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RESUMO 
 
Ser ef ic iente energet icamente deve ser o objet ivo de qualquer indústr ia consumi-
dora de energia,  pois o uso ef ic iente de recursos permite a indústr ia reduzir  os 
custos de produção e de operação, tornando-se consequentemente se mais compe-
t i t iva no mercado em que atua.  Desta forma, a busca pela ef icent ização energét ica 
deve começar pela demonstração de que todas as ações real izadas em qualquer 
área da organização podem inf luenciar  na ef ic iência energét ica,  tornando assim as 
pessoas compromet idas e conhecedoras de todo o processo de ef ic ient ização. Pa-
ra is to,  propõe-se implantar um sistema de gestão baseado na metodologia Balan-
ced Scorecard  que t raduz o Programa de Ef ic iência Energét ica e os benefíc ios que 
ele proporciona à indústr ia,  aos colaboradores,  aos acionistas e ao meio ambiente, 
permit indo ainda real izar ações de benchmark  com a f inal idade de anal isar o con-
sumo de energia em relação às empresas do mesmo segmento de at iv idade eco-
nômica.  O compromet imento das pessoas e o desenvolv imento de ações de melho-
r ia em todas as áreas são faci l i tados por este s istema de gestão,  graças a sua ca-
racter íst ica de t rabalhar com as relações de causa e efei to dos objet ivos e das 
medidas de tendência.  O estudo de caso fo i  desenvolv ido a part i r  de dados obt idos 
de Diagnóst icos Energét icos de v inte e t rês empresas de diversas áreas de atua-
ção no estado. A part i r  destes dados,  foram anal isados os indicadores de ef ic iên-
c ia energét ica pertencentes às perspect ivas cr iadas para desenvolv imento do t ra-
balho.  Desta maneira buscou-se dar suporte aos gestores das organizações que 
desejam se tornar mais ef ic ientes energet icamente,  e suporte a tomada de decisão 
por parte dos gestores das concessionár ias de energia quanto a pr ior ização de 
invest imentos voltados a ef ic ient ização energét ica das indústr ias.  A anál ise dos 
resultados da apl icação da metodologia desenvolv ida para cada organização mos-
trou que a metodologia auxi l ia na tomada de decisão dos gestores.  
 
 
Palavras-chaves:  Ef ic iência Energét ica.  Programa de Ef ic iência Energét ica.  Siste-
ma de Gestão.  Indicadores.  Balanced Scorecard .  Relações de Causa e Efei to.  

 



 

 

ABSTRACT 
 

Being energy ef f ic ient  should be the goal  of  any industry which uses energy,  be-
cause the ef f ic ient  use of  resources al lows the industry to reduce costs of  produc-
t ion and operat ion,  thus becoming more compet i t ive in the market  i t  serves.  So,  the 
search for  energy ef f ic iency must begin by demonstrat ing that  a l l  act ions performed 
on any area of  the organizat ion can inf luence the energy ef f ic iency,  thus making 
people involved and knowledgeable of  the whole ef f ic iencyzat ion process.  For th is,  
i t  is  proposed to implant  a management system based on the Balanced Scorecard 
methodology which t ranslates the Energy Eff ic iency Program and the benef i ts  i t  
provides to industry,  employees,  shareholders and the environment,  a l lowing even 
perform benchmark act ions wi th the purpose of  analyzing the energy consumpt ion 
related to enterpr ises in the same sector  of  economic act iv i ty.  The commitment of  
people and development of  act ions for  improvement in a l l  areas are faci l i tated by 
th is management system, thanks to i ts  character is t ic  of  working wi th cause and 
ef fect  re lat ions of  goals and measures of  t rend.  The case study was developed 
f rom data obtained f rom Energy Diagnoses of  twenty- three companies in several 
areas in the state.  From these data,  i t  was analyzed the energy ef f ic iency indica-
tors perta in ing to the created prospects for  development of  the work.  Thus,  i t  was 
aimed to assist  managers of  organizat ions which wish to become more energy ef f i -
c ient  and to assist  the decis ion making by managers of  the energy concessionaires 
re lated to the pr ior i t izat ion of  investments to energy ef f ic iencyzat ion of  industr ies.  
The results analysis of  apply ing the methodology developed for  each organizat ion 
showed that  the methodology helps the decis ion making of  managers.  
 
 
Key-words:  Energy Ef f ic iency.  Energy Ef f ic iency Program. Management System. 
Indicators.  Balanced Scorecard.  Relat ions of  Cause and Effect .  
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 INTRODUÇÃO 
 
Na atual  conjuntura do setor  e létr ico nacional  e da compet i t iv idade crescen-

te que se ver i f ica nos diversos segmentos industr ia is do país,  o planejamento ener-
gét ico de uma indústr ia não mais deve se restr ingir  de forma isolada ao atendimento 
do aumento de demanda ou a real ização de ações de conservação de energia.  

 
Os consumidores de energia elétr ica do segmento industr ia l  precisam con-

tro lar  de maneira ef icaz os seus gastos com energia,  a f im de reduzir  os seus custos 
operacionais e consequentemente aumentar os seus lucros.  

 
O desenvolv imento de uma metodologia que auxi l ie os gestores das indús-

t r ias a gerenciar  os gastos com energia e consequentemente a melhorar a ef ic iência 
energét ica das mesmas, torna estes consumidores capazes de aval iar  o desempe-
nho das instalações elétr icas nos diversos usos f inais existentes na planta fabr i l ,  
permit indo ainda que sejam ver i f icados os processos ut i l izados na l inha de produ-
ção, a metodologia de manutenção adotada na planta e a qual idade da mão-de-obra 
ut i l izada nos processos.  

 
Com a ut i l ização de um sistema de gestão de indicadores para ef ic iência 

energét ica,  pode-se decidi r  em quais p lantas deve-se invest ir ,  a f im de melhorar a 
ef ic iência energét ica da indústr ia,  bem como quais processos devem sofrer  uma re-
engenhar ia.  

 
Porém, a implantação de um sistema de gestão de indicadores para ef ic iên-

c ia energét ica necessita que as pessoas envolv idas conheçam os recursos energét i-
cos ut i l izados na planta industr ia l  em questão e em que usos f inais esses insumos 
são ut i l izados, e para tanto há a necessidade de se real izar um pré-diagnóst ico e-
nergét ico da planta fabr i l .  Assim, com o auxí l io do s istema de indicadores de ef ic i-
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ência energét ica pode-se proceder a anál ise ao projeto e a implementação de ações 
vol tadas ao uso ef ic iente de energia na indústr ia.  

 
Por meio da anál ise dos indicadores de ef ic iência energét ica,  pode-se real i -

zar  um benchmarking com outros usuár ios do mesmo segmento industr ia l  e com pa-
drões nacionais e internacionais,  ident i f icando as melhores opções para invest imen-
to em ef ic iência energét ica.  Estes mesmos indicadores podem fornecer  ainda subsí-
dios para o desenvolv imento de programas de ef ic iência energét ica direcionados 
aos segmentos industr ia is com maior potencial  de ef ic ient ização, bem como para os 
usos f inais com indicadores de ef ic iência energét ica mais baixos.  

 
Os gestores de programas de ef ic iência energét ica,  de posse do conheci-

mento da real  s i tuação de cada segmento do mercado, sob o ponto de v ista da ef ic i -
ent ização, podem, ainda,  inc i tar  ações de inovação e desenvolv imento tecnológico 
que contr ibuam para o aperfe içoamento da indústr ia,  o apr imoramento técnico dos 
colaboradores,  o apr imoramento dos diversos processos na indústr ia,  bem como 
direcionar de maneira mais ef icaz as ações das Comissões Internas de Conservação 
de Energia (CICE).  

 
 

1.2 MOTIVAÇÃO 
 
Os controles dos s istemas de gestão ut i l izados pelas empresas,  segundo 

Maximiano (2000),  têm como f inal idade auxi l iar  os gestores nas tomadas de decisão 
das suas organizações,  fornecendo informações a respei to de quais os objet ivos que 
devem ser at ingidos,  e sobre como está o desempenho do s istema em comparação a 
estes objet ivos e quais ações devem ser tomadas a f im de assegurar a real ização 
destes objet ivos.  

 
Assim, a cr iação de uma metodologia de indicadores que reúna informações 

a respeito da produção, processos internos,  desempenho dos colaboradores,  f inan-
ças e ef ic iência energét ica,  podendo fazer com que gestores e colaboradores mot i -
vem-se na busca da melhor ia da ef ic iência energét ica das suas instalações,  tendo 
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como consequência o aumento de desempenho dos processos e um possível  aumen-
to do lucro da empresa. 

 
Desta forma, o gestor com o desenvolv imento de uma metodologia de indi-

cadores de ef ic iência energét ica,  por segmento de mercado de energia,  terá subsí-
dios para desenvolver p lanos de ação em ef ic iência energét ica,  or ientando o aten-
dimento aos segmentos com indicadores piores e com prováveis re lações custo-
benefíc io mais atraentes,  a l iado à necessidade de inovação e desenvolv imento tec-
nológico de cada segmento industr ia l .  

 
 

1.3 PROBLEMA A SER ESTUDADO 
 
O estudo e a anál ise da ef ic iência energét ica no setor industr ia l  requerem 

uma metodologia que permita anal isar os diversos fatores que podem inf luenciar  a 
ef ic iência energét ica no segmento de maneira inequívoca, permit indo que gestores 
possam anal isar como está o funcionamento das suas plantas elétr icas e o desem-
penho fabr i l  de suas unidades.  

 
Estas anál ises fornecem subsídios aos gestores para que estes tornem pos-

síveis ações que promovam o desenvolv imento das indústr ias e de seus processos.  
 
 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 Objetivo Geral  
 
O objet ivo geral  deste t rabalho é desenvolver uma metodologia capaz de 

auxi l iar  consumidores e fornecedores de energia na gestão da ef ic iência energét ica 
de instalações elétr icas por meio de indicadores com auxí l io da metodologia Balan-

ced Scorecard ,  est imulando e apr imorando a implementação de ações de ef ic ient i -
zação energét ica nos diversos segmentos industr ia is.  
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1.4.2 Objetivos Específ icos 
 
Aval iar  metodologias de indicadores de ef ic iência energét ica e ver i f icar  sua 

apl icabi l idade para gestão de ef ic iência energét ica.  
 
Apresentar uma metodologia de gestão de indicadores apl icável  a ef ic iência 

energét ica.  
 
Desenvolver uma metodologia de gestão de indicadores de ef ic iência ener-

gét ica para o segmento industr ia l .  
 
Desenvolver uma ferramenta que permita implementar,  testar  e val idar a me-

todologia de gestão de indicadores de ef ic iência energét ica.  
 
Testar  e val idar a metodologia desenvolv ida com dados reais de pré-

diagnóst ico energét ico de indústr ias.  
 
 

1.5 BREVE REVISÃO DA LITERATURA TÉCNICA 
 
As pesquisas e t rabalhos re lacionados ao Balanced Scorecard (BSC) ut i l i -

zam-o como ferramenta vol tada à Gestão e Planejamento Estratégicos e consequen-
temente,  como uma ferramenta para melhor ia contínua.  

 
Huang (2007) ut i l izou o BSC em conjunto com a técnica Analyt ic  Hierarch 

Process (AHP),  que é uma estrutura lógica que procura faci l i tar  a compreensão de 
decisões complexas através da div isão dos problemas em estruturas hierárquicas, 
cr iando assim um sistema baseado no conhecimento que auxi l ia no Planejamento 
Estratégico das empresas.  O BSC também foi  ut i l izado como ferramenta de aval ia-
ção do c ic lo de v ida de projetos de pesquisa e desenvolv imento,  em conjunto com a 
técnica de Data Envelopment Analysis  (DEA) que é uma técnica de programação 
matemát ica que calcula a ef ic iência re lat iva de múlt ip las unidades de tomada de 
decisão com base em entradas e saídas que expressam diferentes t ipos de métr icas 
(EILAT, 2006).  



 

 

18

 
Hwang e Lei tch (2005) também ut i l izando o BSC, desenvolveram uma ferra-

menta de gerenciamento que pode ser apl icada na implantação de processos de re-
engenhar ia de negócios em sistemas de informação. Outras apl icações de BSC in-
c luem: 

•  desenvolv imento de uma ferramenta de apoio para cr iação de s istemas 
de medição em empresas da área comercia l  (MALTZ, 2003);  

•  implementação de Sistemas de Medição de Performance  das opera-
ções das empresas (LOHMAN, 2004);  

•  ferramenta de melhor ia cont ínua em Sistemas de Informação (BITITCI, 
2002).  

 
O BSC também pode ser ut i l izado como um sistema de medição da ef ic iên-

cia nas indústr ias por meio da união de indicadores de diversos níveis que existem 
dentro das mesmas, ta is como: medição dos processos fabr is como capabi l idade, 
que é a capacidade de produzir  atendendo a exigências especí f icadas,  qual idade, 
custos,  medição do desempenho indiv idual e da equipe,  medição da ef ic iência da 
cadeia de supr imento e conformidade da produção (GANE, 2002).  Além destas ut i l i -
zações, Volker et.  a l . (2007) mostram a ut l ização do BSC na gestão corporat iva da 
energia de uma empresa. 

 
Já as pesquisas e t rabalhos relacionados à Ef ic iênc ia Energét ica,  anal isam: 

•  a importância que invest imentos em ef ic iência energét ica têm na redu-
ção do consumo de energia,  permit indo com esta redução no consumo 
que as possíveis demandas futuras possam ser atendidas.  (MCLEAN-
CONNER, 2009);  

•  os benefíc ios e vantagens que a ef ic iência energét ica proporciona para 
a sociedade, para o meio ambiente e para as empresas (NOGUEIRA, 
2007);  

•  a importância da construção, por parte das agências de energia e das 
autor idades,  de indicadores que permitam gerenciar  a ef ic iência ener-
gét ica,  por meio do método de regressão l inear múlt ip la em conjunto 
com a técnica Data Envelopment Analysis  (LEE, 2008);  
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•  a importância da modi f icação da matr iz energét ica e da busca da ef ic i-
ência energét ica,  a f im de evi tar  que sur jam ou aumentem r iscos ambi-
entais que possam provocar danos à saúde, à agr icul tura,  ao c l ima e 
ao fornecimento de água (ABULFOTUH, 2007);  

•  Boyd et a l . (2008),  anal isa a evolução do Programa Energy Star ,  que 
tem como f inal idade o fornecimento de informações a empresár ios e a 
usuár ios residenciais sobre soluções em ef ic iência energét ica,  fazendo 
assim com que se reduzam custos com energia e se proteja o meio 
ambiente para gerações futuras (BOYD, 2008).  

 
 

1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 
Esta dissertação está organizada de acordo com a estrutura abaixo.  

 
In ic ia lmente,  no Capítu lo I I ,  serão apresentados os pr incipais concei tos e 

metodologias referentes a ef ic iência energét ica na indústr ia,  destacando os orga-
nismos e legis lação pert inente ao tema. 

 
No Capítu lo I I I  é apresentada a metodologia de gestão Balanced Scorecard ,  

que tem como f inal idade a melhor ia do controle das organizações,  a qual  será ut i l i -
zada como ferramenta de apoio para a melhor ia da ef ic iência energét ica dos seg-
mentos industr ia is em anál ise.  

 
No Capítu lo IV é demonstrada a metodologia de desenvolv imento do Balan-

ced Scorecard  para a apl icação deste t rabalho.  
 
No Capítu lo V são mostrados os dados coletados, os indicadores desenvol-

v idos e a anál ise que fo i  real izada v isando a melhor ia da ef ic iência energét ica e a 
consequente redução no consumo de energia nos segmentos industr ia is em anál ise,  
a lém da anál ise que permite auxi l iar  os gestores das concessionár ias de energia na 
tomada de decisão sobre a escolha dentre vár ias indústr ias qual  ou quais delas te-
rão pr ior idade no recebimento de invest imentos v isando a ef ic ient ização energét ica.  
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Por f im, no Capítulo VI serão abordadas as considerações f inais acerca do 

desenvolv imento proposto e real izado no decorrer  do t rabalho e as recomendações 
de t rabalhos futuros.  

 
 



 

 

21

CAPÍTULO 2 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 
 

2.1 INTRODUÇÃO 
 
A preocupação com a ef ic iência energét ica,  segundo Haddad (2005),  surgiu 

com a cr ise do petróleo dos anos 1970, quando as pessoas tomaram consciências 
de que o petróleo,  como fonte energét ica,  não era inesgotável.  Esta cr ise fez com 
que seu preço se elevasse e os países industr ia l izados se organizassem e levantas-
sem fundos para invest ir  em projetos de ef ic iência energét ica e em fontes renová-
veis de energia,  procurando garant ir  o supr imento de energia e a diminuição da de-
pendência do petróleo e de seus der ivados. 

 
Em meados dos anos 1980, o preço do petróleo voltou a estabi l izar ,  redu-

zindo a preocupação com relação ao supr imento de energia fosse reduzida,  e redu-
zindo também os invest imentos em pesquisa voltados à busca por novas fontes e-
nergét icas.   

 
No f inal  da década de 1980, a preocupação com as emissões or iundas da 

queima de combustíveis já se tornava uma questão mundial ,  fazendo com que em 
1992 no Rio de Janeiro e poster iormente em Kyoto no ano de 1997, as nações bus-
cassem meios através dos quais fosse possível  reduzir  a emissão de CO2 ,  sem com-
prometer,  o nível  de produção industr ia l  e tampouco, a l terar  o nível  de conforto pro-
pic iado pelo uso da energia.  Para se alcançar as metas acordadas,  tornava-se im-
prescindível  melhorar a ef ic iência energét ica de toda cadeia desde a produção até 
seu uso f inal ,  assim como procurar aumentar a part ic ipação de fontes renováveis na 
matr iz  energét ica.  

 
Porém, ser ef ic iente energet icamente,  segundo Tolmasquim (1998),  é real i -

zar mais serv iços ou produzir  uma quant idade maior de bens com uma quant idade 
de energia infer ior  a que é usualmente consumida. Assim, ser ef ic iente do ponto de 
v ista energét ico,  s ignif ica gastar menos quant idade de energia para se obter  um 
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mesmo resul tado f inal ,  ou gastar  a mesma quant idade de energia e obter  rendimen-
tos maiores,  ou resultados f inais melhores.  Logo, economizar energia ajuda a pre-
servar e economizar os recursos naturais dest inados à produção de energia,  que 
são insubst i tuíveis e que com o desenvolv imento da sociedade tornaram-se l imi ta-
dos e escassos devido às suas ut i l izações.  

 
Esta economia no gasto de energia é importante,  pois segundo Reis (2000),  

as le is de mercado relacionam as var iações entre ofer ta e procura,  fazendo com que 
a escassez de insumos energét icos possa causar var iações de preço tanto nos ser-
v iços quanto nos produtos.  Porém a capacidade de se mensurar a escassez de re-
cursos naturais,  é impedida devido à di f icu ldade de se internal izar  o valor   dos 
mesmos nos cálculos de custo de produção, o que é de suma importância,  pois na 
produção de bens ( tangíveis ou intangíveis) ,  deve-se determinar o verdadeiro custo 
de um produto ou recurso,  estabelecendo assim o verdadeiro custo fabr i l  e conse-
quentemente o seu preço f inal .  Devido a is to,  deve-se buscar combinar polí t icas de 
preços,  que corr i jam as distorções nos mercados de recursos naturais,  com pol í t icas 
que favoreçam o uso dos recursos renováveis,  garant indo assim que eles consigam 
se renovar.  

 
Mas apesar do desenvolv imento tecnológico alcançado pela sociedade na 

geração de energia,  as fontes energét icas ut i l izadas ainda provocam impactos ao 
meio ambiente e à própr ia sociedade. Os mesmos podem ser observados por meio 
da quant idade de emissão de CO2,  da poluição do solo,  do ar  e da água, a lém dos 
danos à saúde da população, pois os insumos energét icos foram ut i l izados de ma-
neira inadequada e inef ic iente,  resul tando, no aumento dos níveis de poluição e na 
redução acelerada das reservas energét icas.  

 
Com isto,  conservar energia auxi l ia na preservação do meio ambiente e con-

sequentemente na qual idade de v ida da sociedade, podendo ser obt ida com medidas 
tanto do lado da ofer ta,  por meio da racional ização da produção e da distr ibuição,  
bem como do lado da demanda, através de pol í t icas que regulamentem os preços,  
pela inserção dos verdadeiros custos de produção al iado aos impactos ambientais 
provocados pela geração de energia.  
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Assim, a racional ização do consumo de energia,  is to é,  a melhor ia da ef ic i-
ência dos processos,  pode ser obt ida,  segundo Reis (2000),  por meio de medidas 
que reduzam o consumo, sem que ocorra perda de comodidade por parte do consu-
midor,  a qual  pode ser obt ida com o aumento da ef ic iência dos equipamentos ut i l i -
zados,  pois desta forma eles passam a despender o mínimo de energia na real iza-
ção de suas tarefas apresentando um mínimo de perdas.  

 
Ainda segundo Reis (2000),  anal isar o fornecimento e a demanda de energia 

elétr ica no Brasi l ,  mostra a importância de se conservar a energia e ut i l izá- la de 
forma ef ic iente e racional ,  pois o conhecimento do potencial  de conservação energé-
t ica permite desenvolver anál ises técnico-econômicas de programas voltados à con-
servação de energia e ações v isando suas implantações.  

 
Porém, a implantação de programas voltados à conservação de energia,  se-

gundo Reis (2000),  encontra barreiras nas áreas:  

•  técnica e econômica;  

•  re lacionadas aos produtores,  d istr ibuidores e fabr icantes de equipa-
mentos;  

•  re lacionadas aos consumidores;  e 

•  sociais,  polí t icas e inst i tucionais.  
 
Com a t ransposição destas barreiras e a consequente implantação de pro-

gramas de ef ic ient ização de energia,  é possível  anal isar a evolução da demanda e 
do supr imento de energia,  a lém dos hábitos de consumo e das al terações que ocor-
rem na economia e na sociedade, permit indo,  que seja aval iado o potencial  de con-
servação de energia em qualquer dos segmentos da sociedade. 

 
 

2.2 POLÍTICAS E PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL 
 
Segundo Reis (2000),  os programas de conservação de energia têm como 

objet ivo implementar pol í t icas nas áreas administrat ivas,  educat ivas ou tecnológi-
cas,  fazendo com que a energia seja conservada e ut i l izada de forma racional  da 
mesma forma que suas fontes.  
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Com estes programas de conservação de energia,  a sociedade pode se de-
senvolver de forma sustentável ,  ut i l izando a energia de maneira racional,  conse-
guindo uma maior d isponibi l idade de recursos energét icos,  juntamente com uma re-
dução ou l imi tação da emissão de poluentes,  benef ic iando com isto o meio ambien-
te.  

 
Estes programas segundo Reis (2000),  procuram atuar em áreas que permi-

tam alcançar seus objet ivos,  que são: nas áreas de educação; legis lação;  tar i fação 
e incent ivos e de tecnologia e pesquisa.  Devem possuir  caracter íst icas dist intas pa-
ra cada área,  pois a ef icác ia dos mesmos depende diretamente da combinação ou 
da correta apl icação de ações nas diversas áreas envolv idas.  

 
A histór ia da conservação de energia no Brasi l  fo i  in ic iada,  segundo Reis  

(2000),  no ano de 1974, com a cr iação do Grupo Coordenador da Operação Inter l i -
gada – GCOI,  cr iado para coordenar,  p lanejar  e operar os s istemas inter l igados de 
energia elétr ica.  

 
No ano de 1985, com a ocorrência do segundo choque do petróleo,  fo i  cr ia-

do com a Portar ia Minister ia l  nº 1877/85 o Programa Nacional  de Conservação de 
Energia Elétr ica – PROCEL, com o intu i to de promover o uso racional  de eletr ic ida-
de por meio da minimização ou el iminação do desperdíc io e aumento da ef ic iência 
de equipamentos,  s istemas e processos industr ia is.  

 
Nos anos de 1990, o PROCEL, que já atuava pelo lado da demanda de e-

nergia,  passou a atuar pelo lado da ofer ta,  buscando reduzir  as perdas em sistemas 
isolados de geração de energia termelétr ica,  e a lém destas ações,  e le também de-
senvolveu e apoiou projetos nas áreas de:  informação e educação; d iagnóst icos e-
nergét icos e desenvolv imento tecnológico;  et iquetagem; i luminação públ ica e legis-
lação.  

 
Buscando desenvoler  ações em setores especif icos,  o PROCEL cr iou tam-

bém subprogramas, ta is como: Procel  Aval iação, Procel  Edi f ica,  Procel  Educação, 
Procel EPP, Procel GEM, Procel Indústr ia,  Procel Info,  Procel Market ing,  Procel Re-
luz,  Procel Sanear e o Selo Procel  (ELETROBRÁS, 2009).  
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Além disto,  a ef ic iência energét ica, segundo Haddad (2005),  fo i  também alvo 

de le is e decretos,  ta is como: 

•  a Lei  nº 10.295, sancionada em 17 de outubro de 2001 que dispõe so-
bre a Pol í t ica Nacional  de Conservação e Uso Racional  de Energia;   

•  O Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001, que inst i tu iu o Comi-
tê Gestor de Indicadores e de Níveis de Ef ic iência Energét ica – CGIE-
E, como a f inal idade de estabelecer o Programa de Metas;  

•  A Portar ia 186 de 13 de maio de 2002, a qual  designa os representan-
tes do Ministér io das Minas e Energia -  MME, do Ministér io da Ciência 
e da Tecnologia -  MCT, da Agência Nacional  de Energia Elétr ica – A-
NEEL, da Agência Nacional  de Petróleo – ANP, um representante do 
setor educacional ,  um representante da sociedade c iv i l ,  com mandato 
de dois anos,  para compor o Comitê Gestor,  que tem como atr ibuições:  
e laborar as regulamentações especí f icas para cada t ipo de aparelho 
consumidor de energia,  estabelecer o Programa de Metas com indica-
ção de evolução dos níveis a serem alcançados para cada equipamen-
to regulamentado, const i tuir  comitês técnicos para anal isar matér ias 
especí f icas e del iberar sobre as proposições do Grupo Técnico para 
Ef ic ient ização de Energia em Edif icações.  

 
 

2.3 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS USOS FINAIS 
 
Para Nogueira (2006) medidas que reduzam as perdas,  assim como a racio-

nal ização técnico-econômica dos fatores de produção, inclu indo aí  o supr imento de 
eletr ic idade e de combustíveis,  são importantes,  pois os mesmos possuem um cará-
ter  estratégico nos processos produt ivos.  

 
Desta forma, a implantação de programas que estabeleçam ou melhorem a 

ef ic iência energét ica devem se basear na apl icação de conceitos das áreas de En-
genhar ia,  Administração e Economia e na real ização de uma audi tor ia energét ica,  
que anal ise de forma sistemát ica os f luxos de energia nos s istemas em que se dese-
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ja melhorar a ef ic iência,  d iscr iminando as perdas e or ientando os gestores dos pro-
gramas na ut i l ização mais racional  da energia.  

 
Na f igura 1 podem-se observar as etapas que compõem uma Audi tor ia Ener-

gét ica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F igura  1 :  E tapas  de  uma Aud i tor ia  Energé t i ca  
 
Uma auditor ia energét ica,  segundo Nogueira (2006),  busca descobr i r  como é 

ut i l izada a energia na empresa, na indústr ia ou até na residência,  a lém de conhecer 
o local ,  suas necessidades e as at iv idades desenvolv idas no mesmo. Para is to,  en-
tão,  devem ser levantadas algumas informações básicas que auxi l iam no desenvol-
v imento da auditor ia,  ta is como: 

a) consumo de água, energia elétr ica e combustíveis;  
b) projeto detalhado das instalações; 
c) balanço energét ico e de mater ia l  atual izados de cada unidade; 
d) valores de temperatura e pressão ut i l izados (valores medidos e de pro-

jeto)  nos pontos relevantes do ambiente em que se está real izando a 
audi tor ia;  

e) característ icas elét r icas dos equipamentos e valores medidos associa-
dos;  

f ) especif icações energét icas do ambiente que está sendo examinado; 
g) característ icas ambientais e de locação da empresa;  

Levantamento de dados gerais da empresa

Estudo dos fluxos de materiais e produtos

Caracterização do consumo energético

Avaliação das perdas de energia

Desenvolvimento dos estudos técnicos e
econômicos das alternativas de redução das perdas

Elaboração das recomendações e conclusões
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h) perspect ivas de al terações no processo. 
 
Além destas informações,  a real ização de uma auditor ia energét ica demanda 

alguns instrumentos dest inados a real ização de medidas especí f icas,  ta is como: 

•  medidor de i luminância de ambientes,  isto é,  medidores do f luxo lumi-
noso que incide em uma superf íc ie,  que são os luxímetros  

•  termômetro d ig i ta l  com vár ios t ipos de ponta sensora; 

•  anal isadores de gases de chaminé que pode ser por absorção química 
ou eletrônicos;  

•  medidores de velocidade de ar/ l íquidos,  que são os anemômetros;  

•  medidores da umidade relat iva do ar,  que são os psicômetros;  

•  medidores de velocidade de motores,  que são os tacômetros;  

•  medidores de energia e de demanda 
 
Já Marques (2006),  considera que a ef ic iência energét ica pode ser obt ida 

por meio de ações nos s istemas de i luminação, de bombas de f luxo e vent i ladores,  
de refr igeração e ar condic ionado, de caldei ras e fornos,  de acionamentos em moto-
res de indução t r i fás icos,  de compressores e ar comprimido,  de t ransformadores e 
em inversores de f requência.  

 
 

2.4 INDICADORES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 
Os programas dest inados à melhor ia de ef ic iência energét ica necessitam de 

indicadores que aval iem qual i tat iva e quant i tat ivamente o potencial  de conservação 
de energia,  assim como, o consequente aumento da ef ic iência energét ica nos usos 
f inais.   

 
Segundo Reis (2000),  os índices e os níveis de ef ic iência energét ica são as 

ferramentas básicas nas anál ises de ef ic ient ização, e suas def in ições são fe i tas de 
acordo com as caracter íst icas dos objetos de estudo,  desta forma deve-se def in ir  os 
índices de forma que relacionem var iáveis que ref l i tam a real idade e que permitam 
obter resultados coerentes.  
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Estes índices ou níveis gerais de ef ic iência energét ica são,  segundo Reis 

(2000),  os valores que relacionam grandezas energét icas e grandezas econômicas,  
permit indo real izar macroanál ises da ut i l ização dos recursos energét icos e seus 
respect ivos rendimentos por fonte energét ica ou por setor de consumo. Permitem, 
ainda, o moni toramento de processos,  de s istemas e de equipamentos,  pois são in-
dicadores de desempenho, fornecendo informações aos gestores dos programas de 
ef ic iência energét ica e das empresas.  

 
Os índices de desempenho de processos,  s istemas e equipamentos,  segun-

do Reis (2000),  são importantes na aval iação qual i tat iva e quant i tat iva do potencial 
de conservação de energia e do aumento de ef ic iência dos usos f inais,  porém o 
conceito de ef ic iência energét ica é geralmente ut i l izado de maneira inadequada co-
mo um indicador de tendência futura de ef ic iência e de produt iv idade. Porém, de-
pendendo de como a ef ic iência energét ica seja  interpretada, estes indicadores de 
desempenho, podem ser anal isados de duas formas dist intas.  

 
A pr imeira forma de anál ise é aquela que mostra a ef ic iência energét ica co-

mo a re lação entre a energia ut i l izada para a f inal idade do s istema e aquela energia 
introduzida no mesmo. Possib i l i ta anal isar s istemas, processos ou equipamentos de 
um mesmo t ipo ou que tenham a mesma f inal idade, porém não permite que seja ava-
l iado o potencial  de conservação de energia dos mesmos. 

 
A segunda forma é aquela que mede a razão entre a quant idade mínima de 

energia teór ica necessár ia para a real ização do t rabalho desejado e a quant idade 
atual de energia ut i l izada na real ização do mesmo. 

 
Além destes índices de desempenho, existem os índices de consumo ener-

gét ico,  que são ut i l izados nas anál ises da ef ic iência,  do rendimento energét ico e do 
potencial  de conservação de energia,  permit indo comparar processos,  s istemas ou 
equipamentos de mesma natureza entre s i ,  com relação ao consumo de energia.  

 
Existem também os indicadores de intensidade energét ica,  que permitem re-

al izar anál ises quanto a ut i l ização da energia nos vár ios setores da economia e da 
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sociedade, re lacionando var iáveis energét icas,  socia is e econômicas,  permit indo 
observar a evolução do uso da energia ao longo dos anos,  a lém das tendências do 
mercado de energia.  

 
 

2.4.1  Indicadores Globais de Eficiência Energética e Elétr ica 
 
Os Indicadores Globais de Ef ic iência Energét ica e Elétr ica,  segundo Tol-

masquim (1998) aval iam a ef ic iência energét ica ou elétr ica de um país como um to-
do,  possibi l i tando assim compará- la com a de outros países.  

 
2.4.1.1 Indicador 1 – Intensidade Energét ica Global  Tradic ional 

 
Este indicador mede a ef ic iência energét ica da economia,  pois re laciona a 

quant idade de energia ut i l izada pelo país medida em toneladas equivalentes de pe-
tró leo -  tEP,  com o Produto Interno Bruto – PIB,  medido em dólares.  

 

( )
( )$

Energia tEP
PIB US

 

 
Trata-se de um indicador do grau de ut i l ização da energia na economia,  ser-

v indo de instrumento em negociações internacionais quanto às mudanças c l imát icas,  
a lém de auxi l iar  polí t icas de planejamento energét ico industr ia l  de médio e longo 
prazo, permit indo, também, moni torar a tendência de melhor ia ou de queda do de-
sempenho do uso da energia na economia.  Porém, como o s istema energét ico brasi-
le i ro é na sua maior parte de or igem hidrául ica,  pode conduzir  a d istorções.  

 
2.4.1.2 Indicador 2 – Intensidade Energét ica Ajustada 

 
Este indicador re laciona o consumo de energia tota l  (em tEP’)  com o PIB.  A 

energia expressa em tEP’,  mostra a conversão da elet r ic idade de kWh para tEP fei ta 
por meio do equivalente calór ico de conversão, o que reduz em relação ao Indicador 
1,  o consumo total  de energia elétr ica em um terço aproximadamente se comparado 
com o valor  absoluto em tEP. 
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2.4.1.3 Indicador 3 – Intensidade Energét ica Al ternat iva 

 
Neste indicador,  o PIB é convert ido para dólar  por meio da par idade do po-

der de compra (ppc) da moeda nacional .  
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2.4.1.4 Indicador 4 – Indicador de Intensidade Elétr ica 

 
Este indicador re laciona a energia elétr ica consumida e o PIB. Decompõe a 

intensidade elétr ica no peso da eletr ic idade sobre o uso total  de energia pr imár ia 
ofer tada e na intensidade energét ica global da economia em questão.  

 

= *EE EE E
PIB E PIB

 

−

−

−

:onde
EE intensidade elétrica
PIB
EE peso da eletricidade no uso total de energia
E
E intensidade energética

PIB

 

 

Pode-se observar que o pr imeiro termo, is to é,  EE
E

,  se refere a part ic ipação 

da energia elétr ica no consumo total  de energia.  Já o segundo termo, is to é,  E
PIB

,  é 

um indicador g lobal.  
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2.4.2 Indicadores de Eficiência Energética e Elétrica na Indústria 

 
Segundo Tolmasquim (1998) os indicadores de ef ic iência energét ica no se-

tor  industr ia l  devem abranger o desempenho da estrutura da economia nacional  e o 
impacto da subst i tu ição energét ica e tecnológica ocorr ida no país.  

 
Um dos indicadores da ef ic iência energét ica no setor industr ia l ,  é o Indica-

dor de Intensidade Energét ica.  A var iação da intensidade energét ica é consequência 
da mudança de dois outros indicadores,  que são: o consumo específ ico (energia por 
massa) e o valor  agregado unitár io da produção (unidade monetár ia por unidade de 
massa).  

 
2.4.2.1 Indicador 1 – Indicador de Intensidade Energét ica do Setor  Industr ia l  

 
Este indicador mostra que aumento da intensidade energét ica não é neces-

sar iamente consequência de redução da ef ic iência no uso da energia no processo 
industr ia l .  A var iação da intensidade energét ica de um setor,  que na equação ser ia 
E

VA
,  pode s igni f icar tanto uma mudança de ef ic iência em termos f ís icos,  expressa a 

part i r  do consumo especí f ico,  como uma desvalor ização ou valor ização da produção, 

expressa a part i r  de uma mudança no valor  agregado da produção, dado por VA
m

.  

Além disso,  um aumento da intensidade energét ica pode ser resul tado de uma des-
valor ização da produção. 

 

E
E m

VAVA
m

=  
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:onde
E  consumo de energia  (tEP)
EE  consumo de eletricidade  (tEP)
VA  valor agregado  (US$)
m  produção física  (t)
E  intensidade energética medida em termos monetários

VA
E  consumo específico de ener
m

−
−
−
−

−

− gia ( a variação indica mudança de eficiência energética)

VA  valor agregado pela produção 
m

−

 

 
2.4.2.2 Indicador 2 – Indicador de Intensidade Elétr ica 

 
Este indicador aval ia a var iação da ef ic iência elétr ica em termos monetá-

r ios,  sendo análogo ao Indicador 1,  porém subst i tu indo o consumo de energia pelo 
consumo de eletr ic idade. 

 

EE
EE m

VAVA
m

=  

:onde
EE  consumo de eletricidade  (tEP)
VA  valor agregado  (US$)
m  produção física  (t)
EE  intensidade elétrica
VA
EE  conteúdo elétrico do setor
m

VA  valor agregado pela produção 
m

−
−
−

−

−

−

 

 
2.4.2.3 Indicador 3 – Indicador de Consumo Específ ico de Energia 

 

Para o setor  industr ia l ,  o consumo específ ico de energia,  E
m

,  é um indicador 

f ís ico que auxi l ia na aval iação da ef ic iência energét ica,  já que a var iação do indica-
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dor de intensidade energét ica t radic ional  quando posit iva,  pode induzir  à conclusões 
equivocadas. Já para o consumo especí f ico de eletr ic idade não se pode af i rmar o 
mesmo, pois a var iação da quant idade de energia elétr ica necessár ia para produzir 
uma unidade f ís ica de produto é consequência não apenas da melhor ia do processo 
industr ia l ,  como também do aumento do peso relat ivo da eletr ic idade na matr iz  e-
nergét ica industr ia l .  

 
EE EE E
m E m

*=  

onde
EE  consumo de eletricidade  (tEP)
E   consumo de energia total (tEP)
m  produção física do setor (t)
EE  consumo específico de eletricidade
m
EE  participação da eletricidade no consumo total de ene
E

:
−

−
−

−

− rgia (a variação indica um efeito de substituição)

E  consumo específico de energia (a variação indica mudança de eficiência energética) 
m
−

 
 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 
Economizar energia tornou-se a par t i r  dos anos 1970 uma preocupação tan-

to de governantes quanto de industr ia is.  Enquanto os pr imeiros preocupam-se com 
os aumentos permanentes no consumo, precisando aumentar as plantas de geração, 
t ransmissão e distr ibuição, buscar novos mecanismos de geração ou novas formas 
de geração de energia,  os industr ia is se preocupam pelo lado do consumidor em 
produzir  com o menor custo possível ,  sem desperdíc io tanto de matér ia-pr ima quan-
to de recursos de produção. Assim, a economia de energia deve ser o objet ivo de 
ambos, e pode ser a lcançada por meio de medidas de ef ic ient ização energét ica em 
todos os setores,  desde a geração de energia até o consumidor f inal  com ações que 
proporcionem redução no consumo de energia.  

 
Porém, estas ações assim como qualquer uma outra que se proponha real i -

zar,  deve ser p lanejada, organizada, executada e controlada de forma correta para 
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que se consiga o efei to desejado. Todas estas etapas devem ser bem esclarecidas 
com proposições s imples,  como a audi tor ia energét ica que mapeia o f luxo de ener-
gia nos s istemas visando a melhor ia da ef ic iência energét ica e os indicadores de 
ef ic iência energét ica que mostram por meio de índices como está o consumo de e-
nergia.  

 
Estes indicadores apresentam inconvenientes quanto às suas ut i l izações e 

apl icações pelos envolv idos nos programas de ef ic ient ização, pois como possuem 
um grande alcance, demandam adaptações ou a cr iação de novos indicadores por 
parte das organizações,  a lém de possuírem um l inguajar  que não é de fáci l  compre-
ensão por parte daqueles que não sejam da área elétr ica,  o que di f icul ta nas as to-
madas de decisão referentes à ef ic ient ização por parte dos gestores.  
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CAPÍTULO 3 
BALANCED SCORECARD 

 
 

3.1 INTRODUÇÃO 
 
Segundo Ol iveira (2007) o Balanced Scorecard  – BSC é um sistema de ge-

renciamento de estratégias organizacionais com visão de longo prazo, que foca na 
administração e na comunicação das metas e dos objet ivos por meio do acompa-
nhamento de indicadores de desempenho.  

 
Oliveira (2007) expl ica que o termo Balanced  (balanceado) enfat iza o equi l í -

br io entre os objet ivos de curto e de longo prazos,  entre as medidas f inanceiras e 
não-f inanceiras,  entre indicadores de ocorrências e indicadores de tendência,  e en-
tre as demais perspect ivas que t ratam de aspectos internos e de aspectos externos 
à organização, enquanto o termo Scorecard  (cartão de pontuação ou placar) ,  mostra 
a forma de apresentação dos resul tados dos indicadores nos períodos anal isados.  

 
Para Niven (2005) o concei to de equi l íbr io,  que é o centro deste s istema, re-

laciona-se especif icamente a t rês setores,  que são: equi l íbr io entre os indicadores 
de sucesso f inanceiro e não-f inanceiro,  equi l íbr io entre os componentes internos e 
externos da organização e equi l íbr io entre os indicadores de resul tado,  que expres-
sam o desempenho passado, e os indicadores de tendência da estratégia,  que são 
os mot ivadores do desempenho e que levam a obtenção dos indicadores de resulta-
dos.  

 
Já para Ol iveira (2007) o BSC é um sistema de gestão baseado em indica-

dores que aval iam o desempenho da organização, por meio da t radução da missão e 
estratégias em medidas e objet ivos organizados em perspect ivas ou enfoques.  Estes 
indicadores cr iados a part i r  das t ransações e at iv idades rot ineiras,  procuram faci l i -
tar  a compreensão do que seja a estratégia fazendo com que o seu progresso torne-
se v isível  e compreensível  por todos os colaboradores da organização. Já as pers-
pect ivas ou enfoques,  têm suas quant idades determinadas de acordo com a organi-
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zação, podendo ser a pr incípio quatro,  ta is como: Perspect iva Financeira,  dos Cl ien-
tes,  dos Processos Internos e do Aprendizado e Crescimento,  ou em maior ou menor 
número de acordo com a equipe responsável  por desenvolvedor o BSC na organiza-
ção.  

 
Herrero (2005) expl ica a topologia do BSC conforme a f igura 2.  

 
Figura  2 :  Perspec t i vas de va lo r  do Ba lanced Scorecard 

 
O BSC, como metodologia de gestão,  ao t raduzir  a v isão e as estratégias da 

organização em ações,  procura solucionar problemas de aval iação de desempenho, 
de implementação de novas estratégias,  de al inhamento das unidades de negócios,  
das unidades de serviços compart i lhadas, das equipes e dos indivíduos em torno 
das metas organizacionais gerais.  Ele procura tornar a organização visível dentro 
das perspect ivas ou enfoques, equi l ibrando-as,  buscando auxi l iar  no gerenciamento 
de in ic iat ivas,  proporcionando melhor ias no feedback  e no aprendizado estratégico.  

 
Devido a sua capacidade de comunicação, o BSC permite que a estratégia 

seja conhecida por todos,  possibi l i tando o al inhamento dos esforços corporat ivos,  
permite a inda um maior aproveitamento das exper iênc ias de cada indivíduo ou de 
cada unidade organizacional ,  fazendo com que seus erros ou acertos,  sejam corr ig i-
dos ou potencial izados,  aumentando desta forma o at ivo da empresa. 
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Desta forma, o BSC faz com que a estratégia seja responsabi l idade de todos 

que t rabalham na organização, t ransformando-a em um processo contínuo e auto-
gerenciável,  mostrando a necessidade de revisões de metas e de mudanças de obje-
t ivos,  fazendo com que a empresa aprenda, cr iando valores tangíveis e intangíveis,  
e permit indo, assim, o seu crescimento.  

 
Costa (2007) ressalta que a metodologia BSC fundamenta-se nas relações 

de causa e efei to entre os vár ios indicadores de cada enfoque ou perspect iva,  inte-
grando os indicadores qual i tat ivos e os quant i tat ivos,  fornecendo um equi l íbr io na 
mensuração do desempenho estratégico,  corr ig indo com mais precisão os eventuais 
desvios no processo de implementação dos planos estratégicos e t ransformando 
consequentemente a es tratégia em ação. 

 
3.1.1 Desenvolvimento do Balanced Scorecard  

 
Segundo Costa (2007),  o Balanced Scorecard  começou a ser desenvolv ido 

em meados dos anos 1990, pois acreditava-se que os métodos de aval iação do de-
sempenho empresar ia l  existentes na época, estavam obsoletos ou inef icazes.  Ob-
servou-se que havia a necessidade de uma aval iação do desempenho organizacional  
que fosse mais ampla e não se baseasse somente nos resul tados f inanceiros,  que 
mesmo sendo necessár ios,  não eram suf ic ientes para a aval iação completa de uma 
organização. Assim para evi tar  este t ipo de problema, o BSC enquanto s istema de 
gestão,  ut i l iza além das medidas f inanceiras,  medidas não econômicas de desempe-
nho, ta is como sat isfação do c l iente,  aperfeiçoamento de pessoal ,  capi ta l  inte lectu-
al ,  entre outras,  procurando fazer com que seja cr iada uma visão balanceada do 
desempenho da empresa, considerando todos os fatores re levantes a mesma. 

 
A cr iação e a evolução do Balanced Scorecard ,  segundo Herrero (2005) 

passaram por quatro fases dist intas desde a sua cr iação. 
 

A pr imeira fase retrata a cr iação da ferramenta de mensuração Balanced Sco-

recard ,  que segundo Niven (2005),  fo i  desenvolv ida a part ir  de uma pesquisa real i -
zada em 1990 em 12 empresas por Robert  Kaplan e David Norton que buscavam 
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explorar novos métodos de medição do desempenho. Esta pesquisa fo i  mot ivada 
pela constatação de que as medidas f inanceiras do desempenho eram inef icazes 
para a empresa, pois afetavam as suas capacidades de cr iar  valor  econômico para o 
futuro.  Assim, pesquisadores e pesquisados decid i ram cr iar  um scorecard  que cont i-
vesse medidas de desempenho que capturassem as at iv idades da empresa como um 
todo, is to é,  que cont ivesse questões relat ivas aos c l ientes,  aos processos negoci-
a is internos,  as at iv idades funcionais e aos acionistas.  A part i r  deste momento os 
pesquisadores e cr iadores do BSC, Kaplan e Norton passaram a chamar esta ferra-
menta de Balanced Scorecard .  

 
A segunda fase,  segundo Herrero (2005),  retrata o BSC como ferramenta de 

implementação da estratégia.  Nesta época a sua divulgação fez com que os cr iado-
res observassem que estavam ut i l izando-o não apenas para complementar as medi-
das f inanceiras,  juntamente com os or ientadores de desempenho econômico futuro,  
mas também o ut i l izavam para comunicar ou implementar as estratégias por meio 
das medidas escolhidas,  or ig inadas nas estratégias das oranizações.  Nesta fase,  o 
BSC passou a incorporar quatro processos de negócios,  que são: a t radução da v i -
são, a comunicação e conexão, o planejamento de negócios e feedback  e o aprendi-
zado, possibi l i tando desta forma a conexão dos objet ivos estratégicos de longo pra-
zo com as ações de curto prazo. 

 
A terceira fase,  a inda segundo Herrero (2005),  fo i  a que passou a retartar  o 

BSC como um sistema de gestão estratégica.  Foi  quando passou a haver o al inha-
mento dos recursos organizacionais e se cr iou o foco necessár io para a implemen-
tação da estratégia.  Assim as empresas que desejassem se tornar empresas or ien-
tadas a estratégia dever iam seguir  c inco pr incípios gerenciais,  que são: t radução da 
estratégia em termos operac ionais,  a l inhamento da organização à estratégia,  t rans-
formação da estratégia em tarefa de todos;  conversão da estratégia em processo 
contínuo e mobi l ização para mudança através da l iderança execut iva.  

 
A quarta fase,  segundo Herrero (2005),  retrata o BSC como modelo de ges-

tão estratégica integrada. É nesta fase que ocorre o aprendizado de dois concei tos:  
a inter l igação dos objet ivos estratégicos em relações de causa e efei to e a cr iação 
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dos mapas estratégicos que possibi l i tam descrever e comunicar a estratégia para os 
part ic ipantes da organização. 

 
Assim, com o desenvolv imento pelo qual  passou, o BSC é def in ido por Her-

rero (2005),  como uma ferramenta ou metodologia que t raduz a missão e a v isão da 
organização em um conjunto abrangente de medidas de desempenho que servem de 
base para um sistema de medição e gestão estratégica,  que permite aos gestores 
ident i f icar  em quais at iv idades cr í t icas a empresa gera valor para os acionistas,  c l i -
entes,  colaboradores,  fornecedores e para a comunidade. 

 
 

3.2 ESTRUTURA DO BALANCED SCORECARD  
 
A estrutura do BSC é baseada, segundo Herrero (2005),  em perspect ivas ou 

enfoques que têm como f inal idade faci l i tar  a v isual ização do processo por meio do 
qual  é cr iado valor para os stakeholders .  

 
Estas perspect ivas,  que podem ser em número de quatro ou mais dependen-

do da equipe desenvolvedora do BSC na organização, procuram faci l i tar  a t radução 
da estratégia em objet ivos que permitam aval iar  a performance ou desempenho da 
organização por meio de medidas ou indicadores.  As quatro perspect ivas suger idas 
pelos cr iadores do BSC, Kaplan e Norton são relat ivas as seguintes áreas:  Financei-
ra,  dos Cl ientes,  dos Processos Internos e da Aprendizagem e do Crescimento (ou 
Renovação),  sendo que cada uma delas apresenta uma sér ie de medidas,  metas e 
in ic iat ivas relat ivas a cada uma. 

 
Já as medidas ou indicadores aval iam se as at iv idades e ações estão pro-

gredindo, sendo f inal izadas ou ainda merecendo o foco e a atenção dos colaborado-
res da organização. As medidas de desempenho, que levam em consideração o am-
biente dos negócios,  devem ser der ivadas da estratégia de negócios e precisam es-
tar  encadeadas entre s i ,  nas perspect ivas de valor .  Já as metas são aquelas que 
permitem aval iar  ao longo do tempo a evolução da empresa, da unidade de negó-
cios,  da área funcional  ou do indivíduo em direção aos objet ivos estratégicos def in i-
dos nas perspect ivas de valor ,  podendo ser retratadas por  fórmulas ou apresentadas 
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por meio de textos que retratem anál ises qual i tat ivas,  ju lgamentos,  percepções ou 
ins ights  dos colaboradores de uma organização. 

 
As in ic iat ivas estratégicas escolhidas para compor o BSC da orgnização são 

as ações que devem ser real izadas para que sejam alcançados os objet ivos estraté-
gicos.  Elas devem ser pr ior izadas em função do impacto que causem na geração de 
valor  e no for ta lecimento da sua posição compet i t iva da organização. Estas ações 
podem ser de curto,  médio e longo prazos.  

 
O BSC ut i l iza também o Mapa estratégico,  que é def in ido por Herrero (2005) 

como um instrumento que dá forma, narra,  auxi l iza na v isual ização, na comunicação 
e no al inhamento dos part ic ipantes da organização em torno da estratégia,  forne-
cendo um referencial ,  teór ico e prát ico,  na narração da estratégia da organização. 
Ele pode ser considerado como um esboço no qual  são inser idos os di ferentes i tens 
que compõem o BSC da organização, numa cadeia de causa e efei to que conecta os 
resultados desejados com os respect ivos vetores.  Porém, a sua pr incipal  f inal idade 
é a de descrever,  de forma dinâmica,  como a organização cr iará valor  ao longo do 
tempo, mostrando a interação entre as at iv idades de formulação e de implementa-
ção, e o caminho através do qual  a estratégia será executada por todos da organi-
zação.  

 
Para Kaplan (1997),  um Balanced Scorecard  bem desenvolv ido deve conter 

uma combinação de medidas de resul tados e vetores de desempenho, pois se exist i -
rem somente as medidas de resul tados,  a maneira como os resul tados serão obt idos 
não é comunicada, assim como não é indicada claramente se a estratégia está sen-
do implementada com sucesso ou não. Por outro lado,  se exist i rem somente os veto-
res de desempenho, a organização poderá alcançar melhor ias operacionais a curto 
prazo,  porém não se terá conhecimento se essas melhor ias representam a expansão 
de negócios ou não. 

 
3.2.1 Perspectivas Financeira,  dos Clientes, dos Processos, de Aprendizado e 
Crescimento 
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3.2.1.1 Perspect iva Financeira 

 
Segundo Herrero (2005),  a Perspect iva Financeira procura demonstrar se a 

execução da estratégia contr ibui  para a melhor ia dos resultados f inanceiros,  ta is 
como, o lucro l íquido,  o retorno sobre o invest imento,  a cr iação de valor  econômico 
e a geração de caixa.  

 
Segundo Costa (2007),  os objet ivos f inanceiros servem de foco para os ob-

jet ivos e medidas das outras perspect ivas do BSC, e qualquer medida selecionada 
deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e efei to que culminem com a 
melhor ia do desempenho f inanceiro.  Como dentro de uma organização os objet ivos 
f inanceiros representam os resul tados a longo prazo, indicadores como Retorno so-
bre Invest imento – ROI e Valor  Econômico Agregado – EVA, são indicadores que 
podem ser ut i l izados nesta perspect iva.  

 
3.2.1.2 Perspect iva do Cl iente 

 
Segundo Herrero (2005),  a Perspect iva do Cl iente aval ia se a proposição de 

valor  da empresa para os c l ientes-alvo está produzindo os resultados esperados em 
termos de sat isfação, re tenção, lucrat iv idade e part ic ipação no mercado. 

 
3.2.1.3 Perspect iva dos Processos Internos 

 
Segundo Herrero (2005),  a Perspect iva dos Processos Internos procura i-

dent i f icar se os pr incipais processos de negócios def in idos na cadeia de valor  da 
empresa estão contr ibuindo para a geração de valor  percebido pelos c l ientes e para 
a obtenção dos objet ivos f inanceiros da empresa. 
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3.2.1.4 Perspect iva da Aprendizagem e do Crescimento 

 
Segundo Herrero (2005),  a Perspect iva da Aprendizagem e do Crescimento 

procura ver i f icar  se a aprendizagem, a obtenção de novos conhecimentos e o domí-
nio de competências no nível  do indivíduo, do grupo e das áreas de negócios estão 
desempenhando o papel  de v iabi l izadores das outras t rês perspect ivas.  

 
Para Costa (2007),  esta perspect iva procura t ratar  da capacidade da empre-

sa em se adaptar ao ambiente externo por meio de procedimentos real izados no 
ambiente interno,  observando-se t rês aspectos pr incipais,  que são as pessoas ou 
funcionár ios,  os s istemas e os procedimentos organizacionais.  

 
Para Niven (2005),  a cr iação de valor  na organização é dominada pela inf lu-

ência do capi ta l  humano, pois as pessoas, seus conhecimentos e os meios de com-
part i lhá- lo são o que determinam o valor  na nova economia.  Descrever as at iv idades 
que conduzem a este valor  é a f inal idade desta perspect iva,  pois as suas medidas 
são os “ faci l i tadores” das outras perspect ivas.  

 
Esta perspect iva,  quando do desenvolv imento do Mapa Estratégico deve ser 

colocada na base do mesmo, pois todas as outras perspect ivas são construídas fun-
damentadas nela e suas medidas conduzem a melhor ia dos resul tados f inanceiros.  

 
 

3.3 CRIAÇÃO DO BALANCED SCORECARD  
 
A implantação de um Balanced Scorecard  deve seguir  uma metodologia que 

faci l i ta a  t radução da estratégia,  da missão e da v isão em medidas de desempenho. 
 
O pr imeiro passo para a cr iação do BSC é determinar quantas e quais pers-

pect ivas são necessár ias para a gestão da organização, e isto deve se basear no 
que é necessár io para contar a histór ia da estratégia.   

 
A t radução da missão, da v isão e da estratégia da organização, segundo Ni-

ven (2005),  procura fazer com que as pessoas envolv idas consigam compreendê- las 
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e expr imi- las por meio dos objet ivos e das medidas.  Estes objet ivos de desempenho 
devem descrever quais ações devem ser desenvolv idas com perfe ição a f im de exe-
cutar a estratégia.   

 
Porém somente o desenvolv imento das medidas de desempenho é que ga-

rant i rão se a estratégia está sendo executada com sucesso ou não, pois elas são os 
padrões quant i f icáveis que aval iam e comunicam o desempenho em relação aos re-
sul tados esperados e mostram se os objet ivos estão sendo cumpridos ou não e a 
implementação da estratégia está ocorrendo ou não, pois e las direcionam as ações,  
oferecendo diretr izes aos funcionár ios.   

 
Estas medidas de desempenho desdobram-se em medidas de resul tados e medidas 
de tendência.  As medidas ou indicadores de resul tado representam as consequên-
cias das ações previamente prat icadas, enquanto que os indicadores de tendência 
são as medidas que levam ou or ientam aos resultados at ingidos pelos indicadores 
de resultado.  
 

 
3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
A implementação da estratégia nas organizações é di f icul tada devido a exis-

tência de vár ias barreiras,  ta is como: a barreiras da v isão, quando poucos colabora-
dores entendem a estratégia;  a barreira da mot ivação, quando poucos execut ivos 
têm incent ivos associados à estratégia e por ú l t imo a barreira cul tural  quando são 
dedicadas poucas horas pelos execut ivos na discussão da estratégia,  fazendo com 
que as organizações sejam prejudicadas nas suas at iv idades. 

 
Com o desenvolv imento do Balanced Scorecard  esta di f iculdade pode ser 

reduzida pois a estratégia passa a ser t raduzida para uma l inguagem de fáci l  com-
preensão, provocando uma maior part ic ipação no desenvolv imento organizacional  e 
dos processos cont idos na mesma, fazendo como que ela se desenvolva melhor,   
conquiste mais c l ientes,  melhore sua s i tuação f inanceira,  melhorando desta forma a 
organização. 
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Devido às suas caracter íst icas funcionais,  a metodologia BSC permite que 
haja um al inhamento nas organizações em prol de uma economia de energia,  pois 
as Perspect ivas e Medidas de Desempenho fazem com que a ef ic iência energét ica 
não seja algo restr i to à área técnica de uma organização, pois todos podem ver i f icar 
quanto suas ações podem inf luenciar  na economia de energia.  
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CAPÍTULO 4 
METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES DE GESTÃO 

DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 
 
4.1 INTRODUÇÃO 
 

A implantação de programas de ef ic iênc ia energét ica nas organizações,  tem 
sido di f icul tada devido as barreiras existentes e que impedem seu desenvolv imento 
e manutenção, provocando prejuízos à organização e aos própr ios programas, a lém 
de fazer com que as ações voltadas a este f im percam credibi l idade. 

 
Um outro fator  que inf luencia também a implantação de um programa de ef i-

c iência energét ica é o c ic lo de v ida de uma at iv idade empresar ia l ,  modelado por 
Kar löf f  (1994).  Este modelo mostra as fases que uma at iv idade possui ,  que ser iam: 
o lançamento;  o crescimento in ic ia l ;  o crescimento poster ior;  a matur idade e o de-
cl ín io,  que estão representadas na f igura 3,  onde no eixo das abscissas (eixo hor i -
zontal)  estão representadas as fases da at iv idades e no eixo das ordenadas (eixo 
vert ical)  o volume de envolv imento das pessoas da organização. 

 
F igura  3 :  C ic lo  de V ida de um produ to  -  C ic lo  de  v ida  de uma at iv idade empresar ia l  
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Uma at iv idade empresar ia l  se or ig ina no lançamento da ideia da at iv idade, 
quando os colaboradores são conscient izados sobre as vantagens compet i t ivas da 
mesma. Após esta fase,  o interesse pela nova at iv idade começa a aumentar,  aumen-
tando o r i tmo de desenvolv imento,  quando então ela entra na fase in ic ia l  de cresci-
mento.  A fase seguinte,  na fase de crescimento poster ior ,  o seu r i tmo de desenvol-
v imento cont inua aumentando, porém em um r i tmo mais lento,  quando então at inge, 
a fase de matur idade, que apresenta uma taxa de crescimento igual  a zero.  A part i r  
desta fase o volume de desenvolv imento da at iv idade necessita de uma reformula-
ção para que cont inue a se desenvolver,  caso contrár io o interesse pela at iv idade 
diminui podendo provocar até a paral isação da mesma. 

 
 

4.2 O BALANCED SCORECARD  E A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 

Devido às caracter íst icas que o BSC possui  como sistema de gestão propos-
se implementá- lo como ferramenta de gestão da ef ic iência energét ica,  auxi l iando na 
sua implantação, manutenção,  melhor ia e aval iação. Busca-se com isto,  uma maior 
compreensão do que seja a ef ic iência energét ica por parte dos colaboradores,  pois 
as medidas de desempenho ut i l izadas no BSC, são extraídas das at iv idades rot inei-
ras,  faci l i tando com isto no al inhamento de todos os colaboradores e fazendo com 
que ela deixe de ser a lgo restr i to aos departamentos técnicos,  pois todos entende-
rão a abrangência,  o a lcance e os benefíc ios que a ef ic iência energét ica propic ia a 
organização. 

 
4.2.1 Criação de um Balanced Scorecard  voltado à gestão da Eficiência Ener-
gética de uma organização 

 
A cr iação e implantação de um Balanced Scorecard  vol tado à gestão da ef i-

c iência energét ica,  pode seguir  a mesma metodologia que or ienta a sua implantação 
como ferramenta de gerenciamento estratégico.  

 
Desta forma, o pr imeiro passo para a sua cr iação é a determinação de quan-

tas e de quais perspect ivas são necessár ias para mostrar  o que é a ef ic iência ener-
gét ica,  seus benefíc ios e as vantagens que ela proporciona à organização, aos c l i -
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entes,  aos stakeholders ,  à sociedade e aos colaboradores,  cr iando também, vanta-
gem compet i t iva para a organização. 

 
Este pr imeiro passo,  is to é,  a determinação de quantas e de quais perspec-

t ivas,  pode ser fe i ta através das seguintes ações: 

•  determinar os elementos chave que descrevem a ef ic iência energét ica 

•  determinar os pr incipais interessados na melhor ia da ef ic iência energé-
t ica 

•  determinar as ações que garantem a melhor ia da ef ic iência energét ica 

•  determinar quais processos são importantes no que tange à ef ic iência 
energét ica 

•  descobr ir  quais técnicas e competências devem ser desenvolv idas pe-
los colaboradores,  v isando melhorar e manter a ef ic iência energét ica 

 
Pode-se ver i f icar  ao responder estes quest ionamentos,  que: os pr incipais in-

teressados na melhor ia da ef ic iência energét ica são os c l ientes,  os acionistas,  os 
colaboradores e os propr ietár ios da organização, pois os serviços e produtos podem 
ser melhorados,  os preços podem ser reduzidos,  a qual idade pode ser melhorada, o 
lucro pode aumentar,  o valor  da organização pode aumentar,  a part ic ipação nos lu-
cros também pode aumentar e as condições de t rabalho podem melhorar.  

 
Outras ações que merecem destaque no que tange a ef ic iência energét ica 

são: o mapeamento de todos os processos que envolvem o desenvolv imento dos 
produtos ou serviços,  o desenvolv imento de uma auditor ia energét ica em toda a or-
ganização procurando ident i f icar  os pontos suscetíveis de melhor ias no aspecto e-
nergét ico e o mapeamento da competências que os colaboradores ou funcionár ios 
devem possuir  para desenvolver suas at iv idades de forma ef ic iente,  melhorando os 
produtos e serviços desenvolv idos,  a lém das tarefas relat ivas a toda a organização. 

 
Outro ponto importante no tocante à ef ic iência energét ica é o meio ambien-

te,  que sofre menos danos quanto menos se consome energia.  
 

Desta forma, as perspect ivas escolhidas para desenvolver um Balanced  
Scorecard  vol tado à gestão da ef ic iência energét ica em uma organização podem ser:  
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•  Perspect iva Financeira;  

•  Perspect iva dos Cl ientes;  

•  Perspect iva dos Processos Internos;  

•  Perspect iva da Aprendizagem e Crescimento;  e 

•  Perspect iva Ambiental .  
 

Deve-se ressal tar  que as perspect ivas devem ser inter l igadas de maneira 
que permita aos colaboradores v isual izar de forma clara os benefíc ios e vantagens 
que a implantação e a manutenção da ef ic iência energét ica t razem para a organiza-
ção.  

Assim, com as perspect ivas determinadas em número e em atr ibutos,  pode-se 
cr iar  a topologia especí f ica voltada para a gestão da ef ic iência energét ica,  que f ica 
como demonstrado na f igura 4.  

 

 
Figura  4 :  Topo log ia  do  BSC vo l tado  a  ges tão  da  e f i c iênc ia  energé t i ca  
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4.5.2 O Desenvolvimento das Perspectivas de um Balanced Scorecard  voltado 
a Ef iciência Energética 

 
4.5.2.1 Perspect iva Financeira 

 
A Perspect iva Financeira procura ver i f icar se a melhor ia da ef ic iência ener-

gét ica contr ibui  para a melhor ia dos resultados f inanceiros,  para a elevação do valor  
de mercado da empresa, para a geração de valor  econômico,  propic iando aumento 
da l iquidez aos acionistas e demais stakeholders .   

 
Desta forma, deve-se observar durante o desenvolv imento desta perspect i-

va,  que ela deve ao mostrar  que a organização ao ser ef ic iente energetc ia gera re-
sul tados f inanceiros benéf icos para colaboradores,  acionistas e demais stakehol-

ders .  
 

4.5.2.2 Perspect iva do Cl iente 

 
A Perspect iva do Cl iente tem como objet ivo mostrar  se as escolhas imple-

mentadas v isando a melhor ia da ef ic iência energét ica,  contr ibuem para o aumento 
do valor  percebido pelo c l iente,  para a melhor ia da imagem da marca.   

 
Nesta perspect iva,  deve-se observar durante seu desenvolv imento que ela 

deve mostrar  que ao ser ef ic iente energet icamente,  os c l ientes percebem a geração 
de valor na organização 

 
4.5.2.3 Perspect iva dos Processos Internos 

 
A Perspect iva dos Processos Internos procura ident i f icar se os pr incipais 

processos de negócios def in idos na cadeia de valor  estão contr ibuindo para a me-
lhor ia da ef ic iência energét ica.  

 
Assim, deve-se ter  em mente durante o desenvolv imento desta perspect iva,  

que ela deve mostrar  que a ef ic ient ização energét ica da organização, e a conse-
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quente a sat is fação dos c l ientes são o resul tado da obtenção da excelência opera-
cional  nos processos produt ivos.  

 
4.5.2.4 Perspect iva da Aprendizagem e do Crescimento  

 
A Perspect iva da Aprendizagem e do Crescimento aval ia se o t rabalho exe-

cutado pelos execut ivos e colaboradores possibi l i tando a aprendizagem e cr iação de 
novos conhecimentos,  contr ibuem para a melhor ia da ef ic iência energét ica na orga-
nização.  

 
Deve-se buscar mostrar  quando do desenvolv imento desta perspect iva que a 

ef ic ient ização energét ica é o resul tado de novos conhecimentos,  competências e 
ta lentos desenvolv idos por todos os envolv idos na organização. 

 
4.5.2.5 Perspect iva do Meio Ambiente 

 
A Perspect iva do Meio Ambiente procura ident i f icar os pr incipais processos 

de negócios que propic iem a ef ic iência energét ica v isando a melhor ia e a conserva-
ção do meio ambiente.  

 
Neste caso, deve-se mostrar  quando do desenvolv imento desta perspect iva 

que a ef ic ient ização energét ica é o resultado da melhor ia nas ações ou nos proces-
sos v isando a não degradação do meio ambiente e na melhor ia da relação da orga-
nização com o mesmo. 

 
4.5.3 Criação dos Objetivos de Desempenho 

 
Os objet ivos de desempenho têm como f inal idade descrever o que é preciso 

real izar ou desenvolver na organização ou nos processos,  para que a ef ic iência e-
nergét ica seja obt ida.  Estas descr ições são fe i tas por meio de af i rmações objet ivas 
e resumidas dos fatos que devem ser executados v isando sucesso na implementa-
ção da ef ic iência energét ica.   

 



 

 

51

Eles têm como f inal idade garant ir  a execução correta da implantação e ma-
nutenção da ef ic iência energét ica,  porém esta garant ia somente pode ser percebido 
por meio de padrões quant i f icáveis.  Estes padrões são as medidas de desempenho 
que aval iam e comunicam o desempenho em relação aos resul tados esperados,  
mostrando se eles estão sendo cumpridos ou não. 

 
Os objet ivos de desempenho escolhidos como parte do BSC voltados a ef i -

c iência energét ica são de acordo com cada perspect iva:  

•  Perspect iva Financeira:  
o  reduzir  consumo de energia;  
o  reduzir  o custo operacional ;  
o  aumentar a produt iv idade por funcionár io;  
o  aumentar a lucrat iv idade; e 
o  reduzir  os custos tota is.  

•  Perspect iva dos Cl ientes:  
o  reduzir  as reclamações dos consumidores;  e 
o  aumentar a fat ia de mercado. 

•  Perspect iva do Meio Ambiente 
o  reduzir  as emissões ambientais;  
o  reduzir  o consumo de insumos energét icos;  e 
o  reduzir  o desperdíc io de mater ia l .  

•  Perspect iva dos Processos Internos 
o  aumentar as taxas de ut i l ização do t rabalho;  
o  melhorar a ut i l ização do espaço; e 
o  reduzir  a quant idade de fa lhas.  

•  Perspect iva do Aprendizado e Crescimento 
o  reduzir  a taxa de giro;  
o  aumentar o valor adic ionado por funcionár io;  
o  aumentar a produt iv idade do funcionár io;  e 
o  reduzir  erros na organização (produção e administração).  
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4.5.4 Criação das Medidas de Desempenho 
 

As Medidas de Desempenho são af irmações que descrevem o s igni f icado 
especí f ico de cada objet ivo procurando captar a intenção dos mesmos. Elas deter-
minam se os objet ivos estão sendo cumpridos e se a implantação da ef ic iência e-
nergét ica está sendo bem-sucedida.  Como são padrões quant i f icáveis aval iando e 
comunicando o desempenho em relação aos resul tados esperados servem como fer-
ramentas de condução da ação desejada, oferecendo diretr izes e subsídios sobre o 
desenvolv imento dos t rabalhos para obtenção das metas.  

 
As Medidas de Desempenho se div idem em duas, que são: as Medidas de 

Resul tado e as Medidas de Tendência.  As Medidas de Resul tado são consequências 
das ações prat icadas e as Medidas de Tendência são aquelas que or ientam aos re-
sul tados at ingidos pelas Medidas de Resultado, devendo prever os seus resultados.   

 
4.5.4.1 Medidas de Desempenho e Medidas de Tendência 

 
As Medidas de Desempenho – MD, as Medidas de Resul tados – MR e as 

Medidas de Tendência – MT escolhidas,  segundo cada Perspect iva e cada Objet ivo 
de Desempenho -  OD para o BSC voltado a ef ic iência energét ica são: 

•  Perspect iva Financeira:  
o  OD – Reduzir  consumo de energia 

 MD – Redução do consumo de energia na produção 

•  MR – Consumo de energia na produção 
o  MT – kWh/recei ta 
o  MT – kWh/custo matér ia-pr ima 
o  MT – Energia/área fabr i l  
o  MT – Energia da área fabr i l /área tota l  
o  MT – Energia área fabr i l /número de funcionár ios 
o  MT – kWh/horas de retrabalho 
o  MT – kWh/quant idade de produtos refugados 
o  MT – % homens-hora envolv idos com retrabalho 

 MD – Redução do consumo de energia na administração 

•  MR – Consumo de energia na administração 
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o  MT – Energia/área administrat iva 
o  MT – Energia da área administrat iva/área total  
o  MT – Energia área administrat iva/número de fun-

c ionár ios administrat ivos 
o  MT – Energia área administ rat iva/área administra-

t iva 
o  MT – kWh/quant idade de produtos/serviços admi-

nistrat ivos refugados 
o  MT – % homens-horas envolv idos com retrabalho 

da administração 
o  MT – kWh/horas de retrabalho na administração 

 MD – Redução do consumo de energia geral  na organização 

•  MR – Consumo de energia geral na organização 
o  MT – kWh/recei ta 
o  MT – Energia da planta total /área total  
o  MT – Energia total /número total  de funcionár ios 

o  OD – Reduzir  o custo operacional  
 MD – Redução do custo de produção 

•  MR – Custo de produção 
o  MT – Energia tota l /número de funcionár ios na 

produção 
o  MT – Consumo específ ico de energia 
o  MT – Custo/produtos produzidos 
o  MT – Custo com energia reat iva 

 MD – Redução do custo com garant ia 

•  MR – Custo com garant ia 
o  MT – % de produtos por lotes produzidos com de-

fe i tos 
o  MT – % de horas de produção dest inadas a retra-

balho 
o  MT – Quant idade de reclamações mensais 
o  MT – Quant idade de mater ia l  refugado por defei to 

 MD – Redução do custo com serviços 

•  MR – Custo com serviços 
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o  MT – % de serviços/recei ta 
o  MT – Energia consumida com serviços/serviço 

o  OD – Aumentar a produt iv idade por funcionár io 
 MD – Aumento da produt iv idade por funcionár io 

•  MR – Produt iv idade por funcionár ios 
o  MT – Quant idade de produtos fabr icados por fun-

c ionár io 
o  MT – Lucro/número de funcionár io 
o  MT – Lucro/redei ta por funcionár io 

o  OD – Aumentar a lucrat iv idade 
 MD – Determinação do lucro 

•  MR – Lucro 
o  MT – Lucro/produto produzido 
o  MT - % de ocupação de máquinas com produção 
o  MT - % de ocupação de mão-de-obra com produ-

ção 
o  MT - % de matér ia-pr ima ut i l izada nos produtos 

o  OD – Reduzir  os custos tota is 
 MD – Redução dos custos tota is 

•  MR – Custos totais 
o  MT – Energia total /produto produzido 
o  MT – Energia total /produção total  

•  Perspect iva dos Cl ientes:  
o  OD – Reduzir  as reclamações dos consumidores 

  MD – Quant idade de reclamações 

•  MR – Quant idade de reclamações 
o  MT – Número de reclamações 
o  MT – Número de reclamações repet idas 
o  MT – % de reclamações por produtos vendidos 
o  MT – % de reclamações por produtos produzidos 
o  MT – % de reclamações por lotes 
o  MT – % de sat isfação com os produtos 
o  MT – % de sat isfação com os serviços 

o  OD – Aumentar a fat ia de mercado 
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 MD – Determinação do volume de vendas 

•  MR – Quant idade de produtos vendidos 
o  MT – Quant idade de produtos vendidos 
o  MT - % de crescimento das vendas 

•  Perspect iva do Meio Ambiente:  
o  OD – Reduzir  as emissões ambientais 

 MD – Determinação das emissões ambientais 

•  MR – Emissões ambientais 
o  MT – Tipos de emissões ambientais 
o  MT – % de emissões por produtos 

o  OD – Reduzir  o consumo de insumos energét icos 
 MD – Determinação da quant idade de insumos energét icos 

•  MR – Quant idade de insumos energét icos 
o  MT – Evolução do consumo de insumos energét i-

cos 
o  MT – % de insumos energét icos por produto 
o  MT – % de insumos energét icos desperdiçados 
o  MT – consumo real /consumo por projeto 

o  OD – Reduzir  o desperdíc io de mater ia l  
 MD – Mater ia l  desperdiçado 

•  MR – Quant idade desperdiçado 
o  MT – Quant idades demandadas por proje-

to/quant idades consumidas 

•  Perspect iva dos Processos Internos:  
o  OD – Aumentar as taxas de ut i l ização do t rabalho 

 MD – Quant idade de horas dest inadas aos produtos/serviços 

•  MR – Horas dest inadas aos produtos/serviços 
o  MT – % de horas de projeto/horas reais ut i l izadas 
o  MT – % retrabalho 
o  MT – % erro 
o  MT – % horas de máquinas paradas para manu-

tenção corret iva 
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o  MT – % horas de máquinas paradas para manu-
tenção prevent iva 

o  MT – % de horas de máquinas paradas por defei to 
o  MT – quant idade de homens-hora envolv idos com 

manutenção corret iva 
o  MT – % de desvio de produção em relação ao pro-

jeto in ic ia l  da fábr ica 
o  MT – Energia/quant idade de produtos produzidos 

 MD – Melhor ia dos tempos de produção 

•  MR – Tempos de produção 
o  MT – Tempos reais/ tempos determinados por pro-

jeto 
o  MT – % mapeamento dos processos produt ivos 
o  MT – % mapeamento dos processos administrat i -

vos 
o  OD – Melhorar a ut i l ização do espaço 

 MD – Mapeamento das plantas da organização 

•  MR – Ut i l ização das plantas da organização 
o  MT – % ambientes da produção com i luminação 

natural  
o  MT – % ambientes da administração com i lumina-

ção natural  
o  MT – % de atual ização da planta fabr i l  

o  OD – Reduzir  a quant idade de fa lhas 
 MD – Determinação da quant idade de fa lhas 

•  MR – Quant idade de fa lhas 
o  MT - % de fa lhas em processo fabr is 
o  MT - % de fa lhas em processos administrat ivos 
o  MT - % de fa lhas em manutenção prevent iva 
o  MT - % de fa lhas em manutenção corret iva 
o  MT - % de fa lhas em serv iço 
o  MT - % de fa lhas em serviços de garant ia 
o  MT - % de fa lhas em serviços de vendas 

•  Perspect iva do Aprendizado e do Crescimento:  
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o  OD – Reduzir  a taxa de giro 
 MD – Melhor ia da qual idade da mão-de-obra  

•  MR – Qual idade de mão-de-obra 
o  MT – Tempo médio do colaborador em cada fun-

ção 
o  MT – Grau de sat isfação dos colaboradores com 

suas at iv idades 
o  OD – Aumentar o valor  adic ionado por funcionár io 

 MD – Melhor ias introduzidas,  promovidas ou suger idas pelos 
colaboradores 

•  MR – Modif icações agregadas 
o  MT – Número de inovações suger idas e implanta-

das pelos colaboradores 
o  MT – Número de correções introduzidas nos pro-

cessos fabr is pelos colaboradores 
o  MT – Número de correções introduzidas nos pro-

cessos administrat ivos pelos colaboradores 
o  MT – Número de melhor ias introduzidas pelos co-

laboradores nos processos fabr is 
o  MT – Número de melhor ias introduzidas pelos co-

laboradores nos processos administrat ivos 
o  OD – Aumentar a produt iv idade do funcionár io 

 MD – Determinação da quant idade de produtos produzidos 
por colaborador  

•  MR – Determinação de produtos produzidos por colabo-
radores 

o  MT – Quant idade de produtos produzidos por co-
laboradores 

o  OD – Reduzir  erros na organização (produção/administração) 
 MD – Melhorar a conf iabi l idade humana na organização 

•  MR – Conf iabi l idade humana na organização 
o  MT - % de erros por produto produzido 
o  MT - % de horas de produção dest inadas a retra-

balho 
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o  MT - % de horas de administração dest inadas a 
retrabalho 

o  MT - % de matér ia-pr ima refugada por erro 
o  MT - % de horas de produção dest inadas a manu-

tenção corret iva 
o  MT – Quant idade de horas de máquina parada por 

erro de manuseio e de manutenção 
o  MT – Quant idade de homem-hora para correção 

de erro de produção 
o  MT – Quant idade de homem-hora para correção 

de erros na administração 
o  OD – Reduzir  erros na organização (Produção/Administração) 

 MD – Redução da quant idade de mater ia l  desperdiçado 

•  MR – Quant idade de mater ia l  desperdiçado 
o  MT - % de produtos refugados 
o  MT - % de produtos produzidos com defei to 
o  MT - % de serviços administrat ivos refugados 
o  MT - % de serviços administrat ivos retrabalhados 

 
4.5.5 Seleção e Critérios de Seleção das Medidas de Desempenho 

 
4.5.5.1 Seleção das Medidas de Desempenho 

 
Após o desenvolv imento dos indicadores,  deve-se examiná- los procurando 

resumi- los a um grupo que capte a essência da ef ic iência energét ica,  fazendo as 
v inculações de causa e efei to entre as medidas.  

 
4.5.5.2 Cr i tér ios para a Seleção das Medidas de Desempenho 

 
A determinação dos objet ivos,  das metas e das in ic iat ivas v isando manter e 

melhorar a ef ic iência energét ica devem ser objeto de discussão conjunta por parte 
de todos os envolv idos no desenvolv imento do Balanced Scorecard ,  e para is to de-
vem ser ut i l izados cr i tér ios que auxi l iem na escolha das medidas,  ta is como: a v in-
culação das medidas com a ef ic iência energét ica,  o grau de mensuração, a acessibi-
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l idade ao histór ico das medidas,  a faci l idade de compreensão, o equi l íbr io entre e-
las,  a re levância das medidas e a def in ição clara das mesmas. 

 
4.5.5.3 Vinculações de Causa e Efei to entre as Medidas 

 
O BSC como ferramenta de gestão e implementação de programas de ef ic i-

ência energét ica,  deve apresentar também as v inculações de causa e efei to entre os 
objet ivos e as medidas em todas as perspect ivas,  auxi l iando assim na v isual ização 
da cr iação de valor na organização e se a ef ic iência energét ica está sendo interpre-
tada de forma correta.   

 
4.5.6 Construção do Scorecard  orientado para a Ef iciência Energética 

 
Com o desenvolv imento das Perspect ivas,  dos Objet ivos de Desempenho, das 

Medidas de Desempenho,  das Medidas de Resul tado e de Tendência,  os scorecards  
podem ser cr iados.  Os scorecards  são apresentados no Apêndice.  

 
4.5.7  Construção das relações de Causa e Efeito das Medidas de Desempenho 
do BSC de uma Organização orientada a Ef iciência Energética 

 
Desenvolver medidas que se interrelacionam, permite a organização não 

apenas medir  a implementação da ef ic iência energét ica,  como também ajudam a 
descrever as formas de cr iação de valor  na organização. Esta interrelação das me-
didas representada pelas v inculações de causa e efei to a l iadas aos Mapas Estraté-
gicos servem como or ientadores para a implementação da ef ic iência energét ica,  
servindo também como ferramenta de diagnóst ico do BSC e como faci l i tador de todo 
o processo de implantação e manutenção da ef ic iência energét ica.  

 
Estas v inculações de causa e efei to podem ser entendidas por meio de 

questões condic ionais,  do t ipo “se,  . . .  então”,  mostrando que se determinada ação 
for  real izada, então se obterá um resultados sat is fatór io.  Estas v inculações re lat ivas 
a ef ic iência energét ica são mostradas na f igura 5.  
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F igura  5 :  Re lações  de  Causa e  E fe i to  en t re  os  Ob je t i vos  de  Desempenho 
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4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 

A apl icação da Metodologia Balanced Scorecard  na gestão da ef ic iência e-
nergét ica de uma organização visa fazer com que ela se torne uma at iv idade que 
seja enxergada e compreendida por todos os colaboradores,  funcionár ios e al tos 
escalões na mesma, fazendo com que percebam que suas ações possam inf luenciar 
na economia ou não de energia elétr ica,  minimizando ou não os custos de produção. 

 
Esta ferramenta permite que haja o a l inhamento de todos os colaboradores 

em torno da ef ic iência energét ica,  pois ela t raduz os objet ivos e as medidas de de-
sempenho em uma l inguagem de fáci l  compreensão por todos e de ampla abrangên-
cia,  fazendo com que todos consigam observar que qualquer ação possui  uma rela-
ção de causa e efei to podendo inf luenciar  posi t iva ou negat ivamente a obtenção das 
metas desejadas.  
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CAPÍTULO 5 
ESTUDO DE CASO 

 
 
5.1 INTRODUÇÃO 
 

A apl icação da Metodologia de Desenvolv imento de Indicadores de Gestão 
da ef ic iência energét ica,  fo i  fe i ta dois objet ivos dist intos.  

 
A pr imeira apl icação tem como objet ivo ver i f icar  se uma organização é ef ic i-

ente energet icamente ou não. Porém para is to,  deve-se real izar comparações entre 
o consumo de antes e depois das ações de ef ic ient izaão ou real izar comparações 
com outras organizaçoes que fabr iquem o mesmo t ipo de produto ou preste o mesmo 
t ipo de serviço.  

 
Já a segunda apl icação da metodologia v isa auxi l iar  as concessionár ias na 

tomada de decisão sobre onde real izar invest imentos em ef ic ient ização energét ica.  
 
 

5.2 PÚBLICO ALVO, CLASSIFICAÇÕES E DENOMINAÇÕES 
 

Neste estudo de caso a apl icação da Metodologia nas organizações que 
buscam implantar ou melhorar a ef ic iência energét ica,  fo i  fe i ta por meio da ut i l iza-
ção dos dados levantados nos Diagnóst icos Energét icos em Unidades Consumido-
ras,  e laborados pela Copel  Distr ibuição, por meio do Programa de Ef ic iência Ener-
gét ica c ic lo 2001/2002, no ano de 2004. 

 
Por meio dos dados obt idos nos Diagnóst icos Energét icos ver i f icou-se a ade-

quação do modelo desenvolv ido de gestão de indicadores,  com as característ icas de 
cada organização tanto elétr icas quanto de produção e aos aspectos técnicos rele-
vantes à ef ic iência energét ica.  

 
As organizações das quais foram extraídos os dados,  para melhor organiza-

ção e anál ise neste t rabalho,  foram separadas seguindo a padronização da Classi f i -



 

 

63

cação Nacional  de At iv idades Econômicas – CNAE, que é um instrumento que pa-
droniza os códigos de at iv idades econômicas.  (Receita Federal,  2010).  

 
Assim, segundo def in ição da Recei ta Federal  (2010),  por meio de uma clas-

s i f icação única das at iv idades econômicas de produção de bens e serviços,  conse-
gue-se anal isar as organizações que atuam em áreas semelhantes,  permit indo que 
sejam comparados os seus consumos energét icos e seus desempenhos tanto ener-
gét icos quanto produt ivos.  Esta c lassi f icação é o resul tado do t rabalho conjunto de 
t rês esferas de governo (Federal ,  Estadual e Munic ipa l) ,  sob a coordenação da Re-
cei ta Federal  e or ientação técnica do IBGE, e of ic ia l izada no Diár io Of ic ia l  da União 
– Resoluções IBGE/CONCLA número 01 de 04 de setembro de 2006 e número 02 de 
15 de dezembro de 2006. 

 
As organizações escolhidas para a real ização deste estudo, estão l is tadas 

na tabela 1:  
 

Tabe la  1 :  Re lação  de  Organ izações  esco lh idas para  desenvo lv imento  do  Estudo  de  Caso e  de 
suas  C lass i f icações  segundo o  CNAE 
Ident i f icação Código CNAE Descr ição 

A 0155-5/02 Cr iação de aves 
B 1041-4/00 Fabr icação de ó leos vegeta is  em bruto,  exceto 

ó leo de mi lho 
C 1052-0 Fabr icação de la t ic ín ios  
D 1052-0 Fabr icação de la t ic ín ios  
E 1062-7/00 Moagem de t r igo e fabr icação de der ivados 
F 1063-5/00 Fabr icação de far inha de mandioca e der ivados  
G 1065-1/01 Fabr icação de amidos e fécu las de vegeta is  e  de 

ó leos de mi lho 
H 1066-0/00 Fabr icação de a l imentos para an imais  
I  1092-9 Fabr icação de b isco i tos e bo lachas 
J 1311-1/00 Preparação e f iação de f ibras de a lgodão 
K 1621-8/00 Fabr icação de madei ra  laminada e de chapas de 

madei ra  compensada,  prensada e ag lomerada 
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Ident i f icação Código CNAE Descr ição 
L 1621-8/00 Fabr icação de madei ra  laminada e de chapas de 

madei ra  compensada,  prensada e ag lomerada 
M 1621-8/00 Fabr icação de madei ra  laminada e de chapas de 

madei ra  compensada,  prensada e ag lomerada 
N 1621-8/00 Fabr icação de madei ra  laminada e de chapas de 

madei ra  compensada,  prensada e ag lomerada 
O 1811-3/00 Impressão de jorna is ,  l iv ros,  rev is tas e  out ras 

publ icações per iód icas 
P 2222-6/00 Fabr icação de embalagens de mater ia l  p lást ico 
Q 2229-3/03 Fabr icação de ar te fa tos de mater ia l  p lást ico não 

espec i f icados anter iormente 
R 2319-2/00 Fabr icação de ar t igos de v idro 
S 2592-6/01 Fabr icação de produtos de t ref i lados de meta l  
T 2910-7/01 Fabr icação de automóveis ,  camionetas e ut i l i tá -

r ios 
U 3099-7/00 Fabr icação de equipamentos de t ranspor te  não 

espec i f icados anter iormente 
V 4633-8/02 Comérc io  a tacadis ta  de hor t i f ru t igran je i ros 
W 9521-5-0 Reparação e manutenção de equipamentos e le-

t roe le t rôn icos de uso pessoal  e  domést ico 
 

 
5.3 VALORES LEVANTADOS 

 
Como os dados levantados pelos re latór ios de Diagnóst ico Energét ico são 

restr i tos ao escopo do refer ido re latór io,  somente alguns indicadores da Metodologia 
poderão ser desenvolvidos e anal isados.  

 
Os dados levantados a part i r  dos diagnóst icos em todas as organizações fo-

ram: 

•  energia elétr ica total  consumida; 

•  área total  da organização; 

•  número total  de funcionár ios;  

•  consumo específ ico de energia;  

•  quant idade de horas por dia de t rabalho;  

•  quant idade de dias por mês de t rabalho;  

•  quant idade de meses por ano de t rabalho;  

•  produção total  de cada organização e 

•  valor pago por energia reat iva (multa na conta de energia) .  
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Estes dados auxi l iaram a cr iação de indicadores que permitem anal isar a e-
f ic iência energét ica de cada organização,  assim como também fazer uma compara-
ção entre as mesmas, a f im de ver i f icar qual delas é mais ef ic iente energet icamente 
dentro dos seus ramos de at iv idades. 

 
 

5.4 PERSPECTIVAS UTILIZADAS E MEDIDAS DE TENDÊNCIA CRIADAS 
 

Das c inco perspect ivas geradas para esta Metodologia,  que são a Perspect i-
va Financeira,  a dos Cl ientes,  dos Processos Internos,  do Aprendizado e Crescimen-
to e do Meio Ambiente,  a part i r  dos dados coletados nos Diagnóst icos Energét icos,  
fo i  t rabalhada somente uma, que é a Financeira.  

 
Dentro da Perspect iva Financeira,  os objet ivos de desempenho desenvolv i-

dos foram: 

•  reduzir  o consumo de energia;  

•  reduzir  o custo operacional ;  

•  aumentar a lucrat iv idade e 

•  reduzir  os custos tota is.  
 

Dentro de objet ivo de desempenho de cada perspect iva,  as medidas de de-
sempenho e as medidas de tendência cr iadas são apresentadas a seguir .  

 
Perspect iva Financeira:  

•  Objet ivo de Desempenho: Reduzir  o consumo de energia 
o  Medida de Desempenho: Redução do consumo de energia geral  

na organização 

o  Medida de Tendência:  Indicador:  PF1 7= Energia da planta total
Área total

 

 

•  Objet ivo de Desempenho: Reduzir  o consumo de energia 
o  Medida de Desempenho: Redução do consumo de energia geral  

na organização 
o  Medida de Tendência:  
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o  Indicador:  PF1 8 = Energia total
Número total de funcionários

  

 

•  Objet ivo de Desempenho: Reduzir  o custo operacional  
o  Medida de Desempenho: Redução do custo de produção  
o  Medida de Tendência:  Consumo específ ico de energia 

o  Indicador:  PF2 0 = Energia consumida na Produção
Produção

  

 

•  Objet ivo de Desempenho: Reduzir  o custo operacional  
o  Medida de Desempenho: Redução do custo de produção 
o  Medida de Tendência:  Custo com energia reat iva 
o  Indicador:  PF2 2 = Custo com energia reat iva 
 

•  Objet ivo de Desempenho: aumentar a lucrat iv idade 
o  Medida de Desempenho: determinação do lucro  
o  Medida de Tendência:  % de ocupação das máquinas com produ-

ção 
o  Indicador:  

PF3 3 = Horas trabalhadas Quantidade de dias trabalhados do mês
24 horas do dia

*⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  

 

•  Objet ivo de Desempenho: reduzir  os custos totais 
o  Medida de Desempenho: redução dos custos totais  
o  Medida de Tendência:   

o  Indicador:  PF3 7 = Energia Total
Produção Total

  

 
Desta forma, por meio dos dados obt idos nos Diagnóst icos Energét icos,  cr i -

ou-se a tabela 2 que relaciona cada organização com suas respect ivas medidas de 
tendência,  
 



 

 

67

Tabela 2 :  Valores dos Ind icadores com Dados ext ra ídos dos Relatór ios de Pré-Diagnóst ico Energét ico 

 

Organ izações  PF 1 7  PF 1 8  PF 2 0  PF 2 2  PF 3 3  PF 3 7  RCB 
A  2135 12 ,81kWh/ ton  R$3678,01  9 ,166667 12 ,81  1 ,32  
B  41 ,069307 2033,134  2 ,55GJ =  708 ,33 kWh Sem va lor  30  78 ,65152 0 ,94  
C 73 ,916305 2686,6632  R$4096,58  17 ,5  0 ,0848232 0 ,18  
D 80 ,236154 2317,9333  R$17433,82  30  0 ,0424116 0 ,42  
E  52 ,885645 5792,2373 18 ,32kWh/ ton  R$764,02  30  1 ,5435852 0 ,96  
F  16 ,758675 4086,5385 4 ,919GJ/ ton  =  1366,39kWh/ ton  R$10774,98  10  55 ,921053 3 ,85  
G 34 ,311317 4288,9146 6 ,326GJ/ ton  =  1757,22kWh/ ton  R$52428,42  30  155 ,96053 0 ,35  
H 28 ,2519 1412,595   R$13776,09  20 ,58333  1 ,17  
I  25 ,67308 1365,5894 356 ,57Kwh/ ton  R$8571,99  30  356 ,57056 1 ,22  
J  105 ,75151 4033,3133 5263,925kWh/ ton  R$3018,46  30  963 ,51372 -2 ,6  
K  12 ,833846 595 ,85714 77 ,60kWh/m 3  R$6700,26  30  77 ,6  2 ,06  
L  81 ,251866 635 ,78102  R$54050,54  9 ,166667  0 ,56  
M 16 ,061314 798 ,53226 19 ,27GJ/ ton  =  5352,78kWh/ ton  R$39404,66  9 ,1  86 ,102609 1 ,15  
N 36 ,756713 43243,192  31 ,039kWh/m 3  R$69312,91  30  31 ,039002 0 ,48  
O  287 ,775   Sem va lor  30   -3 ,12  
P  0 ,0515934 1934,7536 531 ,7kWh/ ton  R$18169,20  30  64 ,216572 0 ,17  
Q 21 ,3316 2053,1665 0 ,82kWh/m 2  Sem va lor  30  0 ,821266 0 ,56  
R  1762,9943 51 ,42kWh/mi l  R$13802,65  11 ,916667 0 ,0428506 -0 ,92  
S   4663,0945  R$13923,05  30  789 ,13908 3 ,86  
T  1233,5927 3294,186  1029,433kWh/ve i  R$43289,63  17  1029,4331 0 ,8  
U 4663,0945 208 ,80733 0 ,45kWh/mês Sem parâmetro  9 ,625  0 ,4517466 0 ,77  
V  58 ,515547 1076,733  0 ,31kWh/mês R$40397,68  30   0 ,37  
W 23 ,873986 453 ,60573 7 ,96kWh/m 3  R$19672,38  30  0 ,6631663 0 ,43  
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5.5 ANÁLISE DOS INDICADORES CRIADOS A PARTIR DOS DADOS EXTRAÍ-
DOS DOS RELATÓRIOS DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

 
5.5.1  Contextualização dos Indicadores 
 

Por meio das informações colhidas dos relatór ios de Diagnóst ico Energét ico 
em Unidades Consumidoras e dos respect ivos indicadores cr iados a part i r  destas 
informações, pode-se anal isar a s i tuação de cada organização no que se refere à 
ef ic iência energét ica.  

 
Os indicadores cr iados a part i r  das informações dos relatór ios,  serão anal i-

sados sob dois ângulos dist intos:  a pr imeira anál ise é aquela em que o gestor anal i -
sa a ef ic iência energét ica da sua organização e procura desenvolver ações que se-
jam de fáci l  compreensão por parte de todos os colaboradores,  buscando melhorar a 
ef ic ient ização da mesma, da mesma forma que permite real izar comparações com 
outras organizações que atuem no mesmo ramo de at iv idade, de acordo com a c las-
s i f icação CNAE, a f im de melhorar seus processos e consequentemente,  sua ef ic i-
ência energét ica.   

 
Já a segunda anál ise é aquela em que o gestor da Concessionár ia de ener-

gia,  também com base nos indicadores,  ver i f ica qual  organização apresenta melho-
res condições para real izar invest imentos v isando melhorar  a ef ic iência energét ica.  

 
5.5.2 Indicadores e suas respectivas metas 

 
Cada indicador desenvolv ido possui  suas característ icas própr ias assim co-

mo suas própr ias metas.   
 

Indicador PF1 7  – indicador de número 17, pertencente a Perspect iva Finan-
ceira,  que quant i f ica a taxa de energia total  ut i l izada pela organização por metro 
quadrado. Neste caso, a meta deste indicador deve ser o menor valor possível .  

 
Indicador PF1 8  – indicador de número 18, pertencente a Perspect iva Finan-

ceira,  que quant i f ica a taxa de energia total  ut i l izada pela organização por número 
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total  de funcionár ios da organização. Neste caso, a meta também dever ser a menor 
possível.  

 
Indicador PF2 0  – indicador de número 20, pertencente à Perspect iva Finan-

ceira,  que quant i f ica a energia específ ica da produção na organização. Neste caso, 
a meta também deve ser a menor possível.  Este indicador porém, apresenta um pro-
blema quanto a sua anál ise,  pois os responsáveis pelo fornecimento das informa-
ções nas organizações diversi f icaram suas informações quanto às unidades ut i l iza-
das neste indicador.  Deve-se, então, observar que este indicador deve ter  suas uni-
dades estabelecidas de acordo com os i tens produzidos pela organização. Como 
algumas organizações apresentaram os dados relat ivos a este indicador baseados 
em Giga Joules,  faz-se necessár io que estes dados sejam convert idas para kWh. 
Assim, ponderou-se que 1GJ corresponde a 277,778kWh. 

 
Indicador PF2 2  – indicador de número 22, pertencente à Perspect iva Finan-

ceira,  que quant i f ica o custo que a organização tem com energia reat iva.  Neste ca-
so, a meta também deve ser a menor possível ,  idealmente próxima de zero.   

 
Indicador PF3 3  – indicador de número 33, pertencente à Perspect iva Finan-

ceira,  que quant i f ica a taxa de ut i l ização do maquinár io da organização dentro de 
uma possibi l idade de produção de um dia de 24 horas.  Neste caso, deve-se procurar 
fazer com que este indicador apresente um valor próximo de 30, is to é,  sua meta 
deve ser próxima de 30, pois assim pode-se ver i f icar que a organização produz 
permanentemente sem ter máquinas ociosas nem planta ociosa. 

 
Indicador PF3 7  – indicador de número 37, pertencente à Perspect iva Finan-

ceira,  que quant i f ica a taxa de energia pela produção tota l  de organização. Neste 
caso,  a meta deve ser a menor possível.  

 
5.5.3 Análise dos Indicadores 

 
Buscou-se a part i r  do conjunto de 23 Diagnóst icos Energét icos em Unidades 

Consumidoras,  extrair  organizações que t ivessem característ icas em comum em re-
lação ao produto f inal  produzido. Destes 23 Diagnóst icos foram separados dois 
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grandes grupos, que são as Div isões 10 e a 16 do CNAE, que englobam respect iva-
mente as indústr ias l igadas à fabr icação de produtos al imentíc ios e as indústr ias 
l igadas à fabr icação de produtos de madeira.   

 
Porém, como na Div isão 10 existem indústr ias com produtos f inais d ivers i f i -

cados, buscou-se dentro desta Div isão, organizações que fabr icassem o mesmo 
produto f inal ,  is to é,  que dentro da c lassi f icação CNAE, t ivessem a mesma classe,  
permit indo assim real izar comparações de consumo energét ico,  pois estas organiza-
ções teor icamente desenvolvem os mesmos processos produt ivos,  que neste caso 
em part icular  é a fabr icação de lat icín ios.  

 
5.5.3.1 Div isão 10 

 

Nesta etapa serão anal isados os indicadores relat ivos a Perspect iva Finan-
ceira do Grupo de organizações que fazem parte da Divisão 10 do CNAE, isto é,  das 
organizações que fabr icam produtos al imentíc ios.  
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Figura  6 :  D iv isão  10  -  Ind icador  PF 1 7  
 

A f igura 6 mostra a relação entre o consumo de energia e a quant idade de 
metros quadrados de cada organização, que é representado pelo indicador PF1 7 .   
Nela pode-se observar que as organizações C, D, E estão acima da média (destaca-
das em vermelho),  mostrando que há um consumo maior de energia por metro qua-
drado em cada organização, podendo-se infer i r  que in ic ia lmente poder iam ser de-
senvolv idas ações de ef ic ient ização nos usos f inais.  Já as organizações B,  F,  G, H,  
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e I  encontram-se abaixo da média (destacadas em verde) estando em condições de 
ef ic ient ização mais avançada que a média do setor,  devendo, portanto,  manter as 
ações de ef ic ient ização em andamento.  
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Figura  7 :  D iv isão  10  -  Ind icador  PF 1 8  
 

Já a f igura 7 mostra a relação entre o consumo de energia e o número tota l  
de funcionár ios de cada organização, permit indo observar que as organizações E, F,  
G estão acima da média (destaque em vermelho),  mostrando que há um consumo 
maior de energia por funcionár io em cada organização, infer indo-se que poder iam 
ser desenvolv idas ações de conscient ização dos funcionár ios v isando a redução do 
consumo de energia,  bem como ações de ef ic ient ização nos usos f inais.  Já as orga-
nizações B,  C,  D,  H,  I ,  estão abaixo da média (destaque em verde),  mostrando que 
estão em um estágio avançado de ef ic ient ização energét ica.  
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Figura  8 :  D iv isão  10  -  Ind icador  PF 2 0  
 

A f igura 8 mostra por meio do indicador PF2 0,  a re lação entre o consumo de 
energia e a produção, que pode ser c lassif icado como consumo específ ico de ener-
gia.  Por meio desta f igura,  pode-se observar que as organizações C, D e H não a-
presentaram informações com relação a este indicador,  já as organizações F, G a-
presentaram um consumo específ ico acima da média (destaque em vermelho),  mos-
trando que o consumo específ ico de cada uma delas na produção do seu respect ivo 
produto está acima da média,  permit indo infer ir  que poder iam ser desenvolv idos es-
tudos para melhor ias ou modif icações nos processos produt ivos em cada uma delas.  
Já as organizações B,  E e I ,  apresentaram um consumo específ ico abaixo da média 
(destaque em verde) mostrando que são ef ic ientes energet icamente.  
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Figura  9 :  D iv isão  10  -  Ind icador  PF 2 2  
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Com relação ao indicador PF2 2,  pode-se observar na f igura 9 que a organi-
zação B está dentro da meta,  não pagando nada de energia reat iva,  porém em con-
trapart ida as organizações C,  D,  E,  F,  G,  H e I  estão acima da meta e pagam multas 
por energia reat iva (destaque em vermelho).  
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Figura  10 :  D iv isão  10  -  Ind icador  PF 3 3  
 

Já a f igura 10, que representa o indicador PF3 3,  mostra o percentual  de ocu-
pação das máquinas nas organizações. Pode-se observar que as organizações C, F,  
e H estão abaixo da média de ocupação das organizações (destaque em vermelho) 
mostrando que existe ociosidade na planta fabr i l ,  permit indo infer i r  que poder iam 
ser desenvolv idos estudos que viabi l izassem o aumento de ocupação das máquinas. 
Já as organizações B,  D,  E, G e I  estão acima da média de ocupação das máquinas 
nas organizações (destaque em verde) mostrando que estas as máquinas são bem 
ut i l izadas. 
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Figura  11 :  D iv isão  10  -  Ind icador  PF 3 7  

 

Com relação ao indicador PF3 7,  mostrado na f igura 11, pode-se observar 
que as organizações G e I  estão acima da média (destaque em vermelho) mostrando 
que estão consumindo muita energia para produção de seus produtos.  Já as organi-
zações B, C, D,  E e F estão abaixo da média (destaque em verde) mostrando que 
estas organizações estão em um estágio avançado de ef ic ient ização energét ica con-
sumindo menos energia para produção total  dos seus bens. Com relação a organi-
zação H deve-se observar que não apresentou dados que permit issem fazer esta 
anál ise.  
 
5.5.3.2 Classe 1052-0 

 
Nesta etapa são anal isados os indicadores relat ivos a Perspect iva Financei-

ra das organizações que segundo o CNAE, pertencem a classe 1052-0,  isto é,  das 
indústr ias que fabr icam produtos lat ic ín ios.  Deve-se observar que esta c lasse é um 
subconjunto da Div isão 10, contendo porém somente organizações que fabr icam os 
mesmos produtos f inais.  
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Figura  12 :  C lasse  1052-0 -  Ind icador  PF 1 7  
 

Na f igura 12 está representado o indicador PF1 7,  que mostra o consumo de 
energia por metro quadrado de cada organização, percebe-se que a organização D 
(destaque em vermelho) está acima da média,  mostrando que há um consumo maior 
de energia por metro quadrado, permit indo infer i r  que poder iam ser desenvolv idas 
ações de ef ic ient ização nos usos f inais v isando uma redução de energia.  Já a orga-
nização C encontra-se abaixo da média (destaque em verde),  mostrando que está 
em condição de ef ic ient ização mais avançada que a média do setor,  devendo manter 
as ações de ef ic ient ização em andamento. 
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Figura  13 :  C lasse  1052-0 -  Ind icador  PF 1 8  

 
Com relação ao indicador PF1 8 mostrado na da f igura 13, observa-se que a 

organização C (destaque em vermelho) está acima da média,  mostrando que há um 
consumo maior de energia por funcionár io que a media geral,  permit indo infer ir  que 
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podem ser desenvolv idas ações de conscient ização dos funcionár ios v isando a re-
dução do consumo de energia,  bem como ações de ef ic ient ização nos usos f inais.  Já 
a organização D (destaque em verde),  apresenta um consumo abaixo da média,  
mostrando que está no caminho da ef ic ient ização. 

 
Com relação ao indicador PF2 0  relat ivo às organizações desta c lasse nada se 

pode infer ir ,  pois as mesmas não apresentaram dados que permit issem real izar Ne-
nhuma anál ise.  
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Figura  14 :  C lasse  1052-0 -  Ind icador  PF 2 2  

 
Já a f igura 14 mostra as informações relat ivas ao indicador PF2 2 ,  que permite 

observar que as duas organizações C e D (destaque em vermelho) estão acima da 
meta,  pois este indicador representa o valor pago por energia reat iva e a sua meta é 
zero.  Desta forma cada organização deve desenvolver estudos v isando reduzir  a 
energia reat iva paga, ta is como a instalação de banco de capacitores que reduzam a 
energia reat iva 
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Indicador PF33
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Figura  15 :  C lasse  1052-0 -  Ind icador  PF 3 3  
 

Com relação ao indicador PF3 3  mostrado na f igura 15,  pode-se observar que a 
organização C (destaque em vermelho) encontra-se abaixo da meta,  informando, 
assim, que ela tem uma ociosidade na planta,  sendo que poder iam ser desenvolv i-
dos estudos visando uma maior ut i l ização da planta fabr i l  e um consequente aumen-
to da produção al iado a uma redução no consumo de energia.  Já a organização D 
(destaque em verde) apresenta uma ocupação de máquinas maior que a média,  mos-
trando que sua planta está sendo bem aprovei tada. 
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Figura  16 :  C lasse  1052-0 -  Ind icador  PF 3 7  

 
Com relação ao indicador PF3 7,  pode-se observar na da f igura 16,  que a or-

ganização C está acima da média (destaque em vermelho),  informando que ela a-
presenta um consumo específ ico de energia al to na produção de seus bens, deven-
do desenvolver estudos sobre seus processos e anál ises das suas máquinas v isan-
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do reduzir  o consumo de energia.  Já a organização D (destaque em verde) mostra 
que o seu consumo específ ico de energia está abaixo de média,  permit indo depre-
ender que suas ações de ef ic ient ização estão corretas,  pois seu consumo de ener-
gia e baixo.  
 
5.5.3.3 Classe 1621-8/00 

 
Nesta etapa da anál ise serão anal isados os indicadores relat ivos a Perspec-

t iva Financeira das organizações classi f icadas segundo o CNAE como indústr ias 
l igadas à fabr icação de produtos de madeira,  re lacionadas a c lasse 1621-8/00. 
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Figura  17 :  C lasse  1621-8/00  -  Ind icador  PF 1 7  

 
A f igura 17 mostra at ravés do indicador PF1 7,  que as organizações L e N es-

tão acima da média (destaque em vermelho),  pois consomem mais energia por metro 
quadrado que a média das organizações, permit indo depreender que nestas organi-
zações poder iam ser fe i tas ações de ef ic ient ização nos usos f inais.  Já as organiza-
ções K e M estão abaixo da média (destaque em verde) e em condições de ef ic ient i-
zação mais avançadas que a média do setor devendo ter  mant idas as ações de ef i -
c ient ização que porventura estejam em andamento.  
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Figura  18 :  C lasse  1621-8/00  -  Ind icador  PF 1 8  

 
Com relação ao indicador PF1 8,  que mostra a relação entre a quant idade de 

energia pelo número total  de funcionár ios das organizações, pode-se observar atra-
vés da f igura 18, que as organizações K, L e,  M estão acima da média (destaque em 
verde),  mostrando que há um consumo menor de energia por  funcionár io.  Já a orga-
nização N (destaque em vermelho),  está acima da média mostrando que há um con-
sumo maior de energia permit indo infer i r  que podem ser desenvolv idas ações de 
conscient ização dos funcionár ios para que reduzam o consumo de energia,  a lém de 
ações de ef ic ient ização nos usos f inais.  

 
Com relação ao indicador PF2 0,  as informações fornecidas pelas organiza-

ções K, L,  M e N não têm uma padronização que permita comparações. Logo nada 
se pode af irmar sobre este indicador com relação a estas organizações. 
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Figura  19 :  C lasse  1621-8/00  -  Ind icador  PF 2 2  

 
Com relação ao indicador PF2 2,  pode-se observar através da f igura 19, que 

as organizações K,  L,  M e N estão acima da média e da meta (destaque em verme-
lho).  
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Figura  20 :  C lasse  1621-8/00  -  Ind icador  PF 3 3  

 
Com relação ao indicador PF3 3,  pode-se observar através da f igura 20,  que as 

organizações L e M estão abaixo da meta (destaque em vermelho) mostrando assim 
uma ociosidade da planta fabr i l  e permit indo infer i r  que poder iam ser desenvolv idos 
estudos que permit issem uma maior ut i l ização da planta.  Já as organizações K e N 
estão acima da média (destaque em verde),  mostrando que estão com uma boa ocu-
pação de suas máquinas. 
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Figura  21 :  C lasse  1621-8/00  -  Ind icador  PF 3 7  

 

Com relação ao indicador PF3 7,  pode-se observar através da f igura 21, que 
as organizações K e M estão bem acima da média (destaque em vermelho),  apre-
sentando assim um consumo de energia al to para produzir  seus bens, permit indo 
depreender que poder iam ser desenvolv idos estudos nos seus processos que permi-
t issem reduzir  o consumo de energia.  Já a organização N apresenta um consumo de 
energia abaixo da média (destaque em verde) mostrando que suas ações de ef ic ien-
t ização estão corretas.  A organização L não apresentou dados sobre este indicador,  
não permit indo assim que se f izesse anál ise sobre o mesmo. 

 
Buscando-se uma melhor v isual ização, faci l i tando assim a compreensão dos 

indicadores obt idos por cada uma das orgnizações pesquisadas no contexto da ges-
tão da ef ic iência energét ica,  fez-se a plotagem dos mesmos dados em gráf icos radi-
a is.  

 
Estes gráf icos permitem uma melhor anál ise dos indicadores pois eles tor-

nam possível  uma comparação entre as organizações dentro do mesmo indicador.  
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Figura  22 :  C lasse  1621-8/00  -  Ind icador  PF 1 7  

 
Na f igura 22 pode-se observar que as organizações L e N estão acima da 

média obt ida para este indicador.  
 

.  
F igura  23 :  C lasse  1621-8/00  -  Ind icador  PF 1 8  

 
Já na f igura 23, referente ao indicador PF1 8 ,  observa-se que a organização 

N está acima da média dentre as organizações anal isadas.  
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Figura  24 :  C lasse  16211-8 /00 -  Ind icador  PF 3 3  
 

A f igura 24,  referente ao indicador PF3 3 ,  permite observar que as organiza-
ções K e N apresentam valores al tos em relação a média,  porém este indicador tem 
como característ ica o fato de quanto maior melhor,  fazendo assim com que estas 
duas organizações apresentem índices ót imos. 
 

 
Figura  25 :  C lasse  1621-8/00  -  Ind icador  PF 3 7  
 

Já na f igura 25,  que mostra o indicador PF3 7,  observa-se que as organiza-
ções K e M estão acima da média,  necessi tando assim de ações corret ivas.  
 

Desta forma a anál ise dos indicadores obt idos com os dados levantados nos 
Diagnóst icos Energét icos das organizações separadas de acordo entre c lasses e 
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div isões segundo classi f icação do CNAE, permit iu ver i f icar as possíveis distorções 
no consumo de energia de algumas organizações, já que esta separação entre elas 
permit iu real izar comparações entre os indicadores e v isual izar as di ferenças entre 
elas no tocante à ef ic iência energét ica.  
 

Após a anál ise das informações obt idas e dos indicadores cr iados a part i r  das 
mesmas pode-se observar que algumas delas necessitam de padronização, ta l  como 
o consumo específ ico,  que permita a sua ut i l ização e consequentemente a real iza-
ção de um benchmarking  entre as organizações. 
 
 
5.6 ANÁLISE DOS INDICADORES PARA PRIORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
 

Nesta etapa do t rabalho, buscou-se desenvolver a segunda f inal idade deste 
t rabalho que é a de fornecer subsídios aos gestores das concessionár ias de energia 
para decidir  dentre algumas organizações, qual  ou quais delas ter iam pr ior idade no 
recebimento de invest imentos para ef ic ient ização energét ica.  

 
A anál ise v isando esta pr ior ização começou sem se fazer dist inção dentre 

as organizações das quais se dispunham de dados, ver i f icando qual  ou quais dos 
indicadores seguir iam as mesmas tendências do indicador RCB – Relação Custo-
Benefíc io,  que é o indicador ut i l izado pela ANEEL, como um dos cr i tér ios para ava-
l iação econômica de projetos de ef ic ient ização energét ica,  or ientando os gestores 
na tomada de decisão sobre onde apl icar os invest imentos.  Este indicador RCB – 
Relação Custo-Benefíc io,  segundo a ANEEL (2005) faz a relação entre os custos 
anual izados e os benefíc ios anual izados. 

 
Assim, passou-se a anal isar todas as organizações das quais se dispunha 

de dados por meio dos Diagnóst icos Energét icos.  Numa pr imeira anál ise que englo-
bou todos os indicadores sem dist inção de produto f inal  ou c lasse do CNAE, não se 
pode concluir  nada. Após esta pr imeira anál ise foram ut i l izadas somente aquelas 
que produzem os mesmos produtos f inais,  buscando assim chegar a alguma conclu-
são. 
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Buscando faci l i tar  a compreensão e a extração de informações para a toma-

da de decisão, os indicadores de todas as organizações foram tabulados, mostrando 
dentro de cada indicador qual  delas estava acima (destaque em vermelho) ou abaixo 
média (destaque em verde) obt ida das própr ias informações obt idas dos Diagnóst i -
cos.  

 
Na tabela 3 fo i  incluída a relação RCB, que mostra a relação existente entre 

os custos e benefíc ios nas organizações, que é o indicador escolhido pela ANEEL 
como or ientador para pr ior ização de invest imentos em Ef ic iência Energét ica.  
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Tabe la  3 :  Re lação de  o rgan izações  e  ind icadores  

 Organ izações  

Ind ica  
dores  

A  B  C D E  F  G H I  J  K  L  M N O P Q R S  T  U V  W 

PF 1 7                         

PF 1 8                         

PF 2 2                         

PF 3 3                         

PF 3 7                         

RCB 1,37  0 ,94  0 ,18  0 ,42  0 ,96  3 ,85  0 ,35  1 ,17  1 ,22  -2 ,6  2 ,06  0 ,56  1 ,15  0 ,48  -3 ,12  0 ,17  0 ,56  -0 ,92  3 ,86  0 ,8  0 ,77  0 ,37  0 ,43  

 
Legenda: 
 

 Indicador fora da média 

 Indicador dentro da média 

 Ausência de informação 
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A part i r  desta tabulação, pode-se infer i r  que segundo o indicador PF1 7  que 
mostra o consumo de energia por metro quadrado, que as organizações T e U ser i -
am as mais pr ior izadas a receber invest imentos dest inados a ef ic ient ização, pois se 
encontram acima da média para este indicador.  

 
Já através do indicador PF1 8  que mostra o consumo de energia pelo total  de 

funcionár ios pode-se depreender que as organizações mais vantajosas para invest ir  
em ef ic ient ização ser iam: A, C, D,  E,  F,  G, J,  N,  Q,  S e T,  sendo, porém a mais van-
tajosa a N, pois apresentou um maior valor neste indicador.  

 
Já o indicador PF2 0,  que relaciona o consumo específ ico de energia por pro-

dução, nada se pode infer i r ,  pois os dados fornecidos pelas organizações não per-
mitem que se façam comparações entre as mesmas, pois as informações fornecidas 
não são padronizadas, is to é,  não têm a mesma unidade de medida. 

 
Quanto ao indicador PF2 2  que mostra o gasto de energia reat iva de cada or-

ganização, ver i f icou-se que todas as organizações com exceção de B, O, Q e U a-
presentam gasto com energia reat iva,  sendo que as que apresentaram maior gasto 
com este t ipo de energia foram a G, L,  M, N,  T e V.  

 
Os dados relat ivos ao indicador PF3 3  que mostra o percentual  de ocupação 

de máquinas de cada organização, permite ver i f icar que as organizações A,  C,  F,  H,  
L,  M, R, T e U, apresentaram um percentual  de ocupação mais baixo que a média, 
permit indo assim infer i r  que devem ser desenvolv idos estudos de v iabi l idade visan-
do o aumento do percentual de ocupação das máquinas.  

 
Como úl t imo indicador anal isado, o PF3 7  que mostra o consumo de energia 

por produção total  de cada organização, ver i f icou-se que as organizações B,  G, I ,  J ,  
K, M, P, S e T foram as que apresentaram um consumo maior que a média.  
 

Como esta pr imeira anál ise fo i  inconclusiva,  pois surgiram vár ias opções pa-
ra pr ior ização de invest imentos,  resolveu-se part i r  para uma segunda anál ise,  en-
globando somente as organizações que produzem os mesmos produtos f inais.  Para 
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isto foram escolhidas as organizações K,  L,  M e N que pertencem a classe 1621-
8/00 e fabr icam de produtos de madeira,  conforme mostra a tabela 4.  

 
Tabe la  4 :  Ind icadores  an tes  das a l te rações  nos  cá lcu los  de  consumo 

 Organizações 

Indicadores K L M N 

PF1 7      

PF1 8      

PF2 2      

PF3 3      

PF3 7      

RCB 2,06 0,56 1,15 0,48 
 

Nesta segunda anál ise pode-se observar que há uma divergência entre as 
organizações que aparentemente poder iam ser escolhidas em uma possível  pr ior iza-
ção de invest imentos,  pois apresentam três indicadores fora da média.  

 
Uma das organizações ser ia a L,  com os indicadores PF1 7,  PF2 2  e PF3 3  aci-

ma da média,  outra ser ia a M com os indicadores PF2 2,  PF3 3 e PF3 7 ,  acima da média 
e a terceira poder ia ser a organização N, com os indicadores PF1 7,  PF1 8  e PF2 2  aci-
ma da média.   

 
Porém, nesta anál ise também nada se pode concluir  sobre uma possível  pr i-

or ização, pois as informações obt idas de cada organização não coincidem com os 
valores de RCB, não permit indo assim que se tome a devida decisão. 

 
Assim sendo, resolveu-se desenvolver uma anál ise de sensibi l idade dos in-

dicadores cr iados, buscando ver i f icar se havendo alterações no consumo de energia 
com base nas sugestões fe i tas nos Relatór ios de Diagnóst ico Energét ico,  e apl ican-
do estes novos valores nos indicadores,  estes f icar iam melhores.  Neste cenár io fo i  
montada a Tabela 5,  que apresenta as s i tuações atual  e nova das organizações e 
seus respect ivos indicadores.  
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Tabe la  5 :  Novo  cenár io  com va lores  cor r ig idos  baseados em melhor ias  executadas  

 
Com a anál ise do novo cenár io,  is to é,  dos novos consumos de energia das 

organizações devido às al terações provenientes das ações de ef ic ient ização reco-
mendadas pelo Relatór io de Diagnóst ico,  conforme pode ser observado na tabela 7,  
pode-se observar através das tabelas 6,  7 e 8 que alguns indicadores sofreram alte-
rações em razão dos novos consumos. 

 
Tabe la  6 :  Ind icadores  baseados em dados  sem ações  de e f i c ient i zação energé t i ca  
Organ i -
zações  

PF 1 7  PF 1 8  PF 2 0  PF 2 2  PF 3 3  PF 3 7  RCB 

K 12 ,8337 595 ,8571 77 ,60kWh/m 3  R$ 6 .700 ,26  30  77 ,6  2 ,06  

L  81 ,2519 635 ,7810  R$ 54 .050,54 9 ,1667 -  0 ,56  

M 16 ,0613 798 ,53236 19 ,27GJ/ ton =  
5352,78kWh/ ton  

R$ 39 .404,66 9 ,1  86 ,1026 1 ,15  

N 36 ,7567 43243,192  31 ,039kWh/m 3  R$ 69 .312,91 30  31 ,0390 0 ,48  

 
Tabe la  7 :  Ind icadores  baseados em dados  com ações  de e f i c ient i zação energé t i ca  
Organ i -
zações  

PF 1 7  PF 1 8  PF 2 0  PF 2 2  PF 3 3  PF 3 7  RCB 

K 12 ,4854 579 .6789 77 ,60kWh/m 3  R$0,00  30  75 ,493  2 ,06  

L  66 ,0326 516 ,6934  R$0,00  9 ,1667 -  0 ,56  

M 14 ,1673 704 ,3683 19 ,27GJ/ ton =  
5352,78kWh/ ton  

R$0,00  9 ,1  75 ,9493 1 ,15  

N 36 ,2803 42682,694  31 ,039kWh/m 3  R$0,00  30  30 ,6367 0 ,48  

 
 
 
 
 

Organ izações  Consumo de energ ia   
sem ações  de  e f i c ien-

t i zação (kWh/mês)  
(A)  

Energ ia  economizada 
 com ações de   

e f i c ien t i zação (kWh/mês)  
(B)  

Consumo de energ ia  
após  açoes de  e f i c ien t i -

zação  (kWh/mês)   
(A  –  B)  

K  166840 4529,83  162310 

L  87102 16315 70787 

M 99018 11676,33  87341,67  

N 13967551 181040,8  13786510,2  



 

 

90

Tabe la  8 :  Ind icadores  depo is  das a l te rações  nos  cá lcu los  dos  consumos de energ ia  
 Organizações 

Indicadores K L M N 

PF1 7      

PF1 8      

PF2 2      

PF3 3      

PF3 7      

RCB 2,06 0,56 1,15 0,48 
 
Assim, pode-se infer ir  que os indicadores desenvolv idos são sensíveis a es-

tes novos cálculos,  pois se pode observar que a organização K,  que t inha somente 
dois indicadores dentro da média (PF1 7 ,  PF1 8  e PF3 3)  passou a ter  t rês (PF1 8 ,  PF2 2   e 
PF3 3) ,  a L,  que t inha um indicador (PF1 8) ,  passou a ter  dois (PF1 8  e PF2 2) ,  a M que 
t inha um (PF1 8) ,  passou a ter  dois (PF1 8  e PF2 2)  dentro da média e a organização N 
que também t inha somente dois indicadores dentro da média (PF3 3  e PF3 7)  passou a 
ter  t rês indicadores dentro da média (PF2 2,  PF3 3  e PF3 7) .  Desta forma, pode-se ob-
servar que os indicadores apresentam certa sensibi l idade. 

 
Porém, como ferramenta de suporte ao gestor na tomada de decisão a res-

pei to da pr ior ização de invest imentos,  necessita-se ainda do desenvolv imento de 
uma metodologia que auxi l ie os tomadores de decisão a discernir ,  sem lançar mão 
do indicador RCB, em qual  organização devem ser real izados invest imentos procu-
rando melhorar a ef ic iência energét ica.  

 
 

5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 

A ut i l ização do Balanced Scorecard  como sistema de gestão da ef ic iência 
energét ica das organizações permite desenvolver dois t ipos de anál ises com relação 
à ef ic iência energét ica.  Um deles auxi l ia o gestor no gerenciamento da ef ic iência 
energét ica da organização permit indo sua anál ise e comparação com outras organi-
zações que fabr icam o mesmo produto f inal .  Já a segunda anál ise auxi l ia o gestor 
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das concessionár ias de energia na escolha da organização onde deva pr ior izar os 
invest imentos em ef ic ient ização energét ica.  

 
Com relação a pr imeira anál ise,  que é a que auxi l ia a organização na melho-

r ia de ef ic iência energét ica,  pode-se concluir  que há a necessidade de estabelecer 
indicadores e metas que sejam compreensíveis por parte de todos os colaboradores 
da organização e real istas do ponto de vista de obtenção dos mesmos, pois de nada 
adianta est ipular metas impossíveis de serem alcançadas. Deve-se também alocar 
cada organização dentro de uma classi f icação de acordo com os produtos fabr ica-
dos,  permit indo que sejam real izadas comparações entre o consumo de energia de 
cada uma delas e dos seus processos fabr is  e assim buscar a melhor ia dos proces-
sos.  

 
Já a segunda anál ise,  que é aquela que auxi l ia os gestores das concessio-

nár ias de energia a escolher a organização que será pr ior izada no recebimento de 
invest imentos para ef ic ient ização energét ica,  fo i  inconclusiva,  pois somente com os 
indicadores desenvolv idos a part i r  dos dados dos Diagnóst icos Energét icos,  não fo i  
possível  extrair  informações que permitam escolher dentro da mesma parametr iza-
ção escolhida pela ANEEL, a organização que receba invest imentos para ef ic ient i-
zação. Conseguiu-se nesta segunda anál ise,  somente ver i f icar que os indicadores 
desenvolv idos são sensíveis à manipulação de informações, pois ao se testar na 
var iação dos valores de energia consumida para menos, os indicadores melhoraram. 
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 CONCLUSÕES FINAIS 
 

O desenvolv imento de ações vol tadas à ef ic iência energét ica,  assim como 
quaisquer outras devem ser planejadas, organizadas, executadas e controladas de 
forma correta para que se obtenham os efei tos desejados. 

 
Porém, as metodologias de indicadores desenvolv idas para o gerenciamento 

da ef ic iência energét ica apresentam problemas no que tange à ut i l ização, pois para 
as pessoas não l igadas às áreas técnicas eles são de di f íc i l  compreensão, fazendo 
com que a maior ia dos colaboradores não se comprometam na  busca da ef ic ient iza-
ção energét ica da organização.  

 
A part i r  deste contexto,  anal isou-se uma metodologia que ao traduzir  os ob-

jet ivos e os indicadores,  em um l inguajar de fáci l  compreensão mot iva todos os co-
laboradores da organização a se comprometer na busca pela ef ic ient ização energé-
t ica.  

 
Esta Metodologia de gestão de indicadores que tem por base o Balanced 

Scorecard  faz com que a di f iculdade de implementação e gestão sejam reduzidas, 
proporcionando também um maior engajamento dos colaboradores no desenvolv i-
mento de ações voltadas aos objet ivos est ipulados, fazendo com que ocorra o de-
senvolv imento da organização e dos processos nos programas. 

 
A adaptação do BSC para o gerenciamento da ef ic iência energét ica,  buscou 

englobar todos os fatores que podem inf luenciar no consumo e no desperdíc io de 
energia,  cr iando perspect ivas e medidas de tendência e de resultados que possibi l i -
tam vis lumbrar todas as ações que possam prejudicar o consumo de energia,  procu-
rando sempre fazer com que todos nas organizações compreendam o que está sen-
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do medido ou quais ações podem agredir  ou provocar um aumento no consumo de 
energia.  

 
Assim, para que estas ações sejam de fáci l  compreensão e real ização, são 

desenvolv idos Mapas Estratégicos com as relações de causa e efei to dos indicado-
res,  mostrando que ações real izadas em determinada área podem inf luenciar no re-
sul tado de outra área. E paralelo ao Mapa Estratégico a própr ia cr iação do Score-

card ,  que auxi l ia no controle dos indicadores,  faci l i ta a compreensão e o al inhamen-
to dos colaboradores na busca da ef ic ient ização. 

 
O desenvolv imento do BSC dest inado a gerenciar a ef ic iência energét ica 

permit iu real izar dois t ipos de anál ise,  sendo uma do ponto de vista do gestor da 
organização que busca se tornar ef ic iente energet icamente,  ao permit i r  ver i f icar  co-
mo está o consumo e o possível desperdíc io de energia da sua organização, fazen-
do uma l igação entre o consumo de energia e a produção, permit indo também fazer 
um benchmarking  para ver i f icar com base nas informações obt idas de outras organi-
zações do mesmo ramo de at iv idade, como está o seu consumo e desperdício e a 
part i r  daí  in ic iar  processos de reengenhar ia v isando melhor ias e redução de consu-
mo e desperdíc io,  e uma segunda anál ise que busca fornecer subsídios aos gesto-
res das concessionár ias na tomada de decisão sobre em qual  organização se pode 
pr ior izar invest imentos voltados a ef ic ient ização energét ica.  

 
Na pr imeira anál ise,  concluiu-se que somente podem ser ver i f icadas organi-

zações que produzam o mesmo produto f inal ,  pois teor icamente possuem os mes-
mos processos produt ivos,  permit indo assim que possa se infer i r  a lguma coisa a 
respeito do consumo ou desperdíc io.  

 
Já na segunda anál ise,  observou-se que há a necessidade de um estudo 

mais aprofundado, que informe qual  organização pode ser pr ior izada para se rece-
ber invest imentos dest inados à ef ic ient ização, pois pelas anál ises real izadas nas 
organizações em conjunto ou separadas por div isão como por c lasses do CNAE, não 
se chegou a uma conclusão que fosse coerente com o indicador RCB que é o esco-
lh ido pela ANEEL para a tomada de decisão a respeito deste assunto.  
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Porém, nesta segunda anál ise conseguiu-se observar,  através de s imula-
ções nos dados obt idos nos Diagnóst icos Energét icos,  que os indicadores desenvol-
v idos são sensíveis às var iações que porventura ocorram nas informações a respei-
to do consumo energét ico nas organizações. 
 
 
6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

A part i r  dos resultados obt idos nas anál ises,  sugere-se que seja cont inuado 
o desenvolv imento de uma metodologia que permita por meio dos indicadores deci-
di r  dentre um leque de opções de organizações, qual  deverá ser a escolhida para 
receber invest imentos v isando a ef ic ient ização energét ica.  Esta cont inuidade visa 
pr ior izar as Medidas de Tendência desenvolv idas faci l i tando, assim, a tomada de 
decisão por parte dos gestores das concessionár ias de energia.  
 

Assim sendo, esta segunda anál ise necessita ter  seus t rabalhos cont inuados 
visando o desenvolv imento de uma metodologia que agregue todos os indicadores 
num só, o qual  informará qual  organização tem pr ior idade no recebimento de inves-
t imentos dest inados a ef ic ient ização energét ica.  
 



 

 

95

REFERÊNCIAS 
 
 
Abulfotuh,  Fuad, Energy eff iciency and renewable technologies: the way to sus-
tainable energy future ,  Science Direct ,  2007  
 
Aneel ,  Manual para elaboração do programa de eficiência energética  – Cic lo 
2005/2006, 
 
Arantes,  Nél io,  Sistemas de gestão empresarial:  conceitos permanentes na ad-
ministração de empresas válidas ,  -  São Paulo:  At las,  1998 
 
Bi t i tc i ,  Umit  S. ,  Nudurupat i ,  Sai  S. .  Driving continuous improvement ,  Manufactur-
ing Engineer,  IEEE, 2002  
 
Boyd, Gale,  Dutrow, El izabeth,  Tunnessen, Walt ,  The evolution of the ENERGY 
STAR energy performance indicator for benchmarking industrial  plant manufac-
turind energy use . ,  Jounal  of  Cleaner Product ion,  Elsevier Ltd. ,  2008 
 
Costa,  El iezer Arantes,  Gestão estratégica: da empresa que temos para a empre-
sa que queremos  – 2.  ed. – São Paulo:  Saraiva,  2007 
 
Ei lat ,  Harel ,  Golany,  Boaz e Shtub, Avraham, R&D project evaluation: An inte-
grated DEA and balanced scorecard approach ,  The Internat ional  Journal  of  Man-
agement Science, 2006 
 
Gane, Richard,  Haigh, Nigel  e O’Br ien,  Andy .  A Balanced Scorecard ,  Manufactur ing 
Engineer,  IEEE, 2002  
 
Haddad, J.  Uma análise sob os aspectos técnico e inst i tucional do estabeleci-
mento de índices mínimos de eficiência energética para equipamentos no Bra-
si l ,  SNPTEE, 2005. 
 
Herrero,  Emi l io,  Balanced Scorecard  e a gestão estratégica: uma abordagem prá-
t ica .  Rio de Janeiro:  Elsevier,  2005 – 8ª Reimpressão 
 
ht tp: / /www.eletrobras.gov.br/ELB/data/Pages/LUMIS0389BBA8PTBRIE.htm, v is i tado 
em 20/ janeiro/2009 
 
ht tp: / /www.receita. fazenda.gov.br/pessoajur id ica/cnaef iscal / txtcnae.htm, v is i tado em 
30/09/2010 
 
ht tp: / /www.uni tconversion.org/unit_converter/energy.html,  v is i tado em 15/10/2010 
 
Huang, Hao-Chen, Designing a knowledge-based system for strategic planning: 
A balanced scorecard perspective .  Expert  Systems wi th Appl icat ions,  Science Di-
rect ,  2007. 
 



 

 

96

Hwang, Yujong e Lei tch,  Robert ,  A. .  Balanced Scorecard: evening the odds of 
successful BPR .  IEEE Computer Society,  IEEE, 2005  
 
Kaplan,  Robert  S.  e Norton,  David P. ,  A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard  
– Rio de Janeiro:  Campus, 1997 
 
Kar löf ,  Bengt,  Conceitos básicos de administração  – São Paulo:  Nobel,  1994. 
 
Lee, Wen-Shing, Benchmarking the energy eff iciency of government buildings 
with data envelopment analysis ,  Science Direct ,  2008 
 
Lohman, Clemens; Fortuin,  Leonard e Wouters,  Marc.  Designing a performance 
measurement system: A case sturdy .  European Journal  of  Operat ional  Research, 
2004 
 
Maltz,  Alan C. Shenhar,  Aaron J.  e Rei l ly ,  Richard R.  Beyond the Balanced Score-
card: Refining the Search for Organizational Success Measures ,  Long Range 
Planning, 2003 
 
Marques, M. e Haddad, J.  (org.) ,  Conservação de Energia: Eficiência Energética 
de Equipamentos e Instalações. Eletrobrás/Procel – I ta jubá, MG: FUPAI,  2006. 
 
Maximiano, A. C. A.,  Introdução à Administração  – 5.  ed. – São Paulo:  At las,  
2000. 
 
McLean-Conner,  Penni.  Energy Efficiency: Principles and Practices .  Tulsa, Okla-
homa (EUA):  PennWell  Corporat ion,  2009, 194p. 
 
Niven, Paul  R.,  Balanced Scorecard passo-a-passo: elevando a desempenho e 
mantendo resultados  – Rio de Janeiro:  Qual i tymark,  2005 
 
Nogueira,  L.  A.  H,  Auditoria Energética,  in Conservação de Energia: Ef iciência 
Energética de Equipamentos e Instalações .  Eletrobrás/Procel  – I ta jubá,  MG: FU-
PAI,  2006 
 
Nogueira,  Francisco Horácio F.  de Mel lo.  Polít ica de ação: Ef iciência Energética .  
Secretar ia de estado de planejamento e gestão. Governo do Estado do Rio de Janei-
ro,  RJ,  2007. 
 
Ol iveira,  Otávio J. ,  Gestão empresarial:  sistemas e ferramentas  – São Paulo:  A-
t las,  2007 
 
Porter ,  Michael ,  Vantagem competit iva:  cr iando e sustentando um desempenho 
superior  – Rio de Janeiro:  Elsevier,  1989 
 
Reis,  L.  B. ,  Si lveira,  S.  (org.) ,  Energia Elétr ica para o Desenvolvimento Sustentá-
vel:  Introdução de uma Visão Mult idiscipl inar  – São Paulo:  Edi tora da Universi-
dade de São Paulo,  2000. 
 



 

 

97

Tolmasquim, M. T.  coord.,  Rosa, L.  P. ,  et al . ,  Tendências da ef iciência energética 
no Brasil :  Indicadores de ef iciência energética  – Rio de Janeiro:  COPPE/UFRJ, 
Energe, 1998. 
 
Volker,  J.  C.  et .  a l .  ,  Balanced Scorecard  apl icado a definição de mapas estraté-
gicos de gestão de energia da Votorantim metais  – Rio de Janeiro:  XIX SNPTEE, 
2007 
 
 
 
 



 

 

98

APÊNDICE 
 

 



 

 

99

Tabe la  9 :  Perspect i va  F inance i ra  -  MD –  Redução do  Consumo de  Energ ia  na Produção 

 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de  
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medida de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 1  kWh/ rece i ta  
  

PF 2  kWh/custo  matér ia -pr ima 
  

PF 3  Energ ia /área fabr i l  
  

PF 4  
Energ ia  da área fabr i l /á rea  

to ta l  
  

PF 5  
Energ ia  área fabr i l /número  

de  func ionár ios  
  

PF 6  kWh/horas  de  re t raba lho  
  

PF 7  
kWh/quant idade de  p rodu-

tos  re fugados  
  

PF 8  
% Homens-horas envo lv i -

dos  com re t raba lho  
  

Es ta  perspect i va  tem como ob je-
t i vo  most ra r  se  as  esco lhas  im-
p lementadas v isando a  me lhor ia  
da  e f i c iênc ia  energé t i ca  es tão 
con t r ibu indo  para  a  e levação do 
va lo r  de  mercado da  empresa,  
para  a  geração de  va lor  econô-
mico ,  p rop ic iando aumento  da 
l iqu idez dos ac ion is tas  e  demais  
s takeho lders .   
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ravés 
do  segu in te  ques t ionamento :  
Para  ser  e f i c ien te  energe t i ca-
mente ,  que resu l tados devem 
ser  gerados  para  os ac ion is tas  e  
demais  par t ic ipan tes?  

Reduz i r  o  consumo 
de  energ ia  

Redução do con-
sumo de  energ ia  
na  produção 
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Tabe la  10 :  Perspec t i va  F inance i ra  -  MD – Redução do  Consumo de  Energ ia  na  Admin is t ração  

 
 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de  
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 9  
Energ ia /área admin is t ra -
t i va  

  

PF 1 0  
Energ ia  da á rea  admi -
n is t ra t i va /área  to ta l  

  

PF 1 1  
Energ ia  área admin is t ra -
t i va /número  de  func ioná-
r ios  admin is t ra t i vos  

  

PF 1 2  
Energ ia  área admin is t ra -
t i va /á rea  admin is t ra t i va  

  

PF 1 3  
kWh/quant idade de  pro-
du tos(serv iços)  admin is-
t ra t i vos  re fugados  

  

PF 1 4  
% Homens-horas envo l -
v idos  com re t raba lho  da 
admin is t ração  

  

Es ta  perspect i va  tem como ob je-
t i vo  most rar  se  as  esco lhas  im-
p lementadas v isando a  me lhor ia  
da  e f i c iênc ia  energé t i ca  es tão 
con t r ibu indo  para  a  e levação do 
va lo r  de  mercado da  empresa,  
para  a  geração de  va lor  econô-
mico ,  prop ic iando aumento  da 
l iqu idez  dos  ac ion is tas  e  demais 
s takeho lders .   
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ravés 
do  segu in te  quest ionamento :  
Para  ser  e f i c ien te  energe t i ca-
mente ,  que resu l tados devem 
ser  gerados  para  os  ac ion is tas  e  
demais  par t ic ipan tes?  

Reduz i r  o  consumo 
de  energ ia  

Redução do  con-
sumo de energ ia  
na  admin is t ração  

 

PF 1 5  
kWh/horas  de  re t raba lho 
na  admin is t ração  
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Tabe la  11 :  Perspce t i va  F inance i ra  -  MD -  Redução do  Consumo de  Energ ia  na  Organ ização  

 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de  
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 1 6  kWh/ rece i ta    

PF 1 7  
Energ ia  da p lanta  to-
ta l /á rea  to ta l  

  

PF 1 8  
Energ ia  to ta l /número 
to ta l  de func ionár ios  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most rar  se  as esco-
lhas  imp lementadas  v isando a  
me lhor ia  da  e f i c iênc ia  energé-
t i ca  es tão  con t r ibu indo  para  a  
e levação do va lo r  de  mercado 
da  empresa ,  para  a  geração de  
va lo r  econômico ,  prop ic iando 
aumento da l iqu idez  dos ac io-
n is tas  e  demais  s takeho lders .   
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados a t ra-
vés  do segu in te  quest ionamen-
to :  Para ser  e f i c iente  energet i -
camente ,  que  resu l tados de-
vem ser  gerados  para  os  ac io -
n is tas  e  demais  par t i c ipan tes?  

Reduz i r  o  consumo 
de  energ ia  

Redução do  con-
sumo de  energ ia  
gera l  na  organ i -
zação 
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Tabe la  12 :  Perspce t i va  F inancer ia  -  MD -  Redução do  Cus to  de  Produção 

 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de  
Desempenho 

Medida de 
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 1 9  
Energ ia  to ta l /número  de  
func ionár ios  na  produ-
ção  

  

PF 2 0  
Consumo espec í f i co  de 
energ ia  

  

PF 2 1  
Cus to /produ tos  p roduz i -
dos  

  

PF 2 2  
Cus to  com energ ia  rea-
t i va  

  

Es ta  perspect i va  tem como ob je-
t i vo  most rar  se  as esco lhas 
imp lementadas  v isando a  me lho-
r ia  da  e f i c iênc ia  energé t i ca  es -
tão  con t r ibu indo  para  a  e leva-
ção  do  va lo r  de  mercado  da  
empresa ,  para  a  geração  de  
va lo r  econômico ,  prop ic iando 
aumento  da l iqu idez  dos  ac io -
n is tas  e  demais  s takeho lders .   
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ravés 
do  segu in te  quest ionamento :  
Para  ser  e f i c ien te  energe t i ca-
mente ,  que resu l tados devem 
ser  gerados  para  os ac ion is tas  e  
demais  par t ic ipan tes?  

Reduz i r  o  cus to  ope-
rac iona l  

Redução do 
cus to  de  pro-
dução 
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Tabe la  13 :  Perspec t i va  F inance i ra  -  MD -  Redução do  Cus to  com Garan t ia  

 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de  
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 2 3  
% de  p rodu tos  por  lo tes 
p roduz idos  com de fe i tos  

  

PF 2 4  
% de  horas  de  produção 
des t inadas a  re t raba lho  

  

PF 2 5  
Quant idade de  re -
c lamações  mensa is  

  

PF 2 6  
Quant idade  de  mater ia l  
re fugado por  de fe i to  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  mos t rar  se  as esco-
lhas  imp lementadas  v isando a  
me lhor ia  da  e f i c iênc ia  energé-
t i ca  es tão  con t r ibu indo  para  a  
e levação do va lor  de mercado 
da  empresa,  para  a  geração de 
va lo r  econômico ,  prop ic iando 
aumento  da  l iqu idez  dos ac io -
n is tas  e  demais  s takeho lders .   
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ra-
vés  do  segu in te  ques t ionamen-
to :  Para  ser  e f i c iente  energet i -
camente ,  que  resu l tados  de-
vem ser  gerados  para  os  ac io -
n is tas  e  demais  par t i c ipan tes?  

Reduz i r  o  consumo 
de  energ ia  

Redução do 
cus to  com ga-
rant ia  
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Tabe la  14 :  Perspec t i va  F inance i ra  -  MD -  Redução do  Cus to  com Serv iços  

 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de  
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 2 7  % de  serv iços / rece i ta    

PF 2 8  
Energ ia  consumida  com 
serv iços/serv iço  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  as  esco-
lhas  imp lementadas  v isando a  
me lhor ia  da  e f i c iênc ia  energé-
t i ca  es tão  con t r ibu indo  para  a  
e levação do  va lo r  de  mercado 
da  empresa,  para  a  geração 
de  va lor  econômico ,  prop ic i -
ando aumento  da  l iqu idez  dos  
ac ion is tas  e  demais  s takeho l -

ders .   
Os  ob je t i vos  des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ra-
vés  do segu in te  quest iona-
mento :  Para ser  e f i c iente  e-
nerge t i camente ,  que  resu l ta-
dos  devem ser  gerados para  
os  ac ion is tas e  demais  par t i c i -
pan tes?  

Reduz i r  o  consumo 
de  energ ia  

Redução do  cus-
to  com serv iços  
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Tabe la  15 :  Perspec t i va  F inance i ra  -  MD -  Aumento  da  Produ t i v idade  por  Func ionár io  

 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 2 9  
Quant idade  de  produ-
tos  fabr icados  por  
func ionár io  

  

PF 3 0  
Lucro /número  de fun-
c ionár ios  

  

PF 3 1  
Lucro / rece i ta  por  pro-
du to  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  as  esco-
lhas  imp lementadas v isando a  
me lhor ia  da  e f i c iênc ia  energé-
t i ca  es tão  con t r ibu indo  para  a  
e levação do  va lo r  de  mercado 
da  empresa,  para  a  geração 
de  va lo r  econômico ,  prop ic i -
ando aumento  da  l iqu idez dos 
ac ion is tas  e  demais  s takeho l -

ders .  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i -
va  podem ser  determinados 
a t ravés  do  segu in te  ques t io -
namento:  Para ser  e f ic ien te  
energet i camente,  que  resu l ta-
dos  devem ser  gerados para 
os  ac ion is tas  e  demais  par t i -
c ipan tes?  

Aumentar  produ t i -
v idade por  func io-
nár io  
 

Aumento  da p ro-
du t i v idade por  
func ionár io  
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Tabe la  16 :  Perspec t i va  F inance i ra  -  MD -  Determinação  do  Lucro  

 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 3 2  
Lucro /produto  p rodu-
z ido  

  

PF 3 3  
% de  ocupação de 
máqu inas  com produ-
ção  

  

PF 3 4  
% de  ocupação de 
mão-de-obra  com pro-
dução 

  

PF 3 5  
% de  matér ia -p r ima 
u t i l i zada nos p rodutos  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  as  esco-
lhas  imp lementadas  v isando a  
me lhor ia  da e f i c iênc ia  ener -
gé t i ca  estão  con t r ibu indo  
para  a  e levação do  va lo r  de 
mercado da  empresa ,  para  a  
geração de  va lo r  econômico ,  
p rop ic iando aumento  da  l iqu i -
dez  dos  ac ion is tas  e  demais  
s takeho lders .  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i -
va  podem ser  determinados  
a t ravés  do  segu in te  ques t io -
namento:  Para ser  e f i c ien te  
energet i camente,  que  resu l -
tados  devem ser  gerados  
para  os  ac ion is tas  e  demais  
par t i c ipan tes?  

Aumentar  a  luc ra-
t i v idade 

Determinação do 
luc ro   

 

    



 

 

107

Tabe la  17 :  Perspec t i va  F inance i ra  -  MD -  Redução dos  Cus tos  To ta is  

 

Perspect iva F inancei ra      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PF 3 6  
Energ ia  to ta l /p rodu to  
p roduz ido  

  

PF 3 7  
Energ ia  to ta l /p rodução 
to ta l  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  as  esco-
lhas  imp lementadas  v isando a  
me lhor ia  da e f i c iênc ia  ener -
gé t i ca  estão  con t r ibu indo  
para  a  e levação do  va lo r  de 
mercado da  empresa ,  para  a  
geração de  va lo r  econômico ,  
p rop ic iando aumento  da  l iqu i -
dez  dos  ac ion is tas  e  demais  
s takeho lders .  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i -
va  podem ser  determinados  
a t ravés  do  segu in te  ques t io -
namento:  Para ser  e f i c ien te  
energet i camente,  que  resu l -
tados  devem ser  gerados  
para  os  ac ion is tas  e  demais  
par t i c ipan tes?  

Reduz i r  os  cus tos 
to ta is  

Redução dos 
cus tos  to ta is   
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Tabe la  18 :  Perspec t i va  dos  C l ien tes  -  MD -  Quant idade de Rec lamações  

 
 

Perspect iva dos Cl ientes      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de 
Desempenho 

Medida de 
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PC 1  
Número  de rec lama-
ções   

  

PC 2  
Número  de rec lama-
ções  repe t idas  

  

PC 3  
% de  rec lamações  por  
p rodu tos  vend idos  

  

PC 4  
% de  rec lamações  por  
p rodu tos  produz idos  

  

PC 5  
% de  rec lamações  por  
lo tes  

  

PC 6  
% de  sa t i s fação  com 
os  produ tos  

  

PC 7  
% de  sa t i s fação  com 
os  serv iços  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  as  es-
co lhas  imp lementadas  v i -
sando a  me lhor ia  da  e f ic i -
ênc ia  energét i ca  es tão  con-
t r ibu indo  para  o  aumento  do  
va lo r  perceb ido  pe lo  c l ien-
te ,  para  a  me lhor ia  da  ima-
gem da  marca .  
Os  ob je t i vos  des ta  perspec-
t i va  podem ser  determina-
dos  a t ravés do  segu in te  
ques t ionamento :  Para  ser  
e f ic ien te  energe t icamente ,  
que  va lor  perceb ido deve 
ser  gerado para  os  c l ien-
tes?  

Reduz i r  as  rec la -
mações  dos con-
sumidores ,  

Quant idade de  
rec lamações 

 

    



 

 

109

Tabe la  19 :  Perspec t i va  dos  C l ien tes  -  MD -  Quant idade de Produ tos  Vend idos  

 
 

Perspect iva dos Cl ientes      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de 
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PC 8  
Quant idade  de  produ-
tos  vend idos 

  

PC 9  
% de  c resc imento  das 
vendas  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  as  es-
co lhas  imp lementadas  v i -
sando a  me lhor ia  da  E f ic i -
ênc ia  Energé t i ca  es tão  
con t r ibu indo  para  o  aumen-
to  do  va lor  perceb ido  pe lo  
c l ien te ,  para  a  me lhor ia  da 
imagem da  marca.  
Os  ob je t i vos  des ta  perspec-
t i va  podem ser  determina-
dos  a t ravés do  segu in te  
ques t ionamento :  Para  ser  
e f ic ien te  energe t icamente ,  
que  va lor  perceb ido deve 
ser  gerado para  os  c l ien-
tes?  

Aumentar  a  fa t ia  
de  marcado 

Quant idade  de 
p rodu tos  ven-
d idos  

 

    



 

 

110

Tabe la  20 :   Perspec t i va  do  Me io  Ambien te  -  MD -  Determinação da Quant idade  de  Insumos Energét icos  

 

Perspect iva do Meio Ambiente      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de 
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PMA 1  
Evo lução do consumo 
de  insumos energé t i -
cos  

  

PMA 2  
% de  insumos energé-
t i cos  por  p rodu to  

  

PMA 3  
% de  insumos energé-
t i cos  desperd içados  

  

PMA 4  
Consumo re-
a l / consumo por  pro je to  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  as  es-
co lhas  imp lementadas  v i -
sando a  me lhor ia  da  e f ic i -
ênc ia  energét i ca  es tão  con-
t ibu indo  para  a  me lhor ia  e  
conservação do  Me io  Ambi -
en te .  
Os  ob je t i vos  des ta  perspec-
t i va  podem ser  determina-
dos  a t ravés do  segu in te  
ques t ionamento :  Para  ser  
e f ic ien te  energe t icamente ,  
que  me lhor ias  devem ser  
fe i tas  no  meio  ambien tes e  
na  re lação  da  organ ização 
com o me io  ambiente?  

Reduz i r  o  consu-
mo de  insumos 
energét i cos  
 

De terminação 
da  quant idade 
de  insumos 
energét i cos  
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Tabe la  21 :  Perspec t i va  do  Me io  Ambien te  -  MD -  Mater ia l  Desperd içado  

 

Perspect iva do Meio Ambiente      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de 
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PMA 5  

Quant idades deman-
dadas por  p ro je-
to /quant idades  con-
sumidas  

  Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  as  es-
co lhas  imp lementadas  v i -
sando a  me lhor ia  da  e f ic i -
ênc ia  energét i ca  es tão  con-
t ibu indo  para  a  me lhor ia  e  
conservação do Me io  Ambi -
en te .  
Os  ob je t i vos  des ta  perspec-
t i va  podem ser  de termina-
dos  a t ravés do segu in te  
ques t ionamento :  Para  ser  
e f i c iente  energe t i camente ,  
que  me lhor ias  devem ser  
fe i tas  no meio  ambien tes e  
na  re lação  da  organ ização 
com o me io  ambiente?  

Reduz i r  o  desper -
d íc io  de  mater ia l  
 

Mater ia l  des-
perd içado  
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Tabe la  22 :  Perspec t i va  dos  Processos In te rnos  -  MD -  Quant idade de  Horas  Des t inadas  aos  Produtos/Serv iços  

 

Perspect iva dos Processos In ternos      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PPI 1  
% hora  de p ro je to /  
horas  rea is  u t i l i zadas  

  

PPI 2  % re t raba lho   

PPI 3  % er ro    

PPI 4  
% hora  de  máqu inas 
paradas para  manu-
tenção cor re t i va  

  

PPI 5  
% hora  de  máqu inas 
paradas para  manu-
tenção preven t iva  

  

PPI 6  
% hora  de  máqu inas 
paradas por  de fe i to  

  

PPI 7  

Quant idade de  ho-
mem-hora  envo lv idos 
com manutenção cor -
re t i va  

  

PPI 8  
% desv io  de  p rodução 
em re lação  ao  pro je to 
in ic ia l  da  fabr ica  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  os pr in -
c ipa is  processos  de  negóc ios  
de f in idos  na cade ia  de  va lo r  
es tão  con t r ibu indo  para  a  
me lhor ia  da  e f i c iênc ia  ener -
gé t i ca .  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i -
va  podem ser  de terminados  
a t ravés  do  segu in te  quest io -
namento:  Para  ser  e f i c ien te  
energet i camente  sat i s fazen-
do  ass im aos  c l ien tes e  de-
ma is  par t i c ipan tes  em que 
processos  se  devem buscar  
a lcançar  a  exce lênc ia  opera-
c iona l?  

Aumentar  as  
taxas  de  u t i l i za -
ção  do  t raba lho  
 

Quant idade de  
horas  dest inadas 
aos  produ-
tos /serv iços  

 

 

PPI 9  
Energ ia /quant idade de 
p rodu tos  produz idos  
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Tabe la  23 :  Perspec t i va  dos  Processos In te rnos  -  MD -  Me lhor ia  dos  Tempos de  Produção 

 

Perspect iva dos Processos In ternos      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PPI 1 0  
%tempos  rea is / tempos 
de terminados  por  pro-
je to  

  

PPI 1 1  
% mapeamento dos 
p rocessos  produ t i vos  

  

PPI 1 2  
% mapeamento dos 
p rocessos  admin is t ra -
t i vos  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  os  pr inc i -
pa is  processos  de  negóc ios  
de f in idos  na cade ia  de  va lo r  
es tão  cont r ibu indo  para  a  
me lhor ia  da e f i c iênc ia  ener -
gé t i ca .  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i -
va  podem ser  de te rminados 
a t ravés do segu in te  ques t io -
namento:  Para  ser  e f i c ien te  
energet i camente  sa t i s fazendo 
ass im aos  c l ien tes  e  demais  
par t i c ipan tes em que proces-
sos  se  devem buscar  a lcançar  
a  exce lênc ia  operac iona l?  

Aumentar  as  
taxas  de  u t i l i -
zação  do  t raba-
lho  
 

Me lhor ia  dos  
tempos  de  produ-
ção  
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Tabe la  24 :  Perspec t i va  dos  Processos In te rnos  -  MD -  Mapeamento  das  P lan tas  da Organ ização 

 

Perspect iva dos Processos In ternos      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PPI 1 3  
% ambien tes da  p ro -
dução com i lumina-
ção  na tura l  

  

PPI 1 4  
% ambien tes  da  ad-
min is t ração  com i lu -
minação na tura l  

  

PPI 1 5  
% de  a tua l i zação da 
p lan ta  fabr i l  

  

Es ta  perspect iva  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  os  pr inc i -
pa is  processos  de negóc ios 
de f in idos  na cade ia  de va lo r  
es tão  con t r ibu indo  para  a  me-
lhor ia  da  e f i c iênc ia  energé t i ca .  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ra-
vés  do  segu in te  ques t ionamen-
to :  Para ser  e f i c iente  energet i -
camente  sat i s fazendo ass im 
aos  c l ien tes e  demais  par t i c i -
pan tes  em que processos  se  
devem buscar  a lcançar  a  exce-
lênc ia  operac iona l?  

Me lhorar  a  u t i l i -
zação do  espa-
ço  
 

Mapeamento das  
p lan tas  da  o rga-
n ização 
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Tabe la  25 :  Perspec t i va  dos  Processos In te rnos  -  MD -  Determinação da  Quant idade de  Fa lhas  

 

Perspect iva dos Processo In ternos      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PPI 1 6  
% de  fa lhas  em pro-
cessos  fabr is  

  

PPI 1 7  
% de  fa lhas  em pro-
cessos  admin is t ra t i vos  

  

PPI 1 8  
% de  fa lhas  em manu-
tenção preven t iva  

  

PPI 1 9  
% de  fa lhas  em manu-
tenção cor re t i va  

  

PPI 2 0  
% de  fa lhas em serv i -
ços  

  

PPI 2 1  
% de  fa lhas em serv i -
ços  de  garan t ia  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  os  pr inc i -
pa is  processos  de  negóc ios 
de f in idos  na cade ia  de va lor  
es tão  con t r ibu indo  para  a  me-
lhor ia  da  e f i c iênc ia  energé t i ca .  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ra-
vés  do segu in te  quest ionamen-
to :  Para  ser  e f ic ien te  energet i -
camente  sat i s fazendo ass im 
aos  c l ien tes e  demais  par t i c i -
pan tes  em que processos  se  
devem buscar  a lcançar  a  exce-
lênc ia  operac iona l?  

Reduz i r  a  quan-
t idade  de  fa lhas  

Determinação da 
quant iadade de 
fa lhas  

 

PPI 2 2  
% de  fa lhas em serv i -
ços  de  vendas 
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Tabe la  26 :  Perspec t i va  da  Aprend izagem e do Cresc imento  -  MD -  Me lhor ia  da  Qua l idade  da  Mão-de-Obra 

 

Perspect iva da Aprendizagem e do Cresc imento      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PAC 1  
Tempo méd io  do co la-
borador  em cada fun-
ção  

  

PAC 2  
Grau  de  sa t is fação  dos 
co laboradores  com 
suas  a t iv idades 

  

Es ta  perspec t i va  tem como ob-
je t i vo  most ra r  se  o  t raba lho  
execu tado pe los  execu t ivos  e  
co laboradores  poss ib i l i tando  a  
aprend izagem e  cr iação de  no-
vos  conhec imentos  na  o rgan i -
zação,  con t r ibuem para  a  me-
lhor ia  da  e f i c iênc ia  energét i ca  
na  mesma.  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ra-
vés  do segu in te  quest ionamen-
to :  Para ser  e f i c ien te  energe t i -
camente  sa t i s fazendo ass im 
aos  c l ien tes e  demais  par t i c i -
pan tes  qua is  competênc ias  e  
hab i l idades devem ser  desen-
vo lv idas  pe los  execut ivos  e  
co laboradores  v isando a lcançar  
a  exce lênc ia  operac iona l?  

Reduz i r  a  taxa 
de  g i ro  

Me lhor ia  da qua l i -
dade de  mão-de-
obra  
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Tabe la  27 :  Perspec t i va  da  Aprend izagem e do Cresc imento  -  MD -  Me lhor ias  In t roduz idas ,  Promov idas  ou  Suger idas pe los Co laboradores  

 

Perspect iva da Aprendizagem e do Cresc imento      

Descr ição da Perspect ivas Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PAC 3  

Número  de inovações 
suger idas  e  imp lan ta-
das  pe los  co laborado-
res  

  

PAC 4  

Número  de cor reções 
in t roduz idas nos  p ro-
cessos  fabr is  pe los 
co laboradores  

  

PAC 5  

Número  de cor reções 
in t roduz idas nos  p ro-
cessos  admin is t ra t i vos 
pe los  co laboradores  

  

PAC 6  

Número  de me lhor ias  
in t roduz idas pe los co-
laboradores nos  p ro-
cessos  fabr is  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  o  t raba lho 
execu tado  pe los  execu t ivos  e  
co laboradores  poss ib i l i tando  a  
aprend izagem e  cr iação  de 
novos  conhec imentos  na  o rga-
n ização,  con t r ibuem para  a  
me lhor ia  da  e f i c iênc ia  energé-
t i ca  na  mesma.  
Os  ob je t i vos  des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ra-
vés  do  segu in te  quest iona-
mento :  Para ser  e f i c iente  e-
nerge t i camente  sa t i s fazendo 
ass im aos  c l ien tes e  demais  
par t i c ipan tes qua is  competên-
c ias  e  hab i l idades  devem ser  
desenvo lv idas  pe los  execu t i -
vos  e  co laboradores  v isando 
a lcançar  a  exce lênc ia  opera-
c iona l?  

Aumentar  o  va lo r  
ad ic ionado por  
func ionár io  
 

Me lhor ias  in t ro -
duz idas,  promov i -
das  ou  suger idas 
pe los  co laborado-
res  
 
 

 

PAC 7  

Número  de me lhor ias  
in t roduz idas pe los co-
laboradores nos  p ro-
cessos  admin is t ra t i vos  

  



 

 

118

Tabe la  28 :  Perspec t i va  da  Aprend izagem e do Cresc imento  -  MD -  Determinação da  Quant idade de Produtos Produz idos  por  Co laboradores  

 

Perspect iva da Aprendizado e do Cresc imento      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de  
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PAC 8  
Quant idade  de  p rodu-
tos  produz idos  por  
co laboradores  

  Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  o  t raba lho 
execu tado pe los  execut ivos  e  
co laboradores  poss ib i l i tando  a  
aprend izagem e  c r iação  de 
novos  conhec imentos  na  o rga-
n ização,  con t r ibuem para a  
me lhor ia  da  e f ic iênc ia  energé-
t i ca  na  mesma.  
Os  ob je t i vos  des ta  perspec t i va  
podem ser  de terminados  a t ra-
vés  do segu in te  quest iona-
mento :  Para ser  e f i c iente  e-
nerge t i camente  sat i s fazendo 
ass im aos  c l ien tes  e  demais  
par t i c ipan tes qua is  competên-
c ias  e  hab i l idades  devem ser  
desenvo lv idas  pe los execu t i -
vos  e  co laboradores v isando 
a lcançar  a  exce lênc ia  opera-
c iona l?  

Aumentar  a  p ro-
du t i v idade do 
func ionár io  

Determinação da 
quant idade de 
p rodu tos  produ-
z idos  por  func io -
nár ios  
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Tabe la  29 :  Perspec t i va  da  Aprend izagem e do Cresc imento  -  MD -  Me lhor ia  da  Conf iab i l i dade  Humana na  Organ ização 

 

Perspect iva da Aprendizado e do Cresc imento      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de 
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de 
 Tendência Metas In ic ia t ivas 

PAC 9  
% er ro  por  p rodu to  pro-
duz ido  

  

PAC 1 0  
% hora  de  produção 
des t inadas a  re t raba lho  

  

PAC 1 1  
% hora  de  admin is t ração 
des t inadas a  re t raba lho  

  

PAC 1 2  
% matér ia -pr ima re fuga-
da  por  er ro  

  

PAC 1 3  
% hora  de  produção 
des t inadas  a  manuten-
ção  cor re t iva  

  

PAC 1 4  

Quant idade  de  horas  de 
máqu ina  parada  por  er ro  
de  manuse io  e  de  manu-
tenção 

  

PAC 1 5  
Quant idade  de  homem -
hora  para  cor reção  de  
e r ros de produção 

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  o  t raba lho 
execu tado pe los  execut ivos  e  
co laboradores  poss ib i l i tando 
a  aprend izagem e  c r iação  de 
novos  conhec imentos  na o r -
gan ização ,  con t r ibuem para  a  
melhor ia  da  e f i c iênc ia  ener -
gé t i ca  na mesma.  
Os  ob je t i vos des ta  perspec t i -
va  podem ser  de terminados 
a t ravés  do  segu in te  ques t io -
namento:  Para ser  e f i c ien te 
energet i camente sa t i s fazendo 
ass im aos  c l ien tes e  demais  
par t i c ipan tes qua is  compe-
tênc ias  e  hab i l idades  devem 
ser  desenvo lv idas  pe los  exe-
cu t ivos  e  co laboradores v i -
sando a lcançar  a  exce lênc ia  
operac iona l?  

Reduz i r  e r ros  na  
o rgan ização (Pro-
dução/  Admin is t ra-
ção)  

Me lhor ia  da  
Conf iab i l idade  
Humana na  
Organ ização 

 

PAC 1 6  
Quant idade  de  homem -
hora  para  cor reção  de  
e r ros na admin is t ração  
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Tabe la  30 :  Perspec t i va  da  Aprend izagem e do Cresc imento  -  MD -  Redução de  Quant idade de  Mater ia l  Desperd içado  

 

Perspect iva da Aprendizado e do Cresc imento      

Descr ição da Perspect iva Objet ivo de 
Desempenho 

Medida de 
Desempenho 

Medida de  
Resul tado 

Código  
do Ind icador  

Medidas de  
Tendência Metas In ic ia t ivas 

PAC 1 7  % de  p rodutos  re fugados    

PAC 1 8  
% de  p rodu tos  p roduz i -
dos  com de fe i to  

  

PAC 1 9  
% de  serv iços  admin is-
t ra t i vos  re fugados  

  

PAC 2 0  
% de  serv iços  admin is-
t ra t i vos  re t raba lhados  

  

Es ta  perspec t i va  tem como 
ob je t i vo  most ra r  se  o  t raba lho 
execu tado pe los  execu t ivos  e  
co laboradores  poss ib i l i tando  a  
aprend izagem e cr iação  de 
novos  conhec imentos  na o rga-
n ização,  con t r ibuem para  a  
me lhor ia  da  e f i c iênc ia  energé-
t i ca  na  mesma.  
Os ob je t i vos  des ta  perspect iva  
podem ser  de terminados a t ra-
vés  do segu in te  quest ionamen-
to :  Para  ser  e f i c iente  energet i -
camente  sat i s fazendo ass im 
aos  c l ien tes e  demais  par t i c i -
pan tes  qua is  competênc ias  e  
hab i l idades devem ser  desen-
vo lv idas  pe los  execut ivos  e  
co laboradores  v isando a lcan-
çar  a  exce lênc ia  operac iona l?  

Aumentar  a  p rodu-
t i v idade do  func io-
nár io  

Redução de 
quant idade de 
mater ia l  des-
perd içado  
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