo na 

casa de 2pp entre os participantes e os vizinhos não participantes. 

 

Ainda que não considerássemos a diferença de consumo entre o cliente 

participante e seu vizinho que não participou, o resultado de eficácia dos projetos 

permaneceria o mesmo, considerando apenas o percentual dos participantes que 

conseguiram de fato reduzir o consumo, isto é, que o consumo no primeiro semestre de 

2011 estivesse menor que o consumo do primeiro semestre de 2009. 

 

CONSCIÊNCIA AMPLA SOBRE RODAS -1,90

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER +  

CONSCIÊNCIA AMPLA SOBRE RODAS -0,90

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER -1,98

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE -6,50

TROCA DE GELADEIRAS -7,37

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER +  

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE -8,90

PROJETOS
Discrepância entre participantes 

e vizinhos em 2011 em pp
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Como apresentado na tabela acima, 52% das pessoas que participaram dos 

projetos “Consciência Ampla Saber” e “Consciência Ampla Eficiente” no mesmo 

período reduziram seu consumo quando comparamos os dados de 2009 e 2011. 

 

3.6. Conclusões após a análise dos dados 

 

Diante de todos os dados apresentados nos estudos de consumo realizados, 

podemos, de modo geral, concluir que tanto os clientes participantes dos projetos de 

eficiência energética quanto seus vizinhos não participantes aumentaram seu consumo 

de energia elétrica no período acumulado de 2009 a 2011. 

 

Porém, quando comparamos os clientes participantes dos projetos de eficiência 

energética com seus vizinhos não participantes, nota-se que aqueles apresentam melhor 

percentual global de redução de consumo: 49% dos que participaram conseguiram 

reduzir o consumo, número superior aos vizinhos não participantes, cujo percentual de 

redução é de 38%.  

 

CONSCIÊNCIA AMPLA SOBRE RODAS 41%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER +  

CONSCIÊNCIA AMPLA SOBRE RODAS 41%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER 47%

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE 50%

TROCA DE GELADEIRAS 51%

CONSCIÊNCIA AMPLA SABER +  

CONSCIÊNCIA AMPLA EFICIENTE 52%

COMPARAÇÃO ENTRE OS PROJETOS                                                        

% DE REDUÇÃO DO UNIVERSO DE PARTICIPANTES
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Os participantes dos projetos de eficiência energética nos quatro municípios 

trabalhados consomem, em média, 25 kWh menos energia do que os seus vizinhos não 

trabalhados. Todos os estudos de consumo revelaram que os participantes dos projetos 

tiveram níveis de consumo de energia inferiores aos de seus vizinhos e à média geral. A 

atividade de troca de geladeiras, junto com a interseção dos projetos “Consciência 

Ampla Saber” e “Consciência Ampla Eficiente” foram os que obtiveram maior sucesso 

na manutenção dos índices de consumo médio de seus clientes contemplados. 

 

A combinação da ação educativa e da troca de equipamentos foi a que 

apresentou o maior efeito de eficiência energética, visto os resultados positivos obtidos. 

Com a junção dos projetos “Consciência Ampla Saber” e “Consciência Ampla 

Eficiente” o universo dos clientes participantes atingiram o melhor índice de redução de 

consumo em kWh. Porém, verificamos também que a interseção de duas ações 

educacionais não faz com haja aumento no nível de redução de consumo de modo a 

atingir resultados melhores do que aqueles ocorridos quando recebidas separadamente. 

Dessa forma, parece que a quantidade de interações nem sempre tem impacto direto na 

economia de energia.  

 

Dessa forma, temos a hipótese de que clientes de baixo poder aquisitivo 

necessitam da troca de equipamento para que o conteúdo educativo que recebeu possa 

ser aplicado e o resultado alcançado. Um exemplo concreto dessa hipótese seria o 

seguinte: numa troca de geladeira, um cliente pode participar das ações educativas para 

aprender qual a melhor forma de usá-la e economizar; entretanto, se sua geladeira 

estiver muito deteriorada, por mais que ele coloque em prática as orientações educativas 
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de consumo eficiente, o resultado não será impactante. Desse modo, se houver a 

conjugação do fator educativo (orientações para o consumo racional) ao fator técnico 

(uma geladeira nova e eficiente), o cliente terá os recursos necessários para aplicar seu 

conhecimento, atingindo resultados melhores do aqueles que seriam obtidos no projetos 

isoladamente.  
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4. REALIZAÇÃO DE GRUPO FOCAL: VERIFCANDO A PERCEPÇÃO DOS 

CLIENTES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

4.1. Conceito de grupo focal 

  

Existem diversas definições de grupo focal. Trazemos à baila dois destes 

conceitos, um deles elaborado por Cruz Neto, Moreira e Sucena, e o segundo por Veiga 

e Gondim, que, respectivamente, definem grupo focal como: 

 

“uma técnica de pesquisa na qual o pesquisador reúne, num 

mesmo  local e durante um certo período, uma determinada 

quantidade de pessoas que fazem parte do público-alvo de suas 

investigações, tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e 

do debate com e entre eles, informações acerca de um tema 

específico.”
9
 

 

“um recurso para compreender o processo de construção das 

percepções, atitudes e representações sociais de grupos 

humanos.”
10

 

 

                                                 
9
 CRUZ NETO, Otávio e outros. Grupos Focais e Pesquisa Social Qualitativa: o debate 

orientado como técnica de investigação. Trabalho apresentado no XIII Encontro da Associação 
Brasileira de Estudos Populacionais, realizado em Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil de 4 a 8 de 
novembro de 2002. Disponível em 
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/docs/anais/pdf/2002/Com_JUV_PO27_Neto_texto.pdf > 
10

 VEIGA, L. e GONDIM, S.M.G. A utilização de métodos qualitativos na ciência política e no 
marketing político. Revista Opinião Pública, 2, 2001.  



 

 

90 
 

Vale apontar que o grupo focal é considerado “uma forma rápida, fácil e prática 

de pôr-se em contato com a população que se deseja investigar”
 11

, razão pela qual é 

um instrumento muito útil para a presente investigação. 

 

4.2. Objetivos e peculiaridades dos grupos focais realizados 

 

Nos dias 20 e 21 de março de 2012, foram realizados quatro grupos focais com 

clientes residenciais domiciliados no município de São Gonçalo, cujo objetivo foi 

identificar comportamentos e hábitos cotidianos sobre o uso da energia elétrica. A 

identificação de tais pontos tem a finalidade de verificar se os resultados dos dados 

tratados no capítulo anterior – que indicam que projetos de eficiência energética têm a 

capacidade de promover a redução do consumo –, também se refletem na percepção das 

pessoas quanto a esse assunto. Ou seja, a realização do grupo focal teve como objetivo 

verificar se a conclusão fria dos dados também é uma realidade perceptível de modo 

concreto na vida dos clientes. 

 

Assim, a ideia central dos debates dos grupos focais foi a de aprofundar as 

percepções que os clientes participantes e não participantes dos projetos de eficiência 

energética têm em relação ao consumo e o impacto de cada ação no consumo.  

 

Para o início das atividades, foi elaborado um questionário qualitativo que serviu 

de base para a condução do grupo focal, na medida em que direcionou a discussão num 

                                                 
11 Rodrigues A.R. Pontuações Sobre a Investigação Mediante Grupos Focais. Seminário COPEADI – 

Comissão Permanente de Avaliação e Desenvolvimento Institucional. 
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primeiro momento, guiando a exposição dos entendimentos sobre o a importância da 

energia elétrica e depois sobre o consumo e seus impactos. 

 

Em relação aos participantes dos quatro grupos focais, estes foram determinados 

de acordo com os seguintes critérios: 

- Grupo 1: clientes que nunca haviam participado de qualquer projeto ou ação de 

eficiência energética promovida pela Ampla e que não reduziram o consumo; 

- Grupo 2: clientes que já haviam participado de algum projeto social ou ação de 

eficiência energética promovida pela Ampla e que não reduziram o consumo; 

- Grupo 3: clientes que nunca haviam participado de qualquer projeto ou ação de 

eficiência energética promovida pela Ampla e que reduziram o consumo; 

- Grupo 4: clientes que já haviam participado de qualquer projeto social ou ação 

de eficiência energética promovida pela Ampla e que reduziram o consumo. 

 

Estes critérios de separação dos grupos através de filtros têm o intuito de 

detectar possíveis diferenciações dos clientes na percepção dos temas abordados na 

atividade, além de contribuir com indícios de necessidade de redesenho do programa e 

funcionar como uma tentativa de identificação de impactos. Ademais, este método 

também permite definir as dimensões importantes que devem ser consideradas para a 

elaboração do instrumento de coleta dos dados para avaliações de projetos desse tipo.  

 

Os grupos foram realizados com a média de nove pessoas, tendo sido utilizadas 

onze perguntas norteadoras comuns a todos os grupos, e mais duas questões finais 
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específicas para o grupo que já havia participado de projetos sociais e/ou de ações de 

eficiência energética, conforme se vê a seguir: 

1. Qual a importância da energia elétrica para vocês? 

2. Com o que vocês consomem energia? 

3. Quais eletrodomésticos consomem mais energia? 

4. O custo da energia elétrica é alto ou baixo? 

5. Nos últimos dois anos o seu consumo de energia elétrica diminuiu ou 

aumentou? 

6. Vocês economizam energia elétrica? 

7. Por que economizam energia elétrica? 

8. De que forma economizam energia elétrica? 

9. Já mudaram algum hábito para economizar energia elétrica? 

10. E qual impacto isso traz? 

11. O que é mais importante trocar um eletrodoméstico ruim ou mudar a 

forma de utilizá-lo? Por quê?  

12. O que mudou depois de ter participado do programa de eficiência 

energética (isto é, após a troca de equipamento e a participação em palestras e 

oficinas)? (pergunta específica para o grupo que participou de alguma 

ação/projeto de eficiência energética) 

13. Isso teve alguma relação com o consumo de energia elétrica? (pergunta 

específica para o grupo que participou de alguma ação/projeto de eficiência 

energética) 
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Como não foram notadas diferenças significativas de percepção entre os clientes 

dos grupos que haviam reduzido o consumo com aqueles não o haviam reduzido, 

preferimos aglutiná-los em dois grupos analíticos: o grupo dos clientes participantes de 

projetos/ações de eficiência energética e o grupo daqueles que não participaram de tais 

atividades. Os resultados de cada um deles serão expostos a seguir. 

 

4.3. Resultados dos grupos focais relativos a clientes que não participaram de 

projetos sociais ou ações de eficiência energética promovidos pela Ampla 

 

Os grupos com clientes que nunca haviam participado das ações de eficiência 

energética ou projetos sociais realizados pela Ampla (Grupos 1 e 3, citados no item 4.2, 

acima) eram compostos por homens e mulheres.  Por ser um público que nunca teve 

contato com esse tipo de atividade, alguns dos participantes se mostraram pouco 

familiarizados com certas técnicas de redução de consumo de energia.  

 

A seguir, destacamos alguns pontos relevantes discutidos pelos grupos. 

 

4.3.1 Importância da energia elétrica  

 

As pessoas tiveram um discurso uniforme em relação ao tema da importância da 

energia elétrica. A possibilidade de escassez ou falta de outros recursos também foi 

citada, mas ainda assim a essencialidade da energia elétrica foi muito destacada, 

conforme se vê a seguir: 
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- “Pra mim [a energia elétrica] é muito importante, quando falta 

luz lá em casa eu fico desatinada, por que eu quase que uso o 

ventilador o dia todo.” (Mulher, dona de casa, não participante) 

- “Aqui é muito calor, muito mosquito, sem luz é o caos.” 

(Homem, fiscal, não participante) 

- “Ficar sem água é pior por muitos dias, mas em menos tempo a 

energia elétrica faz mais falta (...), principalmente em dias de 

calor.” (Mulher, dona de casa, não participante) 

- “Sem telefone a gente vive, mas sem água e luz fica difícil, fica 

igual ao homem das cavernas.” (Homem, autônomo, não 

participante) 

 

4.3.2. Hábitos de consumo 

 

Sobre os hábitos de consumo, foi possível perceber que o grupo de não 

participantes, ainda que se utilizem de algumas estratégias para controle ou redução do 

consumo mensal, não abrem mão de certos costumes, os quais enxergam como um 

conforto essencial para o seu dia-a-dia, a saber: 

- “Lá em casa, o que mais a gente usa é TV, máquina de lavar e 

geladeira. A TV às vezes passa a tarde toda ligada.” (Mulher, 

dona de casa, não participante). 

- “Ninguém consegue tomar banho frio, nem no calor. Então o 

chuveiro elétrico é usado o ano todo.” (Mulher, caixa, não 

participante). 
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- “Meu filho fica uma hora embaixo do chuveiro com água 

quente. Aí eu ameaço, falando que se não colaborar, vai ter que 

trabalhar para poder pagar a conta de luz.” (Mulher, supervisora 

administrativa, não participante). 

 

- “Eu sou sozinha, mas lá em casa ficam três lâmpadas acessas... 

uso a lâmpada comum mesmo, meu filho que me deu umas dessas 

modernas e falou pra ir trocando que minha conta diminuiria.” 

(Mulher, dona de casa, não participante). 

 

Também foi notável a existência de um certo desconhecimento das pessoas 

sobre técnicas eficazes para ter um consumo eficiente e economizar energia. Porém, ao 

mesmo tempo, também ficou evidente que mudanças de hábito de curto prazo foram 

bem-sucedidas, gerando reduções no valor das contas de energia nos meses 

subsequentes. Vejamos: 

- “Eu economizo mais ou menos. Faço o que posso para 

economizar, mas muitas vezes não vejo resultado nenhum.” 

(Mulher, dona de casa, não participante) 

- “Eu baseio meu consumo quando minha conta de luz vem. Aí, 

se ela aumenta, eu mexo na minha estratégia.” (Mulher, caixa, 

não participante). 

- “Olha, eu sei até que tem o relógio [de energia], mas é difícil de 

acompanhar o consumo por ali, fica fora de casa, como vou sair 

de noite pra ver qual o consumo? Se ficasse dentro de casa, talvez 
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a gente prestasse mais atenção.” (Mulher, vendedora, não 

participante) 

- “Meu irmão desliga a geladeira de noite, para economizar mais, 

mas eu não posso fazer isso, pois lá em casa são 5 que moram e a 

geladeira não pode ficar desligada se não vai estragar a comida.” 

(Mulher, dona de casa, não participante) 

- “Quando eu comprei minha TV nova, eu nem sabia que vinha 

com o selo do PROCEL.” (Mulher, teleatendente, não 

participante). 

- “A minha geladeira eu nem sei se é econômica” (Mulher, dona 

de casa, não participante). 

 - “Só agora que comecei a utilizar as lâmpadas econômicas” 

(Mulher, dona de casa, não participante). 

- “Lá em casa, evito de passar ferro e usar churrasqueira elétrica. 

Ficam encostados, porque se usar à toa vai gastar mais energia.” 

(Mulher, dona de casa, não participante). 

- “Meu filho diz que quando vem nas reuniões da Ampla, a conta 

de luz abaixa um pouquinho, quando deixa de ir ela torna a 

aumentar” (Mulher, dona de casa, não participante). 

- “Quando a gente mudou nossos hábitos, no mês, mês e meio 

seguinte, já teve diferença na conta” (Homem, fiscal, não 

participante). 
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Além disso, muitas técnicas para economizar não estavam ligadas ao consumo 

mais eficiente e sim numa economia forçada:  

- “Lá em casa eu arranquei o chuveiro, não aguentava pagar uma 

fortuna de conta.”  (Homem, motorista, não participante) 

- “Parei de passar roupa.” (Mulher, dona de casa, não 

participante) 

- “Eu estico a roupa no corpo, lá em casa ninguém usa o ferro.”  

(Homem, fiscal, não participante) 

 

4.3.3. Percepção sobre o custo da energia 

 

Um ponto interessante a ser observado: os não participantes dos projetos de 

eficiência energética desenvolvidos pela Ampla tiveram a percepção de que houve 

aumento do custo da energia nos últimos dois anos (já o grupo dos participantes 

declarou que o custo estava estabilizado ou diminuído, conforme será visto no item 4.4). 

A seguir, alguns depoimentos nesse sentido: 

- “Nos últimos dois anos, o consumo de energia aumentou um 

pouco.” (Mulher, dona de casa, não participante) 

- “Eu consumo do mesmo jeito e vejo que cada dia pago mais, e 

olha que tem tempo que não compro nada novo pra casa.” 

(Mulher, vendedora, não participante) 

- “Pago muito caro e não tenho nada.” (Mulher, dona de casa, não 

participante). 
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- “Moro sozinha e minha conta vem mais caro que a conta da 

minha filha, pago quase o dobro dela. Há um tempo atrás eu 

pagava R$70,00, hoje pago R$100,00, R$120,00. Varia, mas 

varia pra cima.” (Mulher, dona de casa, não participante). 

 

4.3.4. Por que economizar energia? 

 

Em relação ao custo da energia elétrica, foi consensual que o valor 

desembolsado mensalmente é alto se comparado com a quantidade e hábitos de 

consumo. E, com a percepção de que este é um serviço caro, economizar energia torna-

se mais um sinônimo de economia de dinheiro do que uma ação que possa impactar na 

preservação do meio ambiente (ainda que isto também tenha sido citado como um fator 

de relevância). Dizem os participantes: 

- “A gente ganha pouco, por isso tem economizar, ainda mais na 

luz, que é cara pra caramba!” (Homem, motorista, não 

participante) 

- “Olha, eu economizo pra sobrar algum ‘cascalho’ no fim do 

mês.” (Homem, comerciante, não participante) 

- “Daqui a pouco a gente pode não ter mais energia. Esse papo 

todo da TV, isso é uma questão de consciência também.” 

(Mulher, teleatendente, não participante) 

- “Gente, se falarem pra vocês que é necessário economizar 

porque o planeta está precisando, ninguém vai economizar! O 
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povo não tem consciência, tem que mexer no bolso senão não 

adianta...” (Homem, fiscal, não participante) 

 

4.3.5. O desperdício e o furto de energia  

 

Ao se tocar no tema dos meios que poderiam ser utilizados para que as pessoas 

tivessem um consumo mais consciente, apareceu o tema do furto de energia. Para os não 

participantes, existe uma ligação direta entre o furto e o desperdício de energia, uma vez 

que quem não paga conta de luz não tem nenhum estímulo para economizar. Como o 

maior estímulo para utilizar a luz de modo eficiente é econômico, como já visto acima, 

a percepção deles é a de que estão pagando o consumo de quem furta. Assim, muitos se 

sentem desmotivados a continuar economizando: 

- “É só você ver, lá perto de casa tem muito ‘gato’, aí você passa 

na rua e está aquele monte de ar-condicionado ligado, lâmpada 

que não é apagada hora nenhuma, tem gente que enche até 

piscina, mas vai ver se pagam alguma coisa? Tenho certeza que 

não. Fico triste e desestimulada, porque de alguma forma eu pago 

por esses aí, nem vejo carro da Ampla por lá, o pessoal fala que lá 

é área de risco, mas alguma coisa devia ser feita, pegar um dia e 

tirar aquele monte de fio.” (Mulher, dona de casa, não 

participante) 

- “Só quem não paga consome do que jeito que quer, sem se 

preocupar.” (Homem, fiscal, não participante) 
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- “Tinha que prender, vai lá para o camburão e coloca uma meia 

dúzia na cadeia, aí quero ver!” (Homem, comerciante, não 

participante) 

- “Se não tivesse ‘gato’, você veria como ia estar todo mundo 

economizando.” (Mulher, dona de casa, não participante) 

- “Eu economizo, pro vizinho do lado ficar com ar [ar-

condicionado] o dia todo, você acha que eu não pago por isso, sei 

que esse prejuízo não deve ser da Ampla.” (Homem, comerciante, 

não participante) 

- “Meu filho disse que vai fazer um ‘gato’, porque só assim vai 

baixar o preço que ele paga ... Todos os vizinhos dele tem ‘gato’ e 

o tiram de otário, de bobo, ele economiza mas mesmo assim paga 

mais de R$100,00 por mês, quer dizer, ele paga o dele e dos 

vizinhos.” (Mulher, dona de casa, não participante) 

 

4.4. Resultados dos grupos focais relativos a clientes participantes de projetos 

sociais ou ações de eficiência energética promovidos pela Ampla 

 

Os grupos com clientes participantes de ações de eficiência energética ou 

projetos sociais realizados pela Ampla (Grupos 2 e 4, citados no item 4.2, acima) eram 

compostos, na sua maioria, por mulheres. Dentre esses clientes, havia quem tivesse 

participado de oficinas, palestras, troca de geladeiras, de lâmpadas e de fiação; algumas 

pessoas já haviam participado até mais de uma vez.  
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Seguem abaixo alguns dos temas debatidos por esses clientes. 

 

4.4.1. Importância da energia elétrica  

 

Os participantes têm a percepção de que a energia elétrica é essencial; porém, 

não a vêem como algo mais importante ou mais necessário do que outros recursos, 

como a água, conforme estes relatos: 

- “A falta de água você até supera, você pode comprar água, mas 

e a falta de luz? Energia elétrica é tudo.” (Mulher, dona de casa, 

participante) 

- “É pior ficar sem água do que luz. Luz, você acende uma vela, uma lamparina.” 

(Mulher, dona de casa, participante). 

- “Eu acho que luz e água são importantes do mesmo jeito, 

porque sem um deles não tem o outro.” (Mulher, dona de casa, 

participante). 

 

4.4.2. Consumo consciente de energia 

 

Foi bastante destacada a percepção dos participantes em relação ao 

consumo consciente de energia. Em muitas falas, fica claro que as pessoas 

compreenderam a importância de tal hábito, e que entendem e sabem como aplicar 

em suas vidas o bom uso da energia elétrica. Também foi possível perceber que 

este grupo de participantes percebe o consumo de energia e o valor da conta de luz 

como duas grandezas diretamente proporcionais, o que reforça a idéia de que o 

consumo consciente foi um conceito de fato absorvido. Seguem alguns relatos que 

ilustram esses pontos: 

- “A gente pode ter todos esses equipamentos que gastam mais 

energia e pagar menos do que aquele que tem menos 
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equipamentos. O negócio é saber como usar.” (Mulher, dona de 

casa, participante) 

- “Quando num mês a gente gasta mais energia, tem consciência 

disso, né?” (Mulher, revendedora, participante) 

- “Eu considero normal o valor que eu pago em relação à 

quantidade de energia que utilizo.” (Mulher, dona de casa, 

participante) 

- “Eu economizo energia elétrica e passo isso para as pessoas. (...) 

Quando vou na casa da minha irmã e vejo uma luz acesa, eu 

pergunto: ‘gente, vocês são sócios da Ampla?’” (Mulher, dona de 

casa, participante) 

- “Mesmo que eu ganhasse o dobro e pudesse gastar o dobro de energia, ainda sim 

economizaria. A pessoa vai se adaptando às regras, se habituando.” (Mulher, dona de 

casa, participante) 

 

Esta percepção clara que os participantes têm de que o uso racional da energia 

elétrica reflete diretamente no valor a ser pago na conta de luz fica bem demonstrada 

nos relatos de várias pessoas sobre os hábitos de consumo consciente que aplicam no 

seu cotidiano e que ajudam na redução do valor a ser pago na conta, conforme se vê a 

seguir: 

- “Na hora de me ensaboar, desligo o chuveiro, depois ligo de 

novo. Sei que isso faz diferença no fim do mês.” (Mulher, dona 

de casa, participante). 

 - “Eu passo todas as roupas de uma vez só. Assim eu gasto 

menos.” (Mulher, dona de casa, participante). 
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- “Eu sempre deixo o chuveiro na posição ‘verão’, fica mais barato. Gente, nós 

moramos em São Gonçalo, não tem necessidade de usar chuveiro na posição 

‘inverno’...” (Mulher, revendedora, participante) 

- “Quando trocaram minha geladeira, reduziu bem o consumo.” 

(Mulher, dona de casa, participante). 

- “Depois que coloquei as lâmpadas fluorescentes, o consumo diminuiu bastante. A 

conta abaixou” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “O barato sai caro. É melhor comprar um produto que economiza mais energia, 

mesmo pagando mais caro. Vai reduzir a conta de luz.” (Mulher, revendedora, 

participante). 

 

Uma questão que chamou a atenção por ter sido muito debatida pelos 

participantes, e que também demonstra como os clientes estão com um bom nível de 

conhecimento de seu uso de energia elétrica, foi a questão da bomba d’água. Uma parte 

do grupo apontou a utilização da bomba como o fator que, segundo eles, mais encarece 

a conta de luz. Em razão disso, muitos tomam mais cuidados adicionais com outros 

gastos desnecessários de energia, já que consideram a bomba como um “vilão” no seu 

consumo. Além disso, essa especificidade na forma de utilização da água conjugada a 

forma de energia norteou certos comentários das pessoas quando indagadas sobre a 

necessidade de conservação de energia ou mesmo de sua importância: “sem luz, nós não 

temos água”, foi o relato de uma das mulheres. Seguem abaixo alguns comentários 

sobre este assunto: 

- “O que gasta mais é ar condicionado, geladeira, máquina de 

lavar e bomba d’água.” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “Já que já ligo a bomba d’água, tomo banho frio mesmo. Gasta 

menos energia.” (Mulher, dona de casa, participante). 

 - “Lá em casa é bomba direto, se não poupar água, minha conta 

de luz vai nas alturas.” (Mulher, dona de casa, participante) 
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- “Água aqui é um grande problema, se você somar quanto pagamos de água e de luz 

da bomba, deve ser a água mais cara do Brasil, mas isso não é problema da Ampla, 

por isso temos que economizar mais.” (Mulher, dona de casa, participante) 

 

Por fim, importante apontar que também foram relatados comportamentos que 

não necessariamente apontam a melhor forma de consumo de energia, mas que acabam 

sendo limitados pela questão financeira (vale dizer, casos em que o cliente sabe qual 

seria o melhor hábito de consumo, mas não pode fazê-lo por falta de recursos):  

- “Ainda compro a lâmpada incandescente, porque ela é mais 

barata. A minha fluorescente queimou e, para não ficar sem 

nenhuma, comprei a comum mesmo.” (Mulher, dona de casa, 

participante) 

- “Já falei com meu marido, mas não adianta... Ele sempre compra a lâmpada normal, 

ele acha a outra muito cara.” (Mulher, dona de casa, participante) 

 

4.4.3. Participação nas ações promovidas pela Ampla e resultados obtidos 

 

Foi possível notar que muitos clientes fazem uma relação direta entre a 

participação em um projeto de eficiência energética e a economia alcançada em sua 

conta de luz, ligando expressamente os dois fatores. Houve também quem dissesse que 

as palestras não ajudariam na redução do consumo, mas, em contrapartida, não 

relataram aumento na conta (o que indica que, no mínimo, há percepção de que o 

consumo está estável). Seguem alguns depoimentos sobre o tema: 

- “Às vezes você acha que sabe tudo, aí participa da reunião da 

Ampla e tudo muda, por exemplo: não seco mais roupa atrás da 

geladeira, tudo virou um programa, às vezes meus filhos 

reclamam comigo, mas agora é tudo programado, tempo do 
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banho, dia de passar, dia de lavar, e quem não colaborar tem que 

ajudar a pagar.” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “Depois que participei e vi que deu certo passei pra frente, até o 

pastor me chamou lá na frente pra dar o testemunho.” (Mulher, 

dona de casa, participante) 

- “Eu já fui várias vezes, sempre aprendo algo novo, todos deviam 

ir, eu nem tinha problema com a conta, só que hoje uso meus 

equipamentos da melhor forma e acho que eles vão durar mais.” 

(Mulher, dona de casa, participante)  

- “Não vejo relação entre participar das palestras com redução do 

consumo de energia. Na minha casa o consumo está a mesma 

coisa.” (Mulher, dona de casa, participante). 

 

4.4.4. Necessidade de economizar energia e o meio ambiente 

 

 As motivações que levam as pessoas a economizar energia não foram 

objeto de consenso entre os clientes. Para a maior parte deles, a motivação de 

economizar é econômica, conforme se vê a seguir:  

- “Eu economizo energia para a conta não vir alta.” (Mulher, dona de casa, 

participante) 

- “O custo de vida está alto, então é melhor economizar na luz.” (Mulher, dona de 

casa, participante) 

- “Entre o meio ambiente e o bolso, o segundo é mais importante.” (Mulher, dona de 

casa, participante) 

- “Com marido, filhos, não tem como pensar em meio ambiente, 

tem que pagar a conta.” (Mulher, dona de casa, participante). 
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Para outras pessoas, que foram minoria, a necessidade de economizar energia 

está ligada à preservação do meio ambiente, como uma condição sine qua non para a 

manutenção dos recursos naturais para as gerações futuras: 

- “É a preocupação com o planeta. Quanto mais usar energia, mais 

vai gastar água.” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “Tem que colocar na balança. A população está mais 

preocupada com o corre-corre do que com o meio ambiente na 

hora de economizar energia. Mas depois, lá na frente, se esquece. 

E lá na frente é o que se faz agora. Quando não tiver mais água, 

não tem mais energia. Aí, acabou. Não tem como voltar atrás.” 

(Mulher, dona de casa, participante) 

 

Indagado com relação aos benefícios da economia de energia, o público citou 

vantagens em ambos os enfoques: tanto econômico, na esfera familiar (na medida em 

que seria um fator de ganhos na renda familiar) quanto ambiental, considerando uma 

esfera mais ampla (poderia evitaria apagões e outros danos): 

- “Se o dinheiro sobrasse, fruto da economia de energia, eu 

compraria mais alimentos ou daria para pagar a prestação de um 

móvel.” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “O risco do apagão está aí, se não economizar, não tem solução, 

e nem adianta reclamar com o governo.” (Mulher, vendedora, 

participante) 

 

4.4.5. Desperdício de energia e inércia em adotar medidas concretas de economia  
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Quando perguntado aos participantes se eles conheciam pessoas que não 

economizavam energia e as razões deste comportamento (em especial, se este fato 

estava supostamente relacionado a alguma falta de estímulo), houve referência ao furto 

de energia (“gato”), mas também foi citado que, mesmo numa família que paga a conta 

de luz, alguns membros podem não se preocupar em economizar por não serem eles os 

responsáveis pelo pagamento. Seguem dois depoimentos ilustrativos dessas posições: 

- “As pessoas que mais desperdiçam energia são aquelas que não 

pagam. Quem tem ‘gato’ não tem preocupação.” (Mulher, dona 

de casa, participante) 

- “As pessoas sabem que gastam muita energia, mas não se 

importam muito porque é uma coisa de cultura. Por exemplo: ‘ah, 

eu não pago, quem paga é o meu marido, então eu não 

economizo’” (Mulher, dona de casa, participante) 

 

Alguns participantes relataram que sentem dificuldade em fazer com que outros 

moradores da casa encarem o consumo consciente de energia como algo importante: 

- “Falo para o meu filho: ‘quando sair do quarto, desliga a 

televisão!’” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “Todo dia é a mesma coisa: ‘não deixa a geladeira aberta!’” 

(Mulher, dona de casa, participante) 

- “Costumo tirar os aparelhos da tomada; em casa todo mundo sabe disso, mas acho 

que esquecem, ou acham que eu sempre vou lembrar.” (Mulher, dona de casa, 

participante). 
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Ainda quanto a esse tema, quando perguntados sobre o porquê de algumas 

pessoas, mesmo sabendo que é preciso economizar energia, ainda sim, não se 

mobilizarem em fazê-lo, foi relatado o seguinte:  

- “Você ensina, mas nem todo mundo tem a mesma consciência 

que você aprendeu.” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “O meu irmão, quanto mais ele diz que economiza energia, mais 

ele gasta.” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “É por preguiça... ‘ah, deixa pra lá, daqui a pouco eu apago’, é 

assim que eles falam.” (Mulher, dona de casa, participante) 

- “Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas às vezes não temos 

tempo de lembrar, se alguém avisasse, ajudaria.” (Mulher, 

vendedora, participante) 

- “Economizar luz não é natural nem fácil, com o dinheiro é mais 

fácil, pois você vê ele indo embora, a energia não, só vai ver no 

meio do outro mês, aí já foi, né? Se eu ficasse sabendo antes, 

poderia dar um jeito.” (Mulher, dona de casa, participante) 

  

Aproveitando essa questão da inércia das pessoas no momento da ação concreta 

do ato de economizar energia, a presença da líder comunitária, pelo seu amplo 

conhecimento das pessoas que participaram da atividade, contribuiu para relatar 

comportamentos homogêneos dos participantes, especialmente quando estes 

participaram das palestras e oficinas promovidas pela Ampla: 

- “Quando a Ampla estava muito presente aqui, com muitas 

palestras, estava tudo no capricho, tudo sob controle. Todo mundo 



 

 

109 
 

dizia: ‘minha luz baixou’. Isso durou uns dois anos. Aí a Ampla 

foi para outras áreas, o pessoal parece que esqueceu, relaxou, aí a 

conta disparou.” (Mulher, líder comunitária, participante) 

 

4.5. Conclusões após a realização dos grupos focais 

 

Ficou evidente a preocupação de todos os grupos com o tema “consumo de 

energia”, independentemente da quantidade de informação que cada um deles possuía. 

Economizar energia, e de forma consciente, é tarefa que todas as pessoas consideram 

como ferramenta eficaz para redução na conta de luz e também como estímulo ao 

aumento da renda familiar. 

 

As principais diferenças entre os grupos aconteceram nas estratégias relativas 

à forma de economizar energia. O grupo dos não participantes expôs comportamentos 

que supostamente seriam de economia de energia, mas que na verdade não possuem 

qualquer eficiência energética, como o hábito de desligar a geladeira à noite para 

economizar. Já aqueles que estiveram envolvidos em algum projeto ou ação de 

eficiência energética promovida pela Ampla demonstraram um maior conhecimento das 

melhores práticas de economia de energia elétrica e pareceram mais propensos à 

aplicação do conhecimento adquirido.  

 

Os participantes dos projetos afirmaram que as informações obtidas nas 

atividades realizadas pela Ampla ajudaram a criar hábitos eficazes, o que acabou por 

resultar em redução da conta de luz. No entanto, também foi possível perceber que 
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mesmo essas pessoas apresentavam certos comportamentos contraditórios sobre formas 

de economizar energia, como, por exemplo, deixar de utilizar totalmente algum 

aparelho ao invés de utiliza-lo do modo adequado. Por outro lado, as pessoas não 

participantes dos projetos de eficiência energética, embora tivessem hábitos 

inadequados, também não eram totalmente alheias às práticas de consumo consciente, 

possuindo noções sobre o assunto, ainda que de forma não tão bem estruturada.  

 

No grupo das pessoas que participaram de alguma ação promovida pela Ampla, 

é interessante fazer uma subdivisão entre aqueles que participaram de atividades com 

viés apenas educacional e aqueles que foram contemplados com algum projeto de troca 

de equipamento, visto que isto parece alterar a percepção que as pessoas têm em relação 

à redução de seu consumo de energia. No primeiro grupo, embora haja claramente uma 

maior percepção em relação a hábitos de consumo consciente e até noções sobre os 

impactos ambientais que essa atitude gera, houve também a crença de que mantinham o 

mesmo nível de consumo ou conseguiam reduções muito modestas, o que impactava 

pouco no valor da conta de luz. Já no segundo grupo, a sensação de que a conta de luz 

havia baixado de forma significativa e/ou que o consumo estava menor foi muito 

acentuada; porém, em contrapartida, esse grupo possuía informações nem sempre 

coerentes sobre a melhor forma de economizar energia.  

 

 Em praticamente todos os grupos foi citada uma espécie de “inércia” em relação 

a estímulos ou motivações das pessoas sobre comportamentos permanentes de consumo 

consciente de energia, seja em atitudes corriqueiras do cotidiano (como apagar a luz), 

seja na manutenção de hábitos que haviam sido adquiridos através de qualquer meio de 
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informação. Pessoas que já haviam participado de projetos de eficiência energética mais 

de uma vez tenderam a expor menos essa característica, ao passo que aquelas que 

participaram apenas uma vez percebiam redução no consumo de energia num primeiro 

momento, mas acreditavam que após algum tempo as próprias pessoas da família 

passavam a demonstrar esquecimento ou desleixo com determinadas ações relacionadas 

ao consumo consciente de energia. Além disso, também é importante ressaltar que as 

pessoas expuseram atitudes dais quais “não abrem mão” em nome de seu conforto 

individual (como tomar banho quente no verão ou deixar a TV ligada o dia todo). 

 

Outro aspecto que também cumpre ser destacado foi a tomada de ações drásticas 

de economia, e não de eficiência. Essa prática aparece tanto no grupo dos participantes 

quanto no grupo dos não participantes, mas foi preponderante nesse segundo grupo. A 

retirada do chuveiro elétrico foi o exemplo dessa prática que mais se repetiu, mas 

muitos também declaram que deixaram de utilizar alguns outros eletrodomésticos. 

 

Um ponto em comum aos dois grupos foi o pouco peso que todos atribuíram aos 

impactos que uma possível redução de consumo de energia poderia ocasionar ao meio 

ambiente. Para as pessoas, o maior impacto da redução do consumo de energia é mesmo 

financeiro, salvo algumas exceções, que também citaram melhorias ambientais como 

conseqüência do uso consciente da energia. 

 

Outro ponto em comum diz respeito ao furto de energia, que foi citado pelos 

dois grupos como o maior estímulo a não aderência a uma cultura de eficiência 
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energética de consumo consciente, podendo servir em alguns casos como 

desestimulador de bons hábitos de consumo. 

 

No tocante à percepção do consumo de energia, foi possível notar que o grupo 

dos não participantes reclamou mais do aumento de consumo, acreditando que nos 

últimos tempos a conta de energia vinha aumentando. Já o grupo dos participantes, em 

sua grande maioria, afirmava que o consumo e o valor estavam estabilizados ou haviam 

diminuído após a adoção de métodos de consumo consciente. Alguns relataram que 

houve aumento, mas foi interessante notar que estas pessoas sabiam os motivos deste 

fato, geralmente justificando o acréscimo pelo incremento de mais eletrodomésticos ou 

maior uso dos já existentes (em especial o uso da bomba d’água) ou pelo aumento do 

número de moradores na residência. 

 

Assim, de forma geral, podemos concluir que o quantitativo de informações 

relacionadas a hábitos, comportamentos e atitudes sobre consumo consciente de energia 

ajuda a explicar os níveis de percepção dos grupos sobre o quanto consomem por mês, o 

quanto pagam e como enxergam essas atitudes em suas mais variadas esferas e 

prioridades. Nesse sentido, fica claro que aqueles que participam de atividades de 

eficiência energética possuem mais conhecimento sobre as melhores práticas para 

redução do consumo, ainda que algumas vezes, por questões econômicas, sejam 

impedidos de adquirir o equipamento mais eficiente. Nesses casos, assim como nos 

casos de aumento de consumo, é importante apontar que as pessoas têm clareza quanto 

a esses fatos (ou seja, sabem que não estão tendo uma postura eficiente), o que reforça a 

ideia de que este conhecimento foi absorvido.  
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Outra conclusão é a de que para que os participantes dos projetos se tornem 

multiplicadores dos conceitos de eficiência energética, precisam ter vivenciado uma 

redução de consumo média ou grande. Apesar disso (e também a despeito da queixa 

sobre as dificuldades de sensibilizar outras pessoas com o passar do tempo, faltando 

estímulo para que continuem propagando as técnicas de redução de consumo), podemos 

notar que essa multiplicação existe em algum grau, posto que algumas pessoas que 

integravam o grupo dos não participantes possuíam noções de eficiência energética, o 

que pode ter sido passado por vizinhos ou parentes participantes de tais ações. 

 

Portanto, a realização dos grupos focais foi útil para comprovar, com base nas 

diferentes experiências vividas pelos grupos, que a participação em projetos e ações de 

eficiência energética é de fato um instrumento importante na busca pelo uso racional da 

energia elétrica, tendo influência direta na percepção das pessoas sobre o tema. 
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CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que os projetos de eficiência energética que incluem reforma 

das instalações, como a troca de fios e chuveiros, troca de geladeiras e troca de 

lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, aliadas a atividades educativas de 

conscientização para uso eficiente e seguro da energia são necessários e eficazes para 

adequar o consumo das famílias de baixo poder aquisitivo.  

 

A metodologia contida no Protocolo Internacional de Medição e Verificação de 

Performance (PIMVP) é aderente a uma avaliação ex-post do programa de eficiência 

energética. Contudo, o PIMVP, apresenta algumas dificuldades de aplicação em 

comunidades de baixo poder aquisitivo, pois é necessária a instalação de vários 

equipamentos de medição e, devido à inadequação dos circuitos elétricos para a 

medição individual de cada equipamento substituído, uma pesquisa de campo de posses 
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e hábitos no geral irá necessitar de um período maior de aplicação do que pesquisas em 

outros pontos da cidade. Esse tempo maior deve-se à dificuldade de localizar as 

residências, sendo que em muitos casos os acessos são ruins, dificultando a locomoção.  

Outra dificuldade do PIMVP é a ter a garantia de que o cliente não irá mexer nos 

equipamentos de medição. Em uma avaliação da vida útil dos equipamentos e hábitos 

de consumo no longo prazo, a dificuldade é maior, pois além dos problemas sinalizados 

anteriormente, temos ainda a possibilidade da troca dos equipamentos recebidos do 

programa de eficiência energética, a mudança de endereço dos participantes, o aumento 

do número de moradores, adesão a novos hábitos de consumo, etc. 

 

Os bancos de dados da Ampla Energia e Serviços S/A – que foi uma das 

pioneiras no investimento da verba de eficiência energética para clientes de baixo poder 

aquisitivo, conciliando troca de equipamentos obsoletos por equipamentos novos – 

mostram que a participação em projetos de eficiência energética faz com que haja na 

média uma redução de consumo quando comparamos o cliente participante com o 

vizinho que não participou de nenhum projeto. 

 

Verificamos que os projetos de troca de equipamentos e, principalmente, a ação 

de troca de geladeiras garantem maior redução de consumo do que projetos de 

eficiência energética de natureza educacional. Destacamos que projetos de eficiência 

energética de troca de equipamentos associados a projetos educacionais para o uso 

eficiente energia garantem resultados superiores do que quando aplicados sozinhos. Foi 

também avaliado que a interseção de duas ações educacionais não necessariamente faz 

com que elas aumentem o nível de redução de consumo. Assim podemos criar mais uma 
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hipótese: a de que o cliente de baixo poder aquisitivo necessita que seu equipamento 

elétrico seja trocado para que ele possa por em prática todo conhecimento adquirido; ou, 

talvez, que ele se sinta estimulado por ter um equipamento novo em casa e, por isso, 

deseje que este aparelho se deprecie o mínimo possível. Porém, como esta hipótese não 

pode ser respondida com os dados que possuímos, podemos considerar que ela 

apresenta-se como uma oportunidade para novos estudos sobre mudança de hábitos de 

consumo de energia elétrica.  

 

Conseguimos também perceber que o tema do consumo de energia é um ponto 

de atenção independentemente da participação ou não em um projeto de eficiência 

energética. A maior diferença apresentada entre os participantes e os não participantes 

foi a de que os que participam das ações de eficiência energética aparentam ter mais 

recurso informacional, o que lhes permite agir de forma mais consciente do que um 

cliente não participante. Entre esses últimos, é comum encontrar hábitos de ausência de 

consumo entendidos por eles como hábitos de consumo eficiente, como por exemplo, 

deixar de usar o ferro de passar roupa ou retirar o chuveiro elétrico.  

 

A falta de recursos financeiros aparece como um impeditivo para que as pessoas 

utilizem mais equipamentos eficientes. Assim, os projetos de eficiência energética para 

o segmento baixa renda devem continuar trocando equipamentos obsoletos por 

equipamentos eficientes, além de conjugar essas atividades com ações educativas de 

consumo consciente de energia, a fim de que os clientes de baixo poder aquisitivo 

consigam ter um consumo mais eficiente, pagando um valor menor na conta de energia.  

.  
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Como o impacto financeiro da conta é muito grande na renda familiar, o 

principal objetivo de economizar energia elétrica é poupar dinheiro e, por tal razão, os 

impactos ambientais são deixados em segunda escala. Mesmo assim, o projeto de 

eficiência energética acaba por influenciar o consumo de outros recursos, como a 

diminuição do uso de água. Desta forma, deveriam ser criados indicadores para medição 

e acompanhamento desses resultados secundários do projeto. 

 

A economia de energia que se torna economia de dinheiro conseguida através do 

consumo consciente geralmente é utilizada para compra de alimentos, móveis e até 

outros eletrodomésticos. De alguma forma, o programa de eficiência energética também 

deveria avaliar e contabilizar esse tipo de resultado, que está relacionado à melhoria das 

condições de vida dessas pessoas.  

 

Tanto para os participantes quanto para os não participantes, foi identificada a 

necessidade da existência estímulos que lembrem as pessoas da necessidade de 

economizar e que facilitem o controle do consumo de energia. A conta e o medidor de 

energia não parecem ser os melhores instrumentos de controle, visto que o primeiro 

deles demora a chegar e o segundo não é de fácil leitura. 

 

Verificou-se que um ponto de estímulo para obter um consumo mais eficiente é 

o combate às perdas ocasionadas pelo furto de energia. Muitos apontaram o furto como 

o maior fator de desestímulo para continuar poupando energia, uma vez que acreditam –  

corretamente, diga-se – que parte do prejuízo causado pelo furto de enrgia é 

compensado na sua tarifa de luz. Neste caso, alguns estudos poderiam ser feitos 



 

 

118 
 

medindo a relação entre percentual de furto de energia e o estímulo para poupar energia 

elétrica.   

 

Outro ponto de destaque é que os participantes dos projetos que conseguem 

reduzir seu consumo possuem uma predisposição para se tornarem multiplicadores dos 

conceitos de eficiência energética entre seus familiares e amigos. Desta forma, podemos 

considerar que parte dos clientes não participantes de um projeto de eficiência 

energética pode estar adotando novos práticas de economia de energia por conta dessas 

informações, diminuindo a diferença entre os que participaram e os que não 

participaram de projetos, o que altera o resultado real do projeto. Neste ponto, 

entendemos que é necessário criar um indicador de controle para medir o efeito 

multiplicador. O resultado deste indicador pode servir para ser somado às outras 

economias que o projeto conseguiu realizar, ou ainda ser utilizado como um fator de 

correção na comparação dos clientes participantes com os clientes não participantes.  

 

Esperamos que esses resultados e indagações ajudem na criação de novos 

estudos que aumentem o nível de conhecimento dos projetos de eficiência energética. 

Os resultados aqui obtidos também poderão ser úteis na criação de formas de medição 

dos impactos reais, principalmente nos projetos destinados aos clientes de baixo poder 

aquisitivo. Assim, esperamos ter contribuído para auxiliar na construção e na 

implementação de novos projetos de eficiência energética, permitindo, dessa forma, 

uma maior valorização do tema como um instrumento eficaz, reconhecendo-o como 

uma alternativa para o mercado de energia e garantido a sustentabilidade do sistema.  
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