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Apresentação da Série

A série de guias práticos de ações do Programa AmbientAÇÃO é composta de
cinco guias temáticos destinados a orientar as comissões setoriais das organizações
parceiras em relação a ações que podem ser executadas no âmbito das “linhas de
ação” do Programa. Esses materiais foram organizados com o intuito de dar diretrizes
principais para cada um dos temas (água, energia, materiais, resíduos e qualidade de
vida) que compõem as regras de pontuação adotadas, servindo como modelo básico
para ações passíveis de compor notas no sistema de certificação do AmbientAÇÃO.

O objetivo é apresentar, de forma condensada, exemplos de ações
categorizadas como: de implantação, processual, gerencial e educativa, que podem ser
levadas a efeito para promover a sustentabilidade da operação do serviço oferecido
pelas organizações parceiras. É preciso destacar que são ações que consideram os
aspectos ambientais, sociais e econômicos; mas focamos nas ações que podem
minimizar os impactos ambientais negativos e potencializar os positivos, para a
proteção e a conservação do meio ambiente, enquanto objetivo principal vislumbrado
pelo Programa AmbientAÇÃO.

A intenção dos guias práticos é abordar de maneira operacional os temas,
deixando indicações de medidas que podem ser adotadas no cotidiano da organização,
sem que houvesse a preocupação de demonstrar de forma explícita as interfaces
científicas ou teóricas que justificam as ações sugeridas; pois esse objetivo, de
fundamentar as ações, será o alvo da Série “Fundamentos Científicos e Teóricos de
Ações”, cujos materiais que vem sendo produzidos também serão disponibilizados,
oportunamente, na plataforma on-line do AmbientAÇÃO. Assim, a comissão setorial
poderá usar essa última série como subsídio na proposição de ações educativas, onde
os dois ingredientes básicos (informação e sensibilização) necessários à mobilização
das pessoas para agir em prol do meio ambiente serão utilizados para despertar a sua
consciência ecológica e, consequentemente, favorecer um comportamento sustentável
no local de trabalho e em todos os locais e espaços de sua vida.

Para as publicações componentes da Série “Guias Práticos de Ações”, que
ora apresentamos, destacamos o objetivo prático de transformar fisicamente e
gerencialmente o espaço de atuação das organizações parceiras, de modo que
possam servir de vitrine para inspirar e materializar comportamentos sustentáveis que
contribuam para a formação de colaboradores detentores da desejada e necessária
consciência ecológica, sobretudo, demonstrando-se in loco, que ações sustentáveis
têm grande potencial de gerar indicadores ambientais favoráveis.

Apresentação do Guia Prático de Energia
O ‘Guia Prático de Energia’ sintetiza sugestões de ações que devem/podem ser

priorizadas pelas organizações em seus espaços, para atingir o objetivo de se fazer um
uso otimizado de energia, que consiste em diminuir o consumo de energia, bem
como optar por fontes de energias renováveis mais sustentáveis, visando diminuir os
impactos ambientais das atividades ligadas à prestação de serviços dessas
organizações, adaptando-se suas estruturas físicas e seus modus operandi em termos
processuais e gerenciais.

Tradicionalmente, diminuir o consumo de energia era um objetivo
predominantemente relacionado à economicidade que era almejado para a produção
ou prestação de serviços de uma organização. Com o passar do tempo, e com a
necessidade de se prestar atenção aos aspectos sociais e ambientais relacionados à



atividade organizacional, as variáveis socioambientais relacionadas entraram no foco
das organizações e passaram a ser motivo para empreenderem ações para diminuir o
consumo de energia, tendo em vista essas variáveis. Assim, rever suas necessidades
de consumo e torná-lo mais sustentável passou a ser também um alvo a ser atingido
pelas organizações dos mais diversos setores.

Colocar na balança quais são os ganhos sociais e ambientais envolvidos, na
escolha das fontes de energia e nas medidas de eficiência energética, passou a ser
cogitado na busca do atendimento do quesito “responsabilidade socioambiental” das
organizações. Entretanto, essas escolhas envolvem diferentes graus de decisões por
parte das organizações e refletem, tanto condições de amadurecimento de seus líderes
e dirigentes, quanto a capacidade de investimento em ações e estruturas físicas e
gerenciais que culminem com um uso otimizado de energia.

Crédito da Imagem: pch.vector | Freepik

Espera-se que esse guia oriente as organizações no planejamento, execução e
monitoramento de ações para a otimização energética.
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1. Introdução

No contexto da Certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações para
otimizar o consumo de energia dividem-se em quatro tipos, segundo o seu objetivo,
podendo ser a) implantação: quando requerem uma alteração na estrutura da
edificação ou a implantação de um processo estruturante; b) processuais: quando
referem-se a manutenção na estrutura da edificação ou no processo gerencial
implantado, cujo objetivo é garantir a continuidade da ação categorizada como
“Implantação”; c) gerenciais: quando têm o objetivo de gerar indicadores de medição
para o SIGA, visando criar uma base de dados para análise da efetividade das ações
realizadas; e d) educativas: quando têm o objetivo de promover um processo
educativo, incentivando o questionamento crítico e emancipador do público ouvinte.
Geralmente se enquadram como: campanhas, eventos e ações educativas realizadas
de forma pontual, mas que foram previamente planejadas e estruturadas dentro dos
objetivos propostos no Plano de Ação.

O planejamento das ações deve levar em conta a disponibilidade de recursos
financeiros para serem empregados nas alterações propostas, que poderá ocasionar
uma implantação total única ou em etapas. Também as ações gerenciais devem ser
compatibilizadas com as demais atribuições da comissão setorial que passará a ter que
dispor de carga horária para dedicação ao Programa, para estabelecer procedimentos
e medir indicadores. E, por último, o planejamento deve indicar se os cursos de
capacitação, treinamento de facilitadores, atividades por público-alvo, frequência de
atividades lúdicas etc obedecerão um cronograma por etapas.

Para efeito de certificação, o Programa AmbientAÇÃO elencou algumas das
ações que poderão ser pontuadas para cada tipo de intervenção, para otimizar o
consumo de energia. As ações que buscam eficiência energética requerem o emprego
de recursos financeiros, pois requerem compra, troca e/ou adaptação de instalações
e/ou equipamentos. O objetivo de intervenções de eficiência energética é a obtenção
de resultados equivalentes ou melhores em termos de suprimento ou utilização de
energia, a um custo mais eficiente do ponto de vista econômico, mas que não deixe de
considerar as variáveis ambientais e sociais.

Ainda do ponto de vista de melhorias estruturais que podem ser realizadas com
o objetivo de otimizar o consumo de energia, podem ser citados o aproveitamento de
luz e de ventilação natural nas edificações e a implantação de telhados verdes. Tais
medidas impactam na necessidade de investimento em iluminação artificial e
eletroeletrônicos para oferta de conforto térmico que exigem uma cota considerável da
demanda de energia a ser suprida para o prédio onde a organização se instala.

O importante entre as fases de planejamento e implantação das ações é
compatibilizar as possibilidades de executar o que está previsto com as oportunidades
da organização se candidatar à certificação ofertada pelo Programa AmbientAÇÃO,
pois acredita-se que a certificação torna-se um fator de estímulo não só para a
comissão setorial, mas também para os dirigentes e o grande público de
colaboradores, facilitando o aporte de recursos suplementares e o engajamento
necessários à ampliação e à complementação das ações vislumbradas.

Na fase de implantação das intervenções planejadas para otimização do
consumo de energia, a comissão setorial deve fazer constantes avaliações de
custo-benefício, cotejando a disponibilidade de recursos com as ações certificáveis no
âmbito do Programa AmbientAÇÃO, de modo que as ações priorizadas permitam a
aquisição de pontuação mínima para a obtenção de pontuação na modalidade
“Energia”. Outro aspecto a ser considerado é se a implantação do Programa ocorre
pela primeira vez na organização. Se essa for a situação, outras ações pertencentes



aos demais eixos temáticos estarão demandando atenção da comissão setorial em
termos de recursos e tempo; então será necessário estabelecer critérios bem definidos
e realizar simulações de pontuação para atingir a pontuação mínima em cada
modalidade.

A comissão setorial deve fazer as simulações necessárias para verificar o
alcance da nota de corte que permitirá a certificação da organização para a Estrela
Energia, no âmbito desta modalidade temática. Observa-se ainda que a organização
tem a oportunidade de propor ações específicas, diferentes das elencadas no “catálogo
de ações” disponibilizado na plataforma on-line do Programa, denominadas iniciativas
não catalogadas, por trazer ações novas em relação às ações previamente constantes
do sistema de certificação. Cabe lembrar também que as implantações em etapas
devem ser devidamente relacionadas em elementos de sinalização e comunicação e
necessariamente priorizadas em relação aos prazos e objetivos impostos pelo “Dia de
Lançamento do Programa”.

Por fim, uma vez implantadas as intervenções para otimizar o consumo de
energia previstas, a comissão setorial deverá se organizar para efetivar medidas
correspondentes de manutenção que promovam a continuidade das vantagens obtidas
com as ações implantadas. Nesta publicação são demonstradas formas de
conservação dos benefícios atingidos com a implantação para algumas dessas ações,
de modo que a organização mantenha sua certificação para esta modalidade e possa
ostentar publicamente a Estrela Energia.



2. Metodologia

Optamos por indicar a metodologia PDCA (Plan – Do – Check – Act) por ser um
método consagrado, bem compatível com os objetivos do Programa AmbientAÇÃO,
que consiste em cumprir um ciclo, o qual começa com o planejamento da ação (plan =
planejar) e depois parte-se para a sua realização (do = fazer). Após a implantação da
ação é necessário avaliar os seus efeitos (check = checar) e, finalmente, de posse dos
resultados dessa avaliação, pode ser necessário intervir (act = agir) para corrigir ou
potencializar seus efeitos benéficos.

Crédito da Imagem: https://www.cleanpng.com/png-organization-planning-strategy-outsourcing-6323333/

Lembramos que adotar um método de implementar ações que contemple um
ciclo “planejar – executar – verificar – agir” confere um grande potencial de sucesso
a essas ações e, caso o sucesso não se verifique, ainda há a possibilidade de agir para
corrigir as não conformidades encontradas na ação implementada.

As seções a seguir mostram intervenções que podem ser planejadas e
executadas pelas comissões setoriais. Ressalta-se que são elementos norteadores das
ações, pois as comissões têm total autonomia para pesquisa, planejamento e escolha
das ações, de acordo com as especificidades da sua organização.



3. Iniciativas não catalogadas

O Catálogo de Ações AmbientAÇÃO visa já propor às Comissões Setoriais um
leque de opções de ações implementáveis já estruturadas e dotadas de guias práticos
instrucionais, para aplicação nas organizações parceiras. As ações do catálogo são
categorizadas nas 5 modalidades temáticas trabalhadas pelo Programa: Água,
Energia, Materiais, Qualidade de Vida e Resíduos.

O projeto piloto de certificação já conta com, pelo menos, 40 opções de ações.
Porém, isso não impede que as organizações parceiras optem por criar suas próprias
ações, baseadas no contexto local. Essas ações devem ser cadastradas no Sistema
Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA como uma “Iniciativa não catalogada”,
dentro de cada modalidade temática que a ação abarcar, para requisitar a respectiva
pontuação no processo de certificação.

As ações do Catálogo são classificadas em quatro tipos: implantação,
processual, educativa e gerencial, conforme demonstrado abaixo:

Classificação Definição
Exemplos Regras de Cadastro Pontuação

Implantação Implantação de
uma alteração na
estrutura da
edificação

ou

Implantação de um
processo
estruturante (que
demanda
continuidade nos
anos seguintes)

Estrutura da Edificação:
implantação de torneiras
com temporizador,
descargas
economizadoras, sensor
de presença, etc.

Processo Estruturante:
substituição de copos
descartáveis, processo
de confecção de blocos,
substituição de
processos físicos por
sistema informatizado
(SEI), coleta seletiva, etc.

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

Cada ação desse tipo
pode ser cadastrada e
pontuada uma única vez
por organização. Nos
anos seguintes, se torna
ação processual.

Quando a organização já
possui uma ação desse
tipo antes mesmo de
entrar no Programa, ela já
pode solicitar sua
pontuação.

36 pontos
por ação



Processual Processo de
manutenção na
estrutura da
edificação

ou

Processo para
garantir a
continuidade da
ação tipo
implantação

Estrutura da Edificação:
Manutenção Hidráulica
ou elétrica

Processo Estruturante:
manutenção da
substituição de copos, do
processo de confecção
de blocos, do sistema de
processos digitais (SEI),
da coleta seletiva, etc.

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

Sempre que uma
comissão setorial executar
uma ação do tipo
implantação e registrá-la
no Siga, a continuidade
dessa ação nos anos
seguintes, independente
de haver períodos sem
lançamento, será sempre
registrada como
processual.

20 pontos
por ação

Gerencial Tem como fim
gerar indicadores
de medição para o
SIGA, visando
monitorar o
resultado das
ações diante dos
objetivos
estratégicos da
organização

Lançamento de
indicadores tradicionais,
blitz de monitores, blitz
de lixeiras, diagnóstico
comportamental, etc

Pontuação proporcional
ao número de
lançamentos, onde o total
de lançamentos pactuado
vale 24 pontos

24 pontos
por 100%
dos
lançamentos
pactuados

Educativa Campanha,
evento, palestra,
oficina ou ação
educativa pontual.
Essas ações visam
incentivar a
conscientização e
a mudança de
comportamentos
sobre determinada
temática

Cine e debate,
Campanha visual, Feira
de Trocas, etc

Será pontuada desde que
validada e aprovada pela
Comissão Gestora.

20 pontos
por ação

Quando uma nova ação é cadastrada no sistema como “Iniciativa não
catalogada”, a Comissão Setorial deve selecionar a classificação que mais se adeque à
ação e ela será pontuada com base nessa classificação. Posteriormente, a Comissão
Gestora pode reenquadrar a ação em outra classificação, se assim julgar necessário.

Para realizar o enquadramento da iniciativa não catalogada, tenha sempre em
mente que se a ação demanda alteração na estrutura da edificação ou demanda um
processo para garantir sua continuidade nos anos seguintes, deve ser classificada
como implantação. Ações cadastradas no sistema como “Iniciativa não catalogada”
apenas serão classificadas como processuais se já existir a mesma ação, cadastrada
em anos anteriores, como implantação.



Para iniciativas não catalogadas que geram indicadores de medição, a
Comissão Setorial deve acionar a Comissão Gestora para configurar no sistema o
lançamento dos indicadores personalizados, que serão pontuados como ação
gerencial. Paralelamente, como as ações gerenciais geralmente são estruturadas em
uma ação de implantação, que define regras e procedimentos de medição e
lançamento de indicadores, a Comissão Setorial pode cadastrar uma “Iniciativa não
catalogada” de implantação, que também pode receber a respectiva pontuação no
processo de certificação.

Por fim, se a ação trata-se de uma campanha, evento, palestra, oficina ou ação
educativa pontual, ela deve ser classificada como educativa. Quando classificada como
ação educativa, a Comissão Setorial deve realizar uma pesquisa de satisfação com os
participantes da ação e calcular o índice de satisfação, conforme demonstrado no
capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.

Ao final de cada ciclo de certificação, as iniciativas não catalogadas que tiverem
destaque e potencial de replicação poderão, com o aval da organização parceira, ser
incluídas no Catálogo de Ações dos anos subsequentes para serem escolhidas por
outras outras Comissões Setoriais e replicadas em outras organizações parceiras.
Quando uma nova ação entra oficialmente para o Catálogo, ela será classificada e
pontuada com base nessa classificação.

3.1. Relatório Comprovante

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a iniciativa) e uma imagem principal
que ilustre a ação.

Caso seja uma ação de coleta de resíduos, deve-se preencher também a Associação,
Cooperativa ou Catador(a) Individual ou mesmo o operador logístico a quem a coleta
se destina.

Caso seja uma ação processual, como trata-se de uma continuidade da ação de
implantação, para lançar essa ação no SIGA, será necessário que a organização já
tenha lançado, em anos anteriores, a mesma ação classificada como Implantação.
Assim, será necessário selecionar a Ação de Implantação Relacionada.

Caso seja uma ação educativa, deve-se preencher ainda o título da ação (nome dado
a campanha, evento, palestra, oficina ou ação educativa pontual), número de
participantes que assinaram a lista de presença ou que estiveram presentes na sala
virtual (no caso de eventos online) e o índice de satisfação, que deve ser calculado
conforme demonstrado no capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.

Por fim, deve-se anexar o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser
produzido conforme modelo abaixo.



Relatório Comprovante

Ação: Iniciativa Não Catalogada

1. Qual o nome da ação realizada?
2. Trata-se de uma ação que demanda alterações na estrutura da edificação?
3. Trata-se de uma ação que demanda continuidade nos anos seguintes?
4. Trata-se de uma ação que pode gerar indicadores de medição?
5. Trata-se de uma campanha, evento, palestra, oficina ou afins?
6. Quais são os principais objetivos da ação?
7. Contextualize sobre como surgiu a iniciativa e se havia alguma problemática local que

motivou sua criação.
8. Descreva os principais conceitos introdutórios para compreensão da ação.
9. Quais são as principais vantagens de se executar esta ação?
10. Quais são as principais desvantagens de se executar esta ação?
11. Com base na metodologia PDCA (Planejar, Fazer, Checar e Agir), utilizada nos guias

práticos, mapeie todas as fases que foram necessárias para executar esta ação,
ilustrando com fotos e comprovantes cada fase realizada:

a. Planejar: descreva o passo a passo realizado para diagnosticar as
problemáticas e o contexto local, a análise de possibilidades de soluções e o
planejamento efetivo da execução. Foi necessário envolver ou consultar outros
setores ou especialistas? Foi necessário realizar orçamentos e contratações?
Foi necessário realizar um levantamento de custos ou estudo de viabilidade?
Foi necessário apresentar a proposta aos dirigentes? Foi necessário
planejamentos de comunicação?

b. Fazer: descreva o passo a passo realizado para executar efetivamente a ação,
de acordo com o planejado. Foi necessário incluir novos passos além do
planejado? Foi necessário sinalizar visualmente espaços físicos com peças
gráficas de orientação? Foi necessário tomar ações para aumentar o
engajamento e a participação?

c. Checar: descreva o passo a passo para a verificação dos efeitos e resultados da
ação, visando avaliar a necessidade de correções e aprimoramentos. Quais
foram as principais reclamações e problemas encontrados? Foi identificada
alguma falha de execução? Quais as possíveis soluções para essas
reclamações, problemas e falhas?

d. Agir: descreva o passo a passo do processo para corrigir ou validar a ação, a
depender dos efeitos e resultados obtidos. O objetivo da ação foi atendido?
Foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação e os resultados? Essas estratégias ou procedimentos foram testadas?
Realmente impactaram positivamente nos resultados?

12. No caso de ação educativa, anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de
satisfação da ação, conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no
Guia Prático.



13. No caso de ação educativa, anexe abaixo prints que comprovam o número de
participantes:

No caso de evento presencial, anexe o print da lista de presença.
No caso de evento online, anexe print da videoconferência, que deve conter o número total
de participantes.

4. Ações  de Implantação e Processuais

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Implantação” requerem uma alteração na estrutura da edificação ou a
implantação de um processo estruturante na organização parceira. As ações
categorizadas como “Processuais” referem-se à manutenção na estrutura da edificação
ou no processo gerencial implantado, visando garantir a continuidade da ação
categorizada como “Implantação”.

Na modalidade “Energia”, as ações de Implantação e Processuais contemplam
dois tipos de iniciativas: as que buscam eficiência energética e as que buscam
modificar o ambiente. As que buscam eficiência energética podem requerer o
emprego de recursos financeiros, pois requerem compra, troca e/ou adaptação de
instalações e/ou equipamentos. Alguns exemplos seriam: a implantação de sensores
de presença para acionamento e desligamento automático de lâmpadas, melhoria do
sistema de iluminação com a implantação de lâmpadas economizadoras, substituição
de eletroeletrônicos por modelos com selo PROCEL, configuração de eletroeletrônicos
para o modo econômico, implantação de fonte energética mais sustentável,
implantação de telhado verde, etc.

As ações que buscam modificar o ambiente interno da organização, para
otimizar o consumo de energia, nem sempre requerem o emprego de recursos
financeiros pois podem, em muitos casos, constituírem-se apenas de alterações de
layout, adaptação de móveis, equipamentos e estruturas físicas que favoreçam a
diminuição da necessidade de energia. Alguns exemplos seriam: o uso de persianas
para diminuir a incidência de luz solar e, consequentemente, o calor interno do prédio,
o favorecimento da ventilação e/ou da iluminação natural, de modo a evitar a
necessidade de acionamento do sistema de iluminação e condicionamento de ar, etc.

4.1. Ação: “AmbientAÇÃO de colaboradores”

4.1.1. Objetivo
Contextualizar todos os colaboradores da organização sobre o que é o

Programa AmbientAÇÃO, quais são suas linhas de ação, suas modalidades temáticas,
seus objetivos e o que se espera de cada colaborador como agente ativo desse
processo. Esta é a única ação do Catálogo obrigatória para obtenção da certificação e
que pontua em todas as modalidades temáticas, pois a participação e conhecimento
dos colaboradores sobre o Programa é essencial para o sucesso das demais ações
propostas.



Atenção: a ação "AmbientAÇÃO de colaboradores” apenas será aprovada e
pontuada pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se tiver cobertura de
pelo menos 70% dos colaboradores da organização no primeiro ano de
implantação. Nos anos seguintes, será necessário realizar a ação com novos
colaboradores ou com os que não participaram da ação anteriormente.

4.1.2. Conceito
Esta ação é caracterizada pela implantação de um processo estruturante,

composto de um planejamento e execução de capacitações, visando abarcar todos os
colaboradores da organização. Este processo também deve considerar a gestão do
quantitativo de colaboradores que já participaram ou não da capacitação, bem como
medir a efetividade da ação, visando aprimorar o processo e promover maior
engajamento.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passaram a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as comissões
setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.

4.1.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento desta ação será iniciado pela comissão setorial que deve
adaptar as propostas do Programa à realidade local, visando demonstrar aos
colaboradores sua capacidade de atuação a nível local e global, bem como a
importância de sua ação individual, gerando um sentimento de pertencimento e
promovendo sempre uma gestão participativa.

Assim, a execução dessa ação deve ser rigorosamente precedida de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação
proposta.

Planejar

...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando
identificar, para cada modalidade temática, como os colaboradores podem auxiliar no
alcance dos objetivos propostos no Plano de Ação.

2º passo: Atualizar o modelo de apresentação “AmbientAÇÃO de colaboradores”
disponibilizado no site oficial do Programa, adaptando as frentes de atuação à
realidade local, demonstrando objetivamente aos colaboradores sua capacidade de
atuação, bem como a importância de sua ação individual a nível local e global, gerando
um sentimento de pertencimento e promovendo sempre uma gestão participativa e de
escuta ativa.



Recomenda-se que a Comissão Setorial já prepare o cronograma anual de atividades
para apresentá-lo no dia da capacitação, indicando as datas dos eventos previstos e a
importância da participação e engajamento dos colaboradores.

No caso de organizações que atuam em teletrabalho, recomenda-se reforçar aos
colaboradores a importância de participar dos diagnósticos comportamentais, que
serão os principais instrumentos para gerar os indicadores das modalidades temáticas.

Modelo de tabela a ser preenchida no Relatório Comprovante de Execução da Ação
para indicar quais especificidades da estrutura da organização ou da cultura dos
colaboradores foram identificadas no diagnóstico e que adaptações foram realizadas
na apresentação de slides “AmbientAÇÃO de colaboradores” para indicar aos
participantes os comportamentos desejados para alcance dos objetivos em cada
modalidade temática:

Água

Especificidade: Adaptação Realizada:

Energia

Especificidade: Adaptação Realizada:

Materiais

Especificidade: Adaptação Realizada:

Resíduos

Especificidade: Adaptação Realizada:



Qualidade de Vida

Especificidade: Adaptação Realizada:

3º passo: Solicitar apoio dos dirigentes para garantir a adesão de 70% dos
colaboradores na capacitação. É importante que o convite à capacitação não seja
realizado de forma impositiva, mas promovido de forma a motivar e engajar a
participação dos colaboradores no Programa. Esclareça aos dirigentes que a
capacitação será breve (cerca de 30 minutos) e ocorrerá apenas uma vez com cada
colaborador.

Algumas possibilidades para os dirigentes promoverem a adesão dos colaboradores:
● Vincular a capacitação ao Plano de Gestão do Desempenho Individual – PGDI;
● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem da capacitação;
● Vincular a capacitação a algum benefício, como um sorteio de algum brinde, por

exemplo;
● Em último caso, pode ser realizada uma convocação formal, em nome do

dirigente máximo. Contudo, neste caso, recomenda-se que a mensagem seja
realizada em um tom de convite, não impositivo, e que contenha, no mínimo, as
seguintes informações: apresentação básica sobre o que é o Programa
AmbientAÇÃO, a quantidade máxima de participantes por sessão (se for o
caso), o tempo médio de duração (30 minutos) e a importância da adesão de
70% dos colaboradores para a certificação da organização no Programa. Essas
informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a proposta,
auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e a tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para planejarem sua
participação. Se desejado, pode ser utilizado um vídeo para apresentar
brevemente o Programa: https://www.youtube.com/watch?v=VjUKLBuHzUo

4º passo: Realizar um planejamento de divulgação da capacitação, verificando junto
ao departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência à sessão e terminando 1 dia antes da sessão.

5º passo: Solicitar ao RH uma lista atualizada de todos os colaboradores que atuam na
organização, identificando quais estão com algum tipo de afastamento atualmente ou
planejado para o ano vigente, bem como as datas de ausência.

Nome do Colaborador E-mail Períodos de Ausência

Fulano fulano@org.com 01/05/2021 à 30/05/2021 - Férias
01/06/2021 à 30/11/2021 - Licença Maternidade

Ciclano ciclano@org.com 01/03/2021 à 15/03/2021 - Férias
01/03/2021 à 15/03/2021 - Férias

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento



6º passo: Elaborar e gerir uma planilha de controle de participantes listando todos os
colaboradores e sua situação em relação à participação na capacitação, conforme
modelo abaixo:

Nome do Colaborador E-mail Data de Participação da sessão de
“AmbientAÇÃO de colaboradores”

Fulano fulano@org.com 01/01/2021

Ciclano ciclano@org.com Ainda não participou

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

7º passo: Realizar um planejamento anual de capacitações, considerando a
quantidade total de colaboradores, o número de participantes por sessão e a
quantidade total de sessões para abarcar a meta mínima esperada.

No caso de organizações que atuam em teletrabalho, é possível fazer a capacitação
via videoconferência sem limitação no número de participantes. Dessa forma, é
possível abarcar  a meta mínima de colaboradores com apenas uma sessão.

8º passo: Verificar junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) a
possibilidade de cobertura jornalística e fotográfica do evento.

Fazer

...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Agendar a sala da capacitação, observando o prazo mínimo de
antecedência;

2º passo: Executar o planejamento de divulgação da capacitação, solicitando
confirmação de presença dos colaboradores até o dia anterior à sessão;

3º passo: Acompanhar as confirmações de presença e, caso esteja ocorrendo pouca
adesão, aumentar o número de lembretes ou buscar outras formas de incentivar a
participação.

4º passo: Enviar um lembrete por e-mail aos colaboradores que irão participar da
sessão um dia antes da realização desta, informando o número de pessoas que
confirmaram a presença;

5º passo: Preparar recursos materiais (projetor, notebooks, lista de presença etc), caso
a capacitação seja realizada de forma presencial;

6º passo: Solicitar que os participantes assinem a lista de presença, caso o evento
seja realizado de forma presencial;

7º passo: Realizar a capacitação, conforme planejado;

8º passo: Registrar fotos da capacitação e consolidar informações sobre a sessão para
posterior registro no Relatório Comprovante de Execução da Ação. No caso de



capacitações realizadas à distância, registre prints de tela onde seja possível visualizar
o número de participantes na sala de videoconferência e, se possível, os nomes dos
participantes presentes.

Modelo de tabela para registro das sessões de AmbientAÇÃO de colaboradores:

Data da Sessão Nomes dos Participantes Fotos Comprovante*

*No caso de capacitação presencial, anexe a lista de presença. No caso de capacitação online, anexe print da
videoconferência, que deve conter o número total de participantes e, se possível, os nomes dos participantes
presentes.

Checar

...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se houve adesão dos colaboradores e se é necessário mudar a
estratégia de chamamento para aumentar a adesão.

3º passo: Atualizar a planilha de controle de participantes, listando os colaboradores e
sua situação em relação a capacitação.

4º passo: Após concluir todas as sessões “AmbientAÇÃO de colaboradores” no ano
vigente, criar o Relatório Comprovante de Execução da Ação, conforme modelo padrão
disponibilizado, e registrar a ação no SIGA para todas as modalidades vinculadas ao
plano de ação da organização;

Agir

...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras sessões
“AmbientAÇÃO de colaboradores”, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuras sessões. Se a baixa
adesão persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário,
solicite apoio dos dirigentes;



● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar as sessões
“AmbientAÇÃO de colaboradores” de outras comissões setoriais, informe a
Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: No caso do não alcance do objetivo da ação, reiniciar o ciclo PDCA,
planejando, executando e verificando adaptações no contexto de uma nova ação deste
modelo, que possa causar os efeitos desejados.

4.1.4. Relatório Comprovante

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final do período em que ocorreu as sessões da ação “AmbientAÇÃO de
colaboradores”, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma organização
parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem principal que ilustre
a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido
conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

AmbientAÇÃO de colaboradores (Implantação)

1. Descreva abaixo quais as especificidades da estrutura da organização ou da cultura
dos colaboradores foram identificadas no diagnóstico e que adaptações foram
realizadas na apresentação de slides “AmbientAÇÃO de colaboradores” para indicar
aos participantes os comportamentos desejados para alcance dos objetivos em cada
modalidade temática.

Água

Especificidade: Adaptação Realizada:

Energia

Especificidade: Adaptação Realizada:



Materiais

Especificidade: Adaptação Realizada:

Resíduos

Especificidade: Adaptação Realizada:

Qualidade de Vida

Especificidade: Adaptação Realizada:

2. Copie e cole abaixo os slides que foram alterados no modelo de apresentação em
slides  disponibilizado pelo Programa.

3. Quando foi realizada reunião com dirigentes para aumentar a adesão dos
colaboradores à capacitação? __/__/____ (  ) Não foi necessário

4. Houve apoio do(s) dirigente(s)? (  ) Sim (  ) Não (  ) Não foi necessário
5. Descreva qual foi a estratégia adotada pela organização para aumentar a adesão dos

colaboradores à capacitação.
6. Informe o número total de colaboradores da organização enviado pelo RH: ___
7. Informe o total de pessoas que realizaram a capacitação neste primeiro ano: ___
8. Informe o número de capacitações que foram realizadas: ___
9. Foi necessária mais alguma adaptação para aumentar a adesão ou aperfeiçoar o

processo? Se sim, descreva abaixo.
10. Anexe abaixo um print do arquivo enviado pelo RH contendo os nomes de todos os

colaboradores que atuam na organização (o print deve permitir a leitura de todos os
nomes, e-mails e datas de ausência).

Nome do Colaborador E-mail Períodos de Ausência



11. Anexe abaixo a planilha de controle da Comissão Setorial, contendo o nome de cada
colaborador e a data em que o mesmo participou de uma sessão “AmbientAÇÃO de
colaboradores”.

Nome do Colaborador E-mail Data de Participação da sessão de
“AmbientAÇÃO de colaboradores”

12. Preencha o quadro abaixo, anexando fotos de cada sessão de capacitação, indicando a
data e o nome dos participantes de cada uma delas:

Data da Sessão Nomes dos Participantes Fotos Comprovante*

*No caso de capacitação presencial, anexe a lista de presença. No caso de capacitação online, anexe print da
videoconferência, que deve conter o número total de participantes e, se possível, os nomes dos participantes
presentes.

4.2. Ação: “Sensores de presença”

4.2.1. Objetivo

Automatizar a iluminação de ambientes externos e internos, para que os sistemas de
iluminação permaneçam ligados apenas na presença de pessoas usuárias do
ambiente.
Atenção: a ação de implantação de "Sensores de presença” apenas será
aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se tiver
cobertura em pelo menos 70% dos ambientes da edificação pertencente à
organização certificada. Organizações que já possuíam sensores de presença
instalados em 70% dos ambientes da edificação, antes de implantar o Programa,
têm direito à pontuação desde que a Comissão Setorial cadastre a ação e o
respectivo relatório comprovante no primeiro ano de implantação do Programa.

4.2.2. Conceito
Os sensores de presença são dispositivos que têm o objetivo de captar movimentos
dentro de uma determinada distância. Os sensores tem várias utilidades, podendo ser
conectados com lâmpadas, portões elétricos, portas, alarmes e captam a presença de
pessoas até por mudança de temperatura, pressão, luminosidade e outros.



Quando os sensores detectam algum movimento, acionam um circuito para acender
lâmpadas ou outros dispositivos de maneira automática. Geralmente os sensores de
presença são instalados na parede e no teto dos ambientes. Tipos de sensores de
presença para a iluminação: parede; teto; corredores; escadarias; garagens; jardins;
portões; banheiros.

Sensor de Parede Sensor de Teto

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/sensor%20d
e%20parede/

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/sensor%20de
%20teto/

4.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento de se fazer uso de sistema de sensores de presença deve ser

cogitado pela comissão setorial com o objetivo de diminuir o consumo de energia, mas
também quando os ambientes dentro dos espaços físicos da organização não
favorecerem o acesso fácil aos interruptores de energia. O planejamento deve passar
pela avaliação da disponibilidade de recursos financeiros e mão de obra, para instalar e
manter o sistema.

Assim, o “executar” dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação
proposta.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar diagnóstico, verificando os ambientes externos e internos, nos quais
seja possível a instalação de sensores de presença. Não se esqueça de fotografar os
ambientes antes da instalação dos sensores de presença para compor o relatório
comprovante de execução da ação.

2º passo: Verificar as vantagens e desvantagens das alternativas consideradas.

Vantagens: baixo custo, praticidade e facilidade de instalação. Os benefícios
proporcionados com a diminuição do uso da energia elétrica e, consequentemente nos
custos, são acrescidos pelo aumento da segurança das pessoas, que podem transitar
em ambientes iluminados previamente, antes que seja necessário acionar interruptores
para acessar os espaços. A economia em alguns casos é de até 75% na energia
elétrica. Essa redução ocorre porque as lâmpadas se apagam automaticamente depois
de um tempo determinado, sendo assim, não ficam acesas por tempo maior que o uso
do ambiente.

Desvantagens: em alguns casos necessita de mão de obra especializada.



3º passo: É necessário fazer uma avaliação sobre qual o objetivo da instalação do
sensor de presença para que se justifique a compra do sensor mais adequado para a
atividade escolhida, pois cada sensor de presença tem uma função e uma utilidade
diferente.

4º passo: Verificar a viabilidade econômica e física para a execução da ação,
realizando uma pesquisa de preços para a compra das peças e da contratação de mão
de obra especializada (se for o caso), planejando a implantação por etapas, caso seja
necessário.

5º passo: Fazer exposições de motivos para dirigentes, destacando aspectos de
sustentabilidade,  e obter sua autorização para executar a ação.

6º passo: Planejar mídia de comunicação para informar aos colaboradores sobre os
objetivos e cronogramas de implantação.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Comprar os sensores de presença escolhidos, após feita toda análise das
vantagens e desvantagens e viabilidade de instalação.

2º passo: Separar os sensores de presença recém adquiridos que serão instalados de
acordo com o ambiente onde serão utilizados (parede, teto etc.)

3º passo: Se houver mão de obra especializada disponível sem custo, promover a
instalação dos sensores, cuidando para sinalizar os locais, enquanto o serviço é
executado.
Caso não exista a mão de obra especializada, providenciar “ordem de serviço” para
que terceiros procedam à instalação dos sensores.
Não se esqueça de fotografar o processo de instalação dos sensores de presença para
compor o relatório comprovante de execução da ação.

4º passo: Sinalizar por meio de peças comunicativas as alterações que estão
ocorrendo, para informar aos colaboradores da organização sobre as iniciativas que
estão sendo realizadas para reduzir o consumo de energia. Caso a instalação seja
programada para ser realizada por etapas, fazer essa informação constar nas peças
gráficas de comunicação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado, adotando as medidas necessárias caso constate alguma intercorrência. Não
se esqueça de fotografar os ambientes após a instalação dos sensores de presença
para compor o relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Verificar se é necessária manutenção de forma periódica.



3º passo: Verificar se a operação dos dispositivos escolhidos causou impactos na
redução de consumo de energia. Para essa verificação será necessário que seja
transcorrido um prazo que possibilite a medição do indicador de consumo de energia.

4º passo: De posse dos dados de consumo de energia, analisar o consumo “antes” e
“depois” da instalação dos sensores de presença, para a verificação do potencial efeito
produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações de ‘instalação de sensores de presença’, seguem algumas
dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de implantar sensores de presença nos espaços de outras comissões
setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

4.2.4. Relatório Comprovante (Implantação)
Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que demonstre os sensores de presença instalados e o Relatório
Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Sensores de presença (Implantação)

1. Comente sobre o diagnóstico realizado, informando os ambientes externos e internos,
nos quais foi avaliada a possibilidade de instalação de sensores de presença.

2. Indique o tipo de sensor de presença escolhido e comente o porquê este modelo foi o
mais indicado.

3. Número total de ambientes da edificação*: _____



4. Número total de ambientes* da edificação onde foram instalados sensores de
presença: _____

5. Número total de sensores de presença instalados: ____
6. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.
7. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos sensores de presença.
8. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para instalação (se for o caso).
9. Anexe abaixo fotos do processo de instalação dos sensores de presença.
10. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da implantação dos

sensores de presença.
11. Foi observada redução do consumo de energia após a instalação dos sensores de

presença? Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de
consumo de energia, anexe abaixo alguns comprovantes de consumo para demonstrar
os resultados alcançados.

*Considera-se como ambiente qualquer espaço bem delimitado que possui, pelo menos, uma
entrada para acesso.

4.2.5. Ação processual para manutenção de “Sensores de presença”
A manutenção no sistema é de suma importância nesta ação; pois, caso os
equipamentos sejam danificados ou apresentem algum tipo de defeito, poderão ser
ocasionados custos financeiros para a organização e o nível de qualidade de resultado
da ação passa a ser reduzido. A manutenção deve acontecer regularmente para
controle de qualidade da ação. A manutenção pode ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de um defeito, então serve para
correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que o
defeito ocorra e gere problemas de desempenho da ação, antes que eles
aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do consumo de energia, desde a data em que foram
instalados os sensores de presença até a data atual, analisando se o dispositivo
escolhido causou impactos na redução de consumo;

2º passo: Caso tenha ocorrido impactos na redução de consumo, verificar a
regularidade e a estabilidade desses impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou
aumente o consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção nos sensores.

3º passo: Passado um período de uso dos sensores, é necessário verificar o desgaste
des mesmos, analisando se é necessária alguma manutenção. O manual do fabricante



pode conter informações sobre a vida útil das peças, indicando o melhor momento para
realizar uma manutenção.

4º passo: Realizar uma inspeção em todos os sensores de presença da organização,
verificando se as peças estão instaladas de forma e posição correta e se o sistema
está funcionando adequadamente.
Não se esqueça de fotografar o processo de inspeção para compor o relatório
comprovante de execução da ação.

5º passo: Caso alguma peça esteja com defeito ou desgastada, realizar a respectiva
manutenção ou substituição, contratando mão de obra especializada caso necessário.
Neste caso, não se esqueça de fotografar os ambientes/sensores antes e depois da
manutenção/substituição das peças para compor o relatório comprovante de execução
da ação.
6º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

7º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual de manutenção de “Sensores de presença” apenas
será aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se
forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas de “diagnóstico do
consumo de energia” e “inspeção de sensores”, com comprovantes adequados
para cada etapa, conforme requisitado no relatório comprovante.

4.2.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade da ação de implantação,
para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a organização já tenha
lançado, em anos anteriores, uma ação “Sensores de presença” classificada como
Implantação. Assim, será necessário preencher: a Ação de Implantação Relacionada,
a data inicial e a data final que ocorreu o processo de manutenção, uma breve
descrição, o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou
a manutenção), imagem principal, que ilustre o processo realizado e, o Relatório
Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Sensores de presença (Processual)

1. Quando foram instalados os sensores de presença?
2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Foi observada redução do consumo de energia após a instalação dos sensores de

presença? Foi observada regularidade e estabilidade de consumo após esse
período, especialmente no último ano? Comente. Caso não tenha lançado no
SIGA os comprovantes mensais de consumo de energia, anexe abaixo alguns
comprovantes de consumo para demonstrar as análises apresentadas.

4. Foi possível localizar o manual do fabricante? Se sim, para quando é indicada a
manutenção/troca das peças? Comente.

5. Data da inspeção de sensores realizada na edificação: __/__/____
6. Informe o nome e e-mail das pessoas que participaram da inspeção de sensores.
7. Número total de sensores avaliados: _____
8. Número total de sensores trocados/consertados por defeito ou desgaste: _____
9. Anexe abaixo fotos da  inspeção de sensores.
10. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos novos sensores de presença.
11. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para instalação (se for o caso).
12. Anexe abaixo fotos dos sensores de presença da edificação antes e depois da

troca de peças (se for o caso).

4.2.7. Referências
...consultar se desejar saber mais...
INTELBRÁS. Como escolher um sensor de presença para iluminação. 2019. Disponível
em:
<http://blog.intelbras.com.br/como-escolher-um-sensor-de-presenca-para-iluminacao/>.
Acesso em: 14 abr. 2020.
GUIA 55. Sensor de presença: qual é o melhor de 2020? 2020. Disponível em:
<https://www.guia55.com.br/sensor-de-presenca/>. Acesso em: 14 abr. 2020.

G20. Os benefícios dos sensores de presença. 2016. Disponível em:
<https://www.g20brasil.com.br/os-beneficios-dos-sensores-de-presenca/>. Acesso em:
15 abr. 2020.



4.3. Ação: “Lâmpadas economizadoras”

4.3.1. Objetivo
Trocar as lâmpadas convencionais por lâmpadas economizadoras, que produzam
economia com a redução do consumo de energia, além de possuírem durabilidade
maior e, portanto, conferiram maior sustentabilidade ao sistema.

Atenção: a ação de implantação de "Lâmpadas economizadoras” apenas será
aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se tiver
pelo menos 70% das lâmpadas da estrutura da edificação de LED. Organizações
que já atendiam a esse requisito, antes de implantar o Programa, têm direito à
pontuação desde que a Comissão Setorial cadastre a ação e o respectivo
relatório comprovante no primeiro ano de implantação do Programa.

4.3.2. Conceito
Existem tipos de lâmpadas que apresentam maior sustentabilidade e que podem ser
utilizadas, como alternativa ao uso das lâmpadas menos sustentáveis. As lâmpadas
mais sustentáveis são as lâmpadas LED e as lâmpadas fluorescentes.

As lâmpadas incandescentes foram colocadas em desuso e retiradas gradualmente do
mercado, nos últimos anos, justamente por sua baixa eficiência energética, já que são
lâmpadas que consomem muita energia para iluminar pouco. O processo de
funcionamento dessas lâmpadas, chamadas lâmpadas quentes, exige temperaturas
elevadas para gerar luz. A maior parte desse calor é perdida para o ambiente, sendo
que 5% da energia gasta é usada para iluminação. O resto é usado para aquecer a
lâmpada.

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) destaca ainda
que a diferença de duração das lâmpadas é grande. Segundo o PROCEL, as
incandescentes duram em média 1.000 horas; as fluorescentes, 6 mil horas; e as de
LED, 25 mil horas. Portanto, além do aspecto da eficiência energética é preciso
considerar a vida útil de cada tipo de lâmpada; assim, as de LED podem ser
consideradas mais sustentáveis dentre todas.

Lâmpadas Incandescentes Lâmpadas Fluorescentes Lâmpadas de LED

Crédito da Imagem:
http://www.sveletrica.com/blog/lampa
das-incandescentes-nao-sao-mais-pr
oduzidas-no-brasil/

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/
l%C3%A2mpadas%20flourescentes/

Crédito da Imagem:
https://br.freepik.com/search?dates=
any&format=search&page=1&query
=l%C3%A2mpadas%20LED&sort=p
opular

http://www.sveletrica.com/blog/lampadas-incandescentes-nao-sao-mais-produzidas-no-brasil/
http://www.sveletrica.com/blog/lampadas-incandescentes-nao-sao-mais-produzidas-no-brasil/
http://www.sveletrica.com/blog/lampadas-incandescentes-nao-sao-mais-produzidas-no-brasil/


4.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento de trocar lâmpadas em uso por lâmpadas mais sustentáveis

deve ser cogitado pela comissão setorial com o motivo de diminuir o consumo de
energia, mas também tendo em vista a durabilidade das lâmpadas que existem no
mercado. O planejamento deve passar pela avaliação da disponibilidade de recursos
financeiros e pela avaliação geral da sustentabilidade que cada tipo de lâmpada
proporciona.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação
proposta.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar diagnóstico, verificando-se os ambientes, nos quais as lâmpadas
serão trocadas pelas lâmpadas mais sustentáveis, incluindo se haverá a necessidade
de implantação em mais de uma etapa, em função de fatores financeiros ou por outras
condições. Não se esqueça de fotografar os ambientes antes da troca das lâmpadas
para compor o relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Verificar as vantagens e desvantagens das alternativas disponíveis para
troca das lâmpadas.

Lâmpada LED:
Vantagens: Durabilidade maior; econômica; sustentável; baixa emissão de calor; baixa
voltagem; luz direcionada.
Desvantagens: Custo; projeção reduzida de luz.

Lâmpadas fluorescente:
Vantagens: Consumo menor de energia; maior durabilidade; leve e de fácil manuseio e
como ela não gera calor, contribui para o conforto térmico.
Desvantagens: Custo maior de instalação; presença de mercúrio na composição da
lâmpada; que é um material perigoso e tóxico, há necessidade de descarte especial e
cuidadoso.

3º passo: Averiguar se as luminárias da organização se adaptam às lâmpadas de LED,
ou se será necessário optar pelas lâmpadas fluorescentes de forma paliativa e
provisória, até que seja considerada a viabilidade de trocar também as luminárias, se
lâmpadas LED forem indicadas como solução definitiva.

4º passo: Verificar a viabilidade econômica e física para a execução da ação,
realizando uma pesquisa de preços para a compra das peças e da contratação de mão
de obra especializada (se for o caso), planejando a implantação por etapas, caso seja
necessário.

5º passo: Fazer exposições de motivos para dirigentes, destacando aspectos de
sustentabilidade,  e obter sua autorização para executar a ação.

6º passo: Planejar mídia de comunicação para informar aos colaboradores sobre os
objetivos e cronogramas de implantação.



Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Comprar a(s) lâmpada(s) escolhida(s) após feita toda análise das vantagens
e desvantagens e viabilidade de instalação.

2º passo: Se houver a disponibilidade de mão de obra especializada e sem custo,
promover a instalação das lâmpadas com a ajuda de profissionais designados para
essa função ou então contar com os próprios membros da comissão setorial, para
realizar as trocas das lâmpadas.

3º passo: Realizar a troca das lâmpadas de forma organizada, de preferência fora do
horário de trabalho dos demais colaboradores, para evitar acidentes. Não se esqueça
de fotografar o processo de troca de lâmpadas para compor o relatório comprovante de
execução da ação.

4º passo: Sinalizar por meio de peças comunicativas as alterações que estão
ocorrendo, para informar aos colaboradores da organização sobre as iniciativas que
estão sendo realizadas para reduzir o consumo de energia. Caso a instalação seja
programada para ser realizada por etapas, fazer essa informação constar nas peças
gráficas de comunicação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado, adotando as medidas necessárias caso constate alguma intercorrência. Não
se esqueça de fotografar os ambientes após a troca das lâmpadas para compor o
relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Verificar se é necessária manutenção de forma periódica.

3º passo: Verificar se a operação com as novas lâmpadas instaladas causou impactos
na redução de consumo de energia. Para essa verificação, será necessário que seja
transcorrido um prazo que possibilite a medição do indicador de consumo de energia.

4º passo: De posse dos dados de consumo de energia, analisar o consumo ‘antes’ e
‘depois’ da instalação das lâmpadas mais sustentáveis, para a verificação do potencial
efeito produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações de ‘trocar lâmpadas convencionais por lâmpadas
economizadoras’, seguem algumas dicas:

● se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de ‘trocar lâmpadas em uso por lâmpadas sustentáveis’ nos espaços de



outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este
guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

4.3.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que demonstre as novas lâmpadas instaladas e o Relatório Comprovante
de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Lâmpadas economizadoras (Implantação)

1. Comente sobre o diagnóstico realizado, informando os ambientes externos e
internos, nos quais foi avaliada a possibilidade de troca das lâmpadas para
modelos economizadores.

2. Indique o tipo de lâmpada escolhido e comente o porquê este modelo foi o mais
indicado.

3. Número total de lâmpadas na organização: _____
4. Número total de lâmpadas substituídas: _____
5. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da

ação.
6. Anexe abaixo notas fiscais de compra das lâmpadas.
7. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para instalação (se for o caso).
8. Anexe abaixo fotos do processo de troca de lâmpadas.
9. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da troca de

lâmpadas.
10. Foi observada redução do consumo de energia após a troca de lâmpadas?

Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de
consumo de energia, anexe abaixo alguns comprovantes de consumo para
demonstrar os resultados alcançados.



4.3.5. Ação processual para manutenção de “Lâmpadas economizadoras”
A manutenção no sistema é de suma importância nesta ação; pois, caso as lâmpadas
sejam danificadas ou apresentem algum tipo de defeito, poderão ser ocasionados
custos financeiros para a organização e o nível de qualidade de resultado da ação
passa a ser reduzido. A manutenção deve acontecer regularmente para controle de
qualidade da ação. A manutenção pode ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de um defeito, então serve para
correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que o
defeito ocorra, ocasionando problemas de desempenho da ação, antes que eles
aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do consumo de energia, desde a data em as
lâmpadas foram trocadas até a data atual, analisando se a ação causou impactos na
redução do consumo.

2º passo: Caso tenha ocorrido impactos na redução de consumo, verificar a
regularidade e a estabilidade desses impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou
aumente o consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção no sistema.

3º passo: Passado um período de uso das novas lâmpadas, é necessário verificar o
desgaste das mesmas, analisando se é necessária alguma manutenção. O manual do
fabricante pode conter informações sobre a vida útil das peças, indicando o melhor
momento para realizar uma manutenção.

4º passo: Realizar uma inspeção em todas as lâmpadas da organização, verificando
se as mesmas estão funcionando de forma adequada, ou se apresentam alguma
intermitência no funcionamento (piscando) ou se estão queimadas. Não se esqueça de
fotografar o processo de inspeção para compor o relatório comprovante de execução
da ação.

5º passo: Caso ocorram problemas de funcionamento, realizar a respectiva
substituição, contratando mão de obra especializada caso necessário. Neste caso, não
se esqueça de fotografar os ambientes antes e depois da substituição das lâmpadas
para compor o relatório comprovante de execução da ação.
O grande problema e desvantagem das lâmpadas fluorescentes é a presença de
mercúrio na sua composição. Uma vez quebrada, uma lâmpada fluorescente compacta
libera vapor de mercúrio continuamente no ar durante semanas e até meses e, com
essa emissão de vapor tóxico, pode trazer problemas de contaminação do ambiente e
das pessoas. Sendo assim, necessita de um descarte especial para não comprometer
a saúde ambiental e humana. Dessa forma, nesses casos, procure um ponto de coleta
adequado mais próximo.

6º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.



7º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção de "Lâmpadas economizadoras”
apenas será aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para fim de
certificação, se forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas de
“diagnóstico do consumo de energia” e “inspeção de lâmpadas”, com
comprovantes adequados para cada etapa, conforme requisitado no relatório
comprovante.

4.3.6. Relatório Comprovantes (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade da ação de implantação,
para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a organização já tenha
lançado, em anos anteriores, uma ação “Lâmpadas economizadoras” classificada como
Implantação. Assim, será necessário preencher: a Ação de Implantação Relacionada,
a data inicial e a data final que ocorreu o processo de manutenção, uma breve
descrição, o parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou
a manutenção), imagem principal, que ilustre o processo realizado e, o Relatório
Comprovante de Execução,  produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Lâmpadas economizadoras (Processual)

1. Quando foi realizada a troca de lâmpadas convencionais por economizadoras?
2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Foi observada redução do consumo de energia após a troca das lâmpadas? Foi

observada regularidade e estabilidade de consumo após esse período,
especialmente no último ano? Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os
comprovantes mensais de consumo de energia, anexe abaixo alguns
comprovantes de consumo para demonstrar as análises apresentadas.

4. Foi possível localizar o manual do fabricante? Se sim, para quando é indicada a
manutenção/troca das lâmpadas? Comente.

5. Data da inspeção de lâmpadas realizada na edificação: __/__/____
6. Informe o nome e e-mail das pessoas que participaram da inspeção de lâmpadas.
7. Número total de lâmpadas avaliadas: _____
8. Número total de lâmpadas trocadas por defeito ou desgaste: _____
9. Anexe abaixo fotos da  inspeção de lâmpadas.
10. Anexe abaixo notas fiscais de compra das novas lâmpadas.
11. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para instalação (se for o caso).
12. Anexe abaixo fotos dos sensores de presença da edificação antes e depois da

troca de lâmpadas (se for o caso).
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3.3. Ação: “Fonte energética mais sustentável”

3.3.1. Objetivo
Trocar a fonte de energia utilizada pela organização por outra fonte de energia
renovável que confira mais sustentabilidade à operação do serviço na sua edificação.

3.3.2. Conceito
As fontes de energia renováveis são aquelas que podem ser utilizadas ao longo do
tempo sem possibilidade de se esgotarem. O uso de energias renováveis tem crescido
em grande escala devido a urgência mundial de se buscar a sustentabilidade, com
redução do uso de energias não-renováveis. As principais e mais usadas fontes de
energia renováveis são:

● Energia Hídrica ou Hidráulica: é a energia gerada pela força da água, a qual
move turbinas, gerando energia elétrica nas usinas, que por sua vez, são

https://www.mundodaeletrica.com.br/porque-trocar-lampadas-de-sua-casa-para-fluorescente/
https://www.mundodaeletrica.com.br/porque-trocar-lampadas-de-sua-casa-para-fluorescente/
http://www.ourolux.com.br/blog/2018/11/as-vantagens-da-lampada-de-led/
http://www.ourolux.com.br/blog/2018/11/as-vantagens-da-lampada-de-led/


transportadas por grandes torres de transmissão e linhas de distribuição até os
centros consumidores.

● Energia Solar: é a energia proveniente da luz e do calor do Sol e é captada e
armazenada por painéis solares. As placas fotovoltaicas são geralmente
colocadas no telhado das edificações, constituindo geração doméstica.

● Energia Eólica: é obtida através da força do vento, sua geração se faz por meio
de aerogeradores eólicos, que têm a função de transformar a energia dos ventos
em energia elétrica.

● Biomassa: É obtida através da queima de matéria orgânica como a animal, a
vegetal e outras, e da decomposição anaeróbia de madeira, plantas, alimentos,
lixo e etc. Assim, os vapores da queima ou os gases gerados na decomposição
movimentam as turbinas que produzem energia elétrica.

Na matriz energética do Brasil, as edificações são mais comumente abastecidas por
energia elétrica proveniente de hidrelétricas que, apesar de serem fontes renováveis de
energia, não podem ser consideradas como um tipo de ‘energia limpa’, tendo em vista
os grandes impactos socioambientais decorrentes da construção das usinas
hidrelétricas, devido ao alagamento de grandes áreas pelas represas.

Assim, substituir a fonte de energia hídrica de uma edificação por uma fonte de energia
fotovoltaica é mais benéfico, sob o aspecto da sustentabilidade socioeconômica e
ambiental que a energia solar apresenta.

Energia Hídrica Energia Solar

Crédito da Imagem:
https://novoportal.cemig.com.br/usina/uhe-nova-pont
e/

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/energia%2
0solar/

Dependendo da região onde a organização está sediada, se for favorável ao
aproveitamento da força dos ventos, a opção por instalar a energia eólica pode ser
considerada e analisada. Já o uso de energia de biomassa, tem sido mais empregado
em instalações industriais e poderá ser considerado por organizações cuja a prestação
do serviço se assemelhe a um perfil industrial e haja matéria a ser queimada ou
digerida, enquanto insumos necessários à energia de biomassa.



Energia Eólica Energia de Biomassa

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/energia%20e%C3%
B3lica/

Crédito da Imagem:
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&pa
ge=1&query=energia%20de%20biomassa&sort=popular

O importante na escolha da fonte de energia é cotejar as possibilidades de
otimizar o consumo energético da edificação onde a organização funciona, de modo a
considerar não apenas os aspectos de economicidade financeira na operação dessa
organização, mas também tornar-se um modelo de responsabilidade socioambiental
que possa servir de referência na busca da sustentabilidade do Planeta. Quando a
organização considera alternativas de fontes energéticas renováveis cumpre esse
papel.

3.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento de trocar a fonte de energia da edificação por fonte de energia

renovável e mais sustentável deve ser cogitado pela comissão setorial com o motivo de
diminuir o consumo de energia, mas também tendo em vista a sustentabilidade
oferecida por fontes energéticas renováveis. O planejamento deve passar pela
avaliação da disponibilidade de recursos financeiros e pela avaliação geral da
sustentabilidade que cada tipo de energia proporciona.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando se é viável a implantação da ação. Não
se esqueça de fotografar os ambientes antes da instalação da nova fonte energética
para compor o relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Analisar as vantagens e desvantagens das alternativas disponíveis para
troca por fontes renováveis:

Vantagens: são opções energéticas limpas e inesgotáveis; ação positiva para o meio
ambiente; diminui uso das energias não renováveis e apresentam menor custo de
operação.



Desvantagens: Altos custos de investimento e infraestruturas apropriadas; o método de
combustão da biomassa não é limpo, a menos que haja controle rigoroso das
emissões; impacto visual no ambiente.

3º passo: As fontes de energia alternativas podem ser mais econômicas a longo prazo,
apesar de necessitarem de maior investimento na fase de implantação, assim, o projeto
e planejamento de instalação de energias com fontes renováveis alternativas deve ser
realizado por profissionais devidamente habilitados para tal. Então deverão ser obtidos
orçamentos e/ou estudos de viabilidade para cada tipo de tecnologia de
aproveitamento energético.

Vale ressaltar que no caso da troca de fonte energética, torna-se crucial que a escolha
do tipo de tecnologia seja assertiva, desde o início, ainda na fase de planejamento,
dado os investimentos mais onerosos requeridos por essa ação.

4º passo: Fazer toda análise das tecnologias disponíveis, considerando os estudos de
viabilidade e orçamentos, realizados por terceiros.

5º passo: Depois de constatado o custo-benefício de cada tecnologia, apresentar as
opções e a sugerir a tecnologia escolhida aos dirigentes que irão autorizar sua
implementação.

6º passo: Planejar mídia de comunicação para informar aos colaboradores sobre os
objetivos e cronogramas de implantação.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Expedir ordem de serviço para implementação da tecnologia escolhida,
cuidando de todos os procedimentos relacionados à prestação de serviços por
terceiros. Não se esqueça de fotografar o processo de instalação da nova fonte
energética para compor o relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Sinalizar, por meio de comunicações, os ambientes que tenham interferência
com as obras e execuções de instalações, de modo a primar pela segurança dos
colaboradores, enquanto se cria um ambiente propício para divulgar a ação e engajar
as pessoas no ambiente organizacional sobre as iniciativas que estão sendo realizadas
para reduzir o consumo de energia.

3º passo: Cumprir todas as exigências especificadas pelo instalador, em relação à
preparação do ambiente, antes, durante e depois da instalação das fontes alternativas
de energia.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado, adotando as medidas necessárias caso constate alguma intercorrência. Não
se esqueça de fotografar os ambientes após a instalação da nova fonte energética para
compor o relatório comprovante de execução da ação.



2º passo: Verificar se é necessária manutenção de forma periódica.

3º passo: Verificar se a operação com a nova fonte energética causou impactos na
redução de consumo de energia. Para essa verificação, será necessário que seja
transcorrido um prazo que possibilite a medição do indicador de consumo de energia.

4º passo: De posse dos dados de consumo de energia, analisar o consumo ‘antes’ e
‘depois’ da instalação da nova fonte de energia, para a verificação do potencial efeito
produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações de para trocar por fontes energéticas mais sustentáveis,
seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Dado os investimentos mais onerosos requeridos por essa ação, no caso de
efeito aquém do esperado, será preciso consultar especialistas e buscar
correções e ajustes na operação da nova fonte;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de “Implantar Fonte Energética Mais Sustentável” nos espaços de outras
comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

3.3.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que demonstre a nova fonte energética instalada e o Relatório
Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Fonte energética mais sustentável (Implantação)

1. Comente sobre o diagnóstico realizado, anexando os estudos de viabilidade
técnica produzidos.

2. Indique a fonte energética escolhida e comente o porquê este modelo foi o mais
indicado.

3. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da
ação.

4. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos dispositivos envolvidos.
5. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para instalação.
6. Anexe abaixo fotos do processo de instalação da nova fonte energética.
7. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da implantação

da nova fonte energética.
8. Foi observada redução do consumo de energia após a instalação da nova fonte

energética? Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais
de consumo de energia, anexe abaixo alguns comprovantes de consumo para
demonstrar os resultados alcançados.

3.3.5. Ação processual para manutenção da “Fonte energética mais
sustentável”

A manutenção no sistema é de suma importância nesta ação; pois, caso os
equipamentos componentes do sistema sejam danificados ou apresentem algum tipo
de defeito, poderão ser ocasionados custos financeiros para a organização e o nível de
qualidade de resultado da ação passa a ser reduzido. A manutenção deve acontecer
regularmente para controle de qualidade da ação. A manutenção pode ser de 2
naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de um defeito, então serve para
correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, parar evitar que o
defeito ocorra, ocasionando problemas de desempenho da ação, antes que eles
aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do consumo de energia, desde a data em que
ocorreu a troca da fonte energética até a data atual, analisando se o dispositivo
escolhido causou impactos na redução de consumo;



2º passo: Caso tenha ocorrido impactos na redução de consumo, verificar a
regularidade e a estabilidade desses impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou
aumente o consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção no sistema.

3º passo: Passado um período de uso da nova fonte energética, é necessário verificar
o desgaste das mesma, analisando se é necessária alguma manutenção. O manual do
fabricante pode conter informações sobre a vida útil das peças, indicando o melhor
momento para realizar uma manutenção.

4º passo: Realizar uma inspeção na fonte energética da organização, verificando o
funcionamento de todas as partes componentes, seguindo instruções do instalador
quanto à manutenção que pode ser efetuada pelo próprio usuário. Confira se todas as
peças e componentes estão funcionando de forma adequada, ou se apresentam
alguma intermitência no funcionamento.

Para a tecnologia de Energia Solar, a limpeza da placa fotovoltaica deve ser feita de
forma periódica entre 3 e 3 meses ou 6 em 6 meses, para evitar que a sujeira da(s)
placa(s) prejudique seu funcionamento.

Para a tecnologia Energia Eólica, verificar frequentemente o funcionamento dos
aerogeradores eólicos e atentar-se para as instruções do instalador quanto à
manutenção que pode ser efetuada pelo próprio usuário.

Não se esqueça de fotografar o processo de inspeção para compor o relatório
comprovante de execução da ação.

5º passo: Caso alguma peça esteja com defeito ou desgastada, realizar a respectiva
manutenção ou substituição. Caso o problema detectado seja algo desconhecido ou de
difícil manutenção, contratar uma mão de obra especializada para a manutenção.
Neste caso, não se esqueça de fotografar a fonte energética antes e depois da
manutenção/substituição das peças para compor o relatório comprovante de execução
da ação.

6º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

7º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção da "Fonte energética mais
sustentável” apenas será aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para fim
de certificação, se forem concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas de
“diagnóstico do consumo de energia” e “inspeção da fonte energética”, com
comprovantes adequados para cada etapa, conforme requisitado no relatório
comprovante.



3.3.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade da ação de implantação,
para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a organização já tenha
lançado, em anos anteriores, uma ação “Implantar Fonte Energética Mais Sustentável”
classificada como Implantação. Assim, será necessário preencher: a Ação de
Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o processo de
manutenção, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma organização
parceira que financiou ou apoiou a manutenção), imagem principal, que ilustre o
processo realizado e, o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser
produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Fonte energética mais sustentável (Processual)

1. Quando foi realizada a troca de fonte energética?
2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Foi observada redução do consumo de energia após a troca de fonte energética?

Foi observada regularidade e estabilidade de consumo após esse período,
especialmente no último ano? Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os
comprovantes mensais de consumo de energia, anexe abaixo alguns
comprovantes de consumo para demonstrar as análises apresentadas.

4. Foi possível localizar o manual do fabricante? Se sim, para quando é indicada a
manutenção/troca das peças? Comente.

5. Data da inspeção da fonte energética realizada na edificação: __/__/____
6. Informe o nome e e-mail das pessoas que participaram da inspeção da fonte

energética.
7. Foi identificada a necessidade de algum reparo? Se sim, comente.
8. Anexe abaixo fotos da  inspeção da fonte energética.
9. Anexe abaixo notas fiscais de compra de novas peças ou componentes.
10. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para manutenção (se for o caso).
11. Anexe abaixo fotos da fonte energética da edificação antes e depois da troca de

peças (se for o caso).
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3.4. Ação: “Substituição de eletroeletrônicos por modelos com selo
PROCEL”

3.4.1. Objetivo
Substituir eletroeletrônicos utilizados no âmbito da organização por outros com funções
similares, mas que possuam o selo PROCEL, para garantir mais eficiência energética
de tais aparelhos e, consequentemente, mais sustentabilidade à operação do serviço
na edificação onde essa organização está sediada.

Atenção: a ação de implantação para “Substituição de eletroeletrônicos por
modelos com selo PROCEL” apenas será aprovada e pontuada pela Comissão
Gestora, para fim de certificação, se for realizada a substituição de, pelo menos,
uma série de eletroeletrônicos utilizados em 70% dos setores da edificação
pertencente à organização certificada.

3.4.2. Conceito

O Selo PROCEL é uma maneira de ajudar os consumidores a verificarem o consumo
de energia e a sustentabilidade dos eletrodomésticos. Para conseguirem o selo
PROCEL, os equipamentos passam por testes e verificações para determinar o quanto
são sustentáveis e econômicos. Após essa análise, a etiqueta do PROCEL classifica os
eletrodomésticos como mais eficientes (A) até o menos eficiente (G).



Selo PROCEL

Crédito da Imagem:
https://www2.inmetro.gov.br/pbe/a_etiqueta.php

Para isso, são estabelecidos índices de consumo e desempenho para cada categoria
de equipamento. Cada equipamento candidato ao Selo deve ser submetido a ensaios
em laboratórios indicados pela Eletrobras. Apenas os produtos que atingem esses
índices são contemplados com o Selo PROCEL.

3.4.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento para substituir os eletroeletrônicos da edificação por aparelhos
com Selo PROCEL deve ser cogitado pela comissão setorial com o motivo de diminuir
o consumo de energia, mas também tendo em vista a sustentabilidade oferecida por
esse eletrodoméstico. O planejamento deve passar pela avaliação da disponibilidade
de recursos financeiros e pela avaliação geral da sustentabilidade que cada tipo de
eletrodoméstico proporciona.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando os ambientes internos e externos da
organização, e identificando quais aparelhos possuem maior consumo de energia e
que poderiam ser substituídos por modelos mais sustentáveis. Não se esqueça de
fotografar os ambientes com os aparelhos candidatos à substituição, antes da troca,
para compor o relatório comprovante de execução da ação, que demanda o
preenchimento da seguinte tabela, indicando os aparelhos candidatos à substituição:

https://www2.inmetro.gov.br/pbe/a_etiqueta.php
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2º passo: Analisar as vantagens e desvantagens da substituição dos aparelhos
eletrodomésticos identificados por alternativas similares que tenham o Selo PROCEL,
classificados com maior eficiência energética.

Para isso, verifique os seguintes aspectos referentes aos aparelhos identificados como
candidatos à substituição: data da aquisição, frequência de uso, vida útil, economia
energética e financeira gerada mensalmente com a substituição, etc.

3º passo: Justificado o custo-benefício da substituição, realize orçamentos para cada
aparelho a ser substituído, considerando uma alternativa similar que possua o Selo
PROCEL, classificado com maior eficiência energética. Se for o caso, realize também
uma pesquisa de preços para contratação de mão de obra especializada.

4º passo: Fazer exposições de motivos para os dirigentes, destacando aspectos de
sustentabilidade e financeiros,  e obter sua autorização para executar a ação.

5º passo: Planejar mídia de comunicação para informar aos colaboradores sobre os
objetivos e cronogramas de substituição. Caso a instalação seja programada para ser
realizada por etapas, fazer essa informação constar nas peças gráficas de
comunicação.

6º passo: Identificar o melhor destino para os aparelhos antigos, que serão
substituídos: seja direcioná-los para doação a alguma entidade beneficente, seja para
descartá-los em pontos de coleta de resíduos eletroeletrônicos, a depender do estado
de conservação desses aparelhos.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Expedir ordem de serviço para compra dos aparelhos com Selo PROCEL e,
quando adquiridos, proceder à sua instalação ou disponibilização para os
colaboradores da organização. Se for o caso, proceda também com a ordem de serviço
para contratação de mão de obra especializada. Não se esqueça de fotografar o
processo de troca de aparelhos para compor o relatório comprovante de execução da
ação.

2º passo: Conforme planejado, dar destinação adequada aos aparelhos antigos que
foram substituídos.

3º passo: Sinalizar, por meio de comunicações, os ambientes que tenham interferência
com as aquisições desses aparelhos, para criar-se um ambiente propício para divulgar



a ação e engajar as pessoas no ambiente organizacional sobre as iniciativas que estão
sendo realizadas para reduzir o consumo de energia.

4º passo: Cumprir todas as exigências especificadas pelos fabricantes dos aparelhos,
em relação à preparação do ambiente, antes, durante e depois da instalação das fontes
alternativas de energia. Guardar os manuais dos aparelhos em locais sinalizados e
acessíveis.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado, adotando as medidas necessárias caso constate alguma intercorrência. Não
se esqueça de fotografar os ambientes após a troca dos aparelhos para compor o
relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Verificar se é necessária manutenção de forma periódica.

3º passo: Verificar se a operação com os novos aparelhos eletrodomésticos causou
impactos na redução de consumo de energia. Para essa verificação, será necessário
que seja transcorrido um prazo que possibilite a medição do indicador de consumo de
energia.

4º passo: De posse dos dados de consumo de energia, analisar o consumo ‘antes’ e
‘depois’ da instalação de aparelhos com Selo PROCEL, para a verificação do potencial
efeito produzido.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações de ‘Trocar por Aparelhos com o selo PROCEL’, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de ‘trocar por aparelhos com o selo PROCEL’, nos espaços de outras
comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: No caso de não verificada uma boa performance dos aparelhos trocados,
recomenda-se a verificação dos manuais dos eletroeletrônicos, para detectar se há uso
incorreto de suas funcionalidades.

3º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.



4º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

3.4.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que ilustre a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que
deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Substituição de eletroeletrônicos por modelos com selo PROCEL
(Implantação)

1. Qual a quantidade total de setores, departamentos ou diretorias da organização
que estão sediadas na sua edificação?

2. Comente sobre o diagnóstico realizado, identificando os aparelhos candidatos à
substituição.

3. Para cada aparelho candidato à substituição, indique:

Foto Aparelho Data da
aquisição

Setor que
faz uso

kWh Consumo
médio
mensal (h)

Modelos
Similares
Analisados

Foi trocado?
Se sim, por
qual modelo?

kWh do
modelo
substituto

4. Com base na tabela anterior, calcule a economia energética mensal de todas as
substituições realizadas.

5. Com base na tabela anterior e no valor R$/KWH cobrado na sua última conta de
energia, calcule a economia financeira mensal de todas as substituições
realizadas.

6. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação.
7. Anexe abaixo as notas fiscais de compra dos aparelhos.
8. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para instalação dos aparelhos (se for o caso).
9. Anexe abaixo fotos do processo de troca dos aparelhos.
10. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da troca dos

aparelhos.
11. Foi observada redução do consumo de energia após a troca de aparelhos?

Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de consumo
de energia, anexe abaixo alguns comprovantes de consumo para demonstrar os
resultados alcançados.



3.4.5. Ação processual para manutenção da “Substituição de
eletroeletrônicos por modelos com selo PROCEL”

A manutenção é de suma importância nesta ação; pois, caso os equipamentos sejam
danificados ou apresentem algum tipo de defeito, poderão ser ocasionados custos
financeiros para a organização e o nível de qualidade de resultado da ação passa a ser
reduzido. A manutenção deve acontecer regularmente para controle de qualidade da
ação. A manutenção pode ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de um defeito, então serve para
correção de um problema.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, parar evitar que o
defeito ocorra, ocasionando problemas de desempenho da ação, antes que eles
aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do consumo de energia, desde a data em que os
aparelhos foram trocados até a data atual, analisando se a ação causou impactos na
redução do consumo.

2º passo: Caso tenha ocorrido impactos na redução de consumo, verificar a
regularidade e a estabilidade desses impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou
aumente o consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção desses
aparelhos.

3º passo: Passado um período de uso dos novos aparelhos, é necessário verificar o
desgaste dos mesmos, analisando se é necessária alguma manutenção. O manual do
fabricante pode conter informações sobre a vida útil das peças, indicando o melhor
momento para realizar uma manutenção

4º passo: Realizar uma inspeção em todos os eletroeletrônicos da organização,
identificando quais aparelhos possuem maior consumo de energia e verificando se há
uma nova série de aparelhos cuja substituição por um modelo com selo PROCEL é
vantajosa. Não se esqueça de fotografar os ambientes com os aparelhos candidatos à
substituição, antes da troca, para compor o relatório comprovante de execução da
ação, que demanda o preenchimento da seguinte tabela, indicando os aparelhos
candidatos à substituição:

Foto Aparelho Data da
aquisição

Setor que
faz uso

kWh Consumo
médio
mensal (h)

Modelos
Similares
Analisados

Foi trocado? Se
sim, por qual
modelo?

kWh do
modelo
substitut
o



5º passo:Na inspeção realizada, avaliar cada aparelho eletrônico, especialmente os
que foram substituídos na ação de implantação, analisando o funcionamento de todas
as partes componentes, de acordo com as instruções do fabricante, constantes dos
manuais de utilização, conferindo se elas estão funcionando de forma adequada, ou se
apresentam alguma intermitência no funcionamento. Como resultado dessa análise,
deve ser preenchida a tabela abaixo, que deve conter, no mínimo, os aparelhos que
foram substituídos na ação de implantação.

Aparelho Data da
aquisição

Setor que
faz uso

kWh Consumo
Médio
Mensal (h)

Foto atual
do aparelho

Foi identificada alguma
intermitência no
funcionamento? Se sim, quais
providências foram tomadas?
Comente.

6º passo: Caso ocorra problemas de funcionamento, lançar mão do recurso
programado: mão de obra especializada ou acionar pessoal próprio para realizar os
reparos, ou encaminhar para as oficinas autorizadas pelas marcas de cada aparelho
elétrico adquirido.
7º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

8º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção da “Substituição de
eletroeletrônicos por modelos com selo PROCEL” apenas será aprovada e
pontuada pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se for realizada a
substituição de mais uma série de eletroeletrônicos da edificação ou se forem
concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas de “diagnóstico do consumo
de energia” e “inspeção dos aparelhos”, com comprovantes adequados para
cada etapa, conforme requisitado no relatório comprovante. No caso da
“inspeção dos aparelhos” apenas será validada e aprovada pela Comissão
Gestora se incluir, no mínimo, os mesmos eletroeletrônicos analisados na
respectiva ação de implantação.

3.4.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade da ação de implantação,
para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a organização já tenha
lançado, em anos anteriores, uma ação “Trocar por Aparelhos com o Selo PROCEL”
classificada como Implantação. Assim, será necessário preencher: a Ação de
Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o processo de
manutenção, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma organização



parceira que financiou ou apoiou a manutenção), imagem principal, que ilustre o
processo realizado e, o Relatório Comprovante de Execução, que deve ser
produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Substituição de eletroeletrônicos por modelos com selo PROCEL
(Processual)

1. Quando foi realizada a troca de eletroeletrônicos por modelos com selo PROCEL?
2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Foi observada redução do consumo de energia após a troca dos aparelhos? Foi

observada regularidade e estabilidade de consumo após esse período,
especialmente no último ano? Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os
comprovantes mensais de consumo de energia, anexe abaixo alguns
comprovantes de consumo para demonstrar as análises apresentadas.

4. Data da inspeção de aparelhos realizada na edificação: __/__/____
5. Informe o nome e e-mail das pessoas que participaram da inspeção de aparelhos.
6. Para cada aparelho avaliado, indique:

*Atenção: A inspeção dos aparelhos apenas será validada pela Comissão Gestora se
incluir, no mínimo, os mesmos eletroeletrônicos analisados na respectiva ação de
implantação.

Aparelho Data da
aquisição

Setor que faz
uso

kWh Consumo
Médio Mensal
(h)

Foto atual do
aparelho

Foi identificada alguma
intermitência no
funcionamento? Se sim,
quais providências foram
tomadas? Comente.

7. Anexe abaixo fotos da  inspeção de aparelhos.
8. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para manutenção de aparelhos (se for o caso).
9. No caso da substituição de mais uma série de eletroeletrônicos por modelos com

selo PROCEL, informe:
a. Para cada aparelho substituído, indique:

Foto Aparelho Data da
aquisição

Setor que
faz uso

kWh Consumo
médio
mensal (h)

Modelos
Similares
Analisados

Foi trocado?
Se sim, por
qual modelo?

kWh do
modelo
substituto

b. Com base na tabela anterior, calcule a economia energética mensal de
todas as substituições realizadas.



c. Com base na tabela anterior e no valor R$/KWH cobrado na sua última
conta de energia, calcule a economia financeira mensal de todas as
substituições realizadas.

d. Anexe abaixo as notas fiscais de compra dos novos aparelhos.
e. Anexe abaixo fotos do processo de troca dos aparelhos.
f. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da troca

dos aparelhos.

3.4.7. Referências

...consultar se desejar saber mais...

INMETRO. Selo de eficiência energética. Disponível em:
<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbeSelo.asp>. Acesso: 15 abr. 2020.

PROCEL INFO. Selo Procel. Disponível em:
<http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID=%7B88A19AD9-04C6-43FC-BA2E-99
B27EF54632%7D>. Acesso: 15 abr. 2020.

3.5. Ação: “Configuração de eletroeletrônicos para modo econômico”

3.5.1. Objetivo
Configurar aparelhos eletroeletrônicos em ‘modo econômico’ e evitar o stand by ligado,
para possibilitar economia de energia na utilização desses aparelhos.

3.5.2. Conceito
Alguns aparelhos eletroeletrônicos, além de possuírem o selo PROCEL, que os
classifica por seu nível de eficiência, possuem botões que possibilitam a seleção do
modo de operação ‘econômico’, principalmente os dotados de telas que emitem luz,
como os computadores e TVs. Esses aparelhos podem ser facilmente habilitados em
‘modo econômico’, que consiste em fazer a opção pela sua utilização com menor brilho
e, consequentemente, menor consumo de energia.

O usuário pode ativar ou desativar facilmente o modo de economia de energia, que fica
disponível de forma nativa no sistema. Esse recurso trabalha com sensores que
identificam a luz do ambiente para reduzir a intensidade do brilho da tela. Dessa
maneira, a quantidade de energia consumida pelo aparelho é reduzida, diminuindo o
nível de luminosidade reproduzido pela tela.

Adicionalmente, a organização deve cuidar para evitar deixar os eletroeletrônicos com
o botão standy by ligado. A eletricidade consumida por eletroeletrônicos no modo
‘stand by’ ou ‘espera’ pode representar um acréscimo de até 15% na conta de energia,
segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).



Assim, medidas simples podem gerar economia e, principalmente, evitar este tipo de
desperdício. O simples ato de desligar os aparelhos da tomada interrompe esse
consumo dispensável.

Crédito da Imagem:
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=searc
h&page=1&query=modo%20economia%20de%20ener

gia&sort=popular

Crédito da Imagem:
http://blog.cemig.com.br/2014/10/cemig-alerta-para-co

nsumo-desnecessario.html

3.5.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir

O planejamento para connfigurar eletroeletrônicos para modo econômico e evitar
o stand by ligado deve ser uma ação pensada pela comissão setorial com o objetivo de
diminuir o consumo de energia. O planejamento deve passar pela avaliação dos
manuais de funcionamento de cada tipo de eletroeletrônico existente na organização e
pelo estudo de como engajar os colaboradores na utilização adequada dos dispositivos
de economia de energia, bem como no desligamento dos aparelhos que possuam a
função stand by, ao final do expediente de trabalho.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando os ambientes internos e externos da
organização, e identificando quais aparelhos possuem configurações para modo
econômico ou para stand-by. Não se esqueça de mapear esses aparelhos e
fotografá-los para compor o relatório comprovante de execução da ação, preenchendo
a tabela abaixo:

Nome do
aparelho
eletrônico

Foto do
Aparelho

Quantidade
Disponível na
Organização

Modo Econômico ou
Desligamento de
Stand By?

% Médio de
Economia
Vislumbrado

https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=modo%20economia%20de%20energia&sort=popular
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=modo%20economia%20de%20energia&sort=popular
https://br.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=1&query=modo%20economia%20de%20energia&sort=popular


2º passo: Analisar os manuais de funcionamento dos eletroeletrônicos mapeados, para
conhecer melhor como funciona o modo de economia de energia e a funcionalidade de
stand by de cada dispositivo, planejando configurá-los, automaticamente ou
manualmente, a depender de cada dispositivo, dando sempre preferência para a
possibilidade de configuração automática.

3º passo: No caso de impressoras, computadores e outros aparelhos afins, pode ser
necessário envolver o departamento de infraestrutura da organização para executar a
ação e, se possível, tornar o processo o mais automatizado possível.

4º passo: Elaborar um planejamento para configurar os aparelhos para modo
econômico e para o desligamento do stand by, considerando quem realizará a
configuração de cada dispositivo e com qual frequência. Assim, será possível identificar
o público-alvo para planejar processo que instrua os colaboradores responsáveis por
essa configuração/desligamento, ao final do expediente ou quando o dispositivo não
estiver em uso.

5º passo: Quando identificado setores inteiros responsáveis por realizar a configuração
e/ou o desligamento de aparelhos específicos, pode ser interessante alinhar com os
líderes desses setores, a importância dessa ação para alcançar os objetivos
pretendidos. Solicitar o apoio desses líderes para sensibilizar a equipe a apoiar a
iniciativa, realizando as ações necessárias, nos períodos acordados.

6º passo: Quando identificado que todos os colaboradores serão responsáveis por
realizar a configuração e/ou o desligamento de aparelhos específicos, realizar um
planejamento de divulgação da ação, verificando junto ao departamento de
comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de abordagem aos
colaboradores da organização.

Esta etapa é primordial para o sucesso da ação, pois, se os colaboradores não
apoiarem a iniciativa, configurando os aparelhos ou desligando o stand by nos períodos
acordados, não será possível alcançar os resultados esperados.

7º passo: Identificar quantas inspeções serão realizadas no ano vigente para fiscalizar
se os aparelhos estão configurados corretamente ou se estão com o stand by
desligado. Provavelmente, essa ação tenha que ter procedimentos variáveis, a
depender se os aparelhos precisam ser reconfigurados manualmente sempre que
forem usados ou se a configuração tem uma duração mais prolongada ou automática.

Ao invés da inspeção, a Comissão Setorial pode optar por realizar blitz personalizadas
nos aparelhos envolvidos para identificar se os colaboradores estão adotando as ações
recomendadas. Para isso, pode ser usado ou adaptado o guia prático da ação “Blitz de
monitores”. Essas blitz podem gerar indicadores personalizados para monitoramento,
que podem ser previamente planejados e acordados com a Comissão Gestora para
adaptação no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: De posse do mapeamento dos eletroeletrônicos que terão suas
configurações alteradas, instituir, para cada eletrônico, responsáveis por realizar os



procedimentos de configuração/desligamento de dispositivos, preenchendo a tabela
abaixo:

Código do
Aparelho
Eletrônico

Nome do
Aparelho
Eletrônico

Responsável
pela
configuração

E-mail do
responsável

Ação Esperada Frequência de
execução da
configuração

2º passo: Sinalizar, por meio de comunicações gerais, os aparelhos que terão
intervenção para mudança de configuração para o modo econômico, para se criar um
ambiente propício para divulgar a ação e engajar as pessoas no âmbito da organização
sobre as iniciativas que estão sendo realizadas para reduzir o consumo de energia.

3º passo: Pode ser necessário afixar peças gráficas individuais em pontos estratégicos
para cada aparelho envolvido, trazendo mensagens de cunho educativo, sobre as
vantagens das ações realizadas. Nesse caso, a Comissão Setorial pode optar por
conjugar ações educativas, inclusive intervenções lúdicas, com a “inauguração” desta
ação, culminando com a afixação das peças gráficas sinalizadoras nos pontos
estratégicos.

4º passo: Realizar e/ou orientar os responsáveis para iniciarem a execução das
configurações planejadas.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Realizar todas as inspeções planejadas, em todos os eletroeletrônicos do
planejamento, verificando se a configuração foi corretamente executada, conforme
acordado. Para cada inspeção realizada, preencha o quadro de fiscalização abaixo:



Inspeção de eletroeletrônicos
Ação: Configuração de eletroeletrônicos para modo econômico

Organização:

Responsável: Telefone:

Data: Horário:

Código do
Aparelho
Eletrônico

Nome do
Aparelho
Eletrônico

Responsável pela
configuração

E-mail do responsável Ação
Esperada

Status

001 Monitor Fulano exemplo1@exemplo.com Desligamento Ok

002 Impressora
ABC

Ciclano exemplo2@exemplo.com Modo
Econômico

Ok

003 Ar
Condicionado
ABC

Beltrano exemplo3@exemplo.com Modo
Econômico

Desconfigurado

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do  Responsável pela inspeção:  _________________________________________

Não se esqueça de fotografar o processo de inspeção para compor o relatório
comprovante de execução da ação.

2º passo: Verificar se a ação causou impactos na redução de consumo de energia.
Para essa verificação, será necessário que seja transcorrido um prazo que possibilite a
medição do indicador de consumo de energia.

4º passo: De posse dos dados de consumo de energia, analisar o consumo ‘antes’ e
‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito produzido.



Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações de ‘Configuração de eletroeletrônicos para modo
econômico e evitar o stand by ligado’, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de ‘Configuração de eletroeletrônicos para modo econômico’ e evitar o
stand by ligado nos espaços de outras comissões setoriais, informe a Comissão
Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

3.5.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que ilustre a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que
deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Configuração de eletroeletrônicos para modo econômico (Implantação)

1. Em relação ao diagnóstico realizado, informe, para cada aparelho eletrônico identificado:

Nome do
aparelho
eletrônico

Foto do
Aparelho

Quantidade
Disponível na
Organização

Modo Econômico ou
Desligamento de
Stand By?

% Médio de
Economia
Vislumbrado



2. Informe abaixo o planejamento das intervenções:

Código do
Aparelho
Eletrônico

Nome do
Aparelho
Eletrônico

Responsável
pela
configuração

E-mail do
responsável

Ação Esperada Frequência de
execução da
configuração

3. Segundo diagnóstico realizado, quantas inspeções foram  planejadas no ano vigente, visando
fiscalizar os aparelhos? Comente.

4. Para cada inspeção realizada, anexe abaixo o quadro de  fiscalização e as fotos registradas.
5. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.
6. Foi observada redução do consumo de energia após a execução da ação? Comente. Caso não

tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de consumo de energia, anexe abaixo alguns
comprovantes de consumo para  demonstrar os resultados alcançados.

3.5.5. Ação processual para manutenção da “Configuração de
eletroeletrônicos para modo econômico”

A manutenção é de suma importância nesta ação; pois pode ocorrer a desconfiguração
acidental ou proposital durante o uso, bem como a desmobilização e/ou esquecimento
dos colaboradores para continuar configurando/desligando os aparelhos. A
manutenção deve acontecer regularmente para controle de qualidade da ação. A
manutenção pode ser de 2 naturezas:

● Corretiva: quando a manutenção ocorre depois de constatada alteração do
indicador de consumo de energia, tendo sido apurado que a causa foi a
interrupção da adoção do modo econômico nos aparelhos eletroeletrônicos e/ou
a interrupção do procedimento de desligamento dos aparelhos que possuam a
função stand by, após terem sido descartadas outras causas de impacto nesse
indicador.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, para evitar que a
desconfiguração dos aparelhos ou a falta de desligamento do stand by, ocorram
problemas de desempenho da ação, antes que eles aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do consumo de energia, desde a data em que foram
implantadas as ações de configuração de eletroeletrônicos até a data atual, analisando
se as intervenções causaram impactos na redução de consumo.



2º passo: Caso tenha ocorrido impactos no indicador de consumo, verificar a
regularidade e a estabilidade desses impactos, pois caso pare de ocorrer a redução ou
aumente o consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção dessa ação.

3º passo: Analisar o mapeamento dos eletroeletrônicos realizado na ação de
implantação ou na ação processual do ano anterior, verificando se há novos aparelhos
a serem configurados para modo econômico ou para stand-by ou se é necessário
algum ajuste na tabela. Não se esqueça de mapear os novos aparelhos e fotografá-los
para compor o relatório comprovante de execução da ação, complementando a tabela
do ano anterior, conforme demonstrado abaixo:

Nome do
aparelho
eletrônico

Foto do
Aparelho

Quantidade
Disponível na
Organização

Modo Econômico ou
Desligamento de
Stand By?

% Médio de
Economia
Vislumbrado

4º passo: De posse do novo mapeamento dos eletroeletrônicos que terão suas
configurações alteradas, atualizar a tabela de planejamento de intervenções, conforme
demonstrado abaixo:

Código do
Aparelho
Eletrônico

Nome do
Aparelho
Eletrônico

Responsável
pela
configuração

E-mail do
responsável

Ação Esperada Frequência de
execução da
configuração

5º passo: Avaliar o estado das peças gráficas de sinalização, atualizando as que
tiverem desgaste e incluindo novas peças gráficas em pontos estratégicos próximos
aos novos aparelhos.

6º passo: Realizar e/ou orientar os responsáveis para iniciarem a execução das
configurações planejadas.

7º passo: Estabelecer um cronograma de inspeções ou blitz educativas para
verificação sistemática dos aparelhos.

8º passo: Realizar todas as inspeções planejadas, em todos os eletroeletrônicos do
planejamento, verificando regularmente se a operação dos aparelhos eletroeletrônicos



permanece com a função ‘modo econômico’ ativada e se o procedimento de
desligamento da função stand by permanece acontecendo sistematicamente.

Para cada inspeção realizada, preencha o quadro de fiscalização abaixo:

Inspeção de eletroeletrônicos
Ação: Configuração de eletroeletrônicos para modo econômico

Organização:

Responsável: Telefone:

Data: Horário:

Código do
Aparelho
Eletrônico

Nome do
Aparelho
Eletrônico

Responsável pela
configuração

E-mail do responsável Ação
Esperada

Status

001 Monitor Fulano exemplo1@exemplo.com Desligamento Ok

002 Impressora
ABC

Ciclano exemplo2@exemplo.com Modo
Econômico

Ok

003 Ar
Condicionado
ABC

Beltrano exemplo3@exemplo.com Modo
Econômico

Desconfigurado

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do  Responsável pela inspeção:  _________________________________________

Não se esqueça de fotografar o processo de inspeção para compor o relatório
comprovante de execução da ação.

Ao invés da inspeção, a Comissão Setorial pode optar por realizar blitz personalizadas
nos aparelhos envolvidos para identificar se os colaboradores estão adotando as ações
recomendadas. Para isso, pode ser usado ou adaptado o guia prático da ação “Blitz de
monitores”. Essas blitz podem gerar indicadores personalizados para monitoramento,
que podem ser previamente planejados e acordados com a Comissão Gestora para
adaptação no Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA.



9º passo: Caso ocorra problemas de funcionamento, lançar mão do recurso
programado: mão de obra especializada ou acionar pessoal próprio para realizar os
reparos, ou encaminhar para as oficinas autorizadas pelas marcas de cada aparelho
eletroeletrônico.

10º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

11º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

3.5.6. Relatório Comprovante (Processual)
Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação “Configuração de
eletroeletrônicos para modo econômico” classificada como Implantação. Assim, será
necessário preencher: a Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data
final que ocorreu o processo de manutenção, uma breve descrição, o parceiro (caso
haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou a ação), imagem principal,
que ilustre o processo de manutenção realizado e, o Relatório Comprovante de
Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Configuração de eletroeletrônicos para modo econômico (Processual)

1. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
2. Foi observada redução do consumo de energia após a execução da ação de implantação

relacionada, especialmente no último ano? Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os
comprovantes mensais de consumo de energia, anexe abaixo alguns comprovantes de
consumo para demonstrar os resultados alcançados.

3. Foi incluído ou retirado algum eletrônico desde a ação inicial de implantação? Atualize a
tabela de mapeamento, incluindo, para cada novo eletrônico:

Nome do
aparelho
eletrônico

Foto do
Aparelho

Quantidade
Disponível na
Organização

Modo Econômico ou
Desligamento de
Stand By?

% Médio de
Economia
Vislumbrado

4. Informe abaixo o planejamento das intervenções no ano vigente:



Código do
Aparelho
Eletrônico

Nome do
Aparelho
Eletrônico

Responsável
pela
configuração

E-mail do
responsável

Ação Esperada Frequência de
execução da
ação

5. Segundo diagnóstico realizado, quantas inspeções foram  planejadas no ano vigente, visando
fiscalizar os aparelhos? Comente.

6. Para cada inspeção realizada, anexe abaixo o quadro de  fiscalização e as fotos registradas.
7. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da ação.

3.5.7. Referências
...consultar se desejar saber mais...

BLOG CEMIG. Cemig alerta para consumo desnecessário de equipamentos em stand
by. Disponível em:
<http://blog.cemig.com.br/2014/10/cemig-alerta-para-consumo-desnecessario.html>.
Acesso em: 20 nov. 2020.

TECHTUDO. Como ativar ou desativar o modo economia de energia na smart TV LG.
Disponível em:
<https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/08/como-ativar-ou-desativar-o-mod
o-economia-de-energia-na-smart-tv-lg.ghtml>. Acesso em: 20 nov. 2020.

3.6. Ação: “Aproveitamento de luz e ventilação natural”

3.6.1. Objetivo
Melhorar o aproveitamento da luz e da ventilação naturais, de forma associada e/ou
complementar, dentro dos ambientes da organização, para diminuir o uso de energia.

3.6.2. Conceito
A iluminação dos ambientes internos da organização é de suma importância para
proporcionar conforto visual, bem como segurança aos colaboradores de uma
organização, durante a realização de suas atividades. Para isso, o sistema de
iluminação costuma ficar ligado, durante quase todo o horário de expediente, sem que
haja preocupações com o desligamento parcial e/ou com a alternativa de usar luz
natural vinda do ambiente externo.

Por outro lado, os aparelhos que mais consomem energia, atualmente, são os
aparelhos destinados ao conforto térmico, como ar condicionado e também os



ventiladores comuns. O uso excessivo desses aparelhos, ocasiona o aumento do
consumo de energia de forma importante em uma organização.

Para a diminuição do uso de iluminação artificial e de aparelhos de ventilação ou
condicionamento do ar, visando reduzir o gasto com energia, uma solução é o
aproveitamento da iluminação e da ventilação naturais, por meio de adaptações do
ambiente de forma definitiva ou de acordo com a hora do dia e as especificidades da
incidência de luz solar. Muitos projetos de edificações buscam o conforto visual e
térmico com o aproveitamento da luz e da ventilação natural, com o objetivo de
promover a sustentabilidade dessas edificações.

Recomenda-se fortemente que organizações, que estejam em fase de projetar uma
nova edificação para a sua sede, deleguem a elaboração do projeto a profissionais da
arquitetura, principalmente para os que pautam o seu trabalho na modalidade
‘arquitetura bioclimática’, que busca dotar as edificações de independência de
máquinas produtoras de conforto térmico, o tanto quanto possível.

Entretanto, a maioria das organizações já se encontram instaladas em prédios antigos,
que podem não ter sido concebidos sob esses conceitos e/ou estejam com suas
funções imobiliárias adaptadas e, portanto, acabam por não oferecer mais os
benefícios originais e/ou por não apresentar layout ou estruturas que poderiam fornecer
conforto visual e térmico aos ocupantes da edificação.

Assim, essa seção visa auxiliar a comissão setorial da organização a planejar, executar
e avaliar modificações que podem ser processadas no ambiente interno da
organização, de forma concomitante, alternada, definitiva, sazonal ou temporal, para
aproveitar a iluminação e a ventilação naturais no ambiente.

Ao longo das experimentações relacionadas a essa ação, a comissão setorial terá que
tomar decisões relacionadas a escolhas sobre como, quando e por quanto tempo fazer
o uso da luz e da ventilação natural, ao invés da iluminação, da ventilação e/ou
condicionamento de ar artificiais; pois são aspectos da estrutura física e da operação
da organização intimamente dependentes entre si e da incidência de radiação solar ao
longo do dia e de acordo com as estações do ano.

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/persiana/

3.6.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento de ‘aproveitar a luz e a ventilação naturais’ deve ser uma ação

pensada pela comissão setorial com o motivo de diminuir o consumo de energia. O
planejamento deve passar pela avaliação do espaço interno e layouts existentes na
organização e pelo estudo de como engajar os colaboradores na utilização adequada



dos dispositivos de barramento da irradiação solar, bem como no desligamento da
iluminação artificial e dos aparelhos de condicionamento de ar, durante o expediente de
trabalho, à medida que puderem ser substituídos por luz e ventilação naturais.

O ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/clarab%C3%B3ia/

Crédito da Imagem:
http://projeteee.mma.gov.br/estrategia/ventilacao-natural/

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar diagnóstico com mapeamento, verificando em quais ambientes da
organização é viável a instituição de procedimentos, como: abertura/fechamento de
persianas, portas, janelas, etc, que favoreçam a diminuição da irradiação solar no
espaço interno em alguns momentos e a entrada de luz natural em outros, assim como
promovam a entrada de ar externo, para ventilação natural dos espaços.

Esse mapeamento deve avaliar se a interrupção dos aparelhos de ventilação e ar
condicionado e o desligamento das lâmpadas é viável em cada ambiente,
considerando os horários e estações do ano mais propícios para iluminação e
ventilação natural. O mapeamento também deve considerar quais equipes atuam em
cada um dos ambientes levantados e quais atividades são realizadas nos locais nos
períodos do dia propícios.

Não se esqueça de fotografar os ambientes antes das intervenções para compor o
relatório comprovante de execução da ação, que demanda levantar, para cada
ambiente:

Identificação do
Ambiente

Fotos do
Ambiente

Características Períodos
propícios para
iluminação e
ventilação
natural

Atividades
realizadas no
ambiente nos
períodos
propícios

Setor que
atua no
ambiente nos
períodos
propícios



2º passo: Constatada a possibilidade de iluminar e ventilar naturalmente alguns dos
ambientes da organização, elaborar um planejamento das intervenções que serão
realizadas em cada ambiente.

O planejamento deve considerar, para cada ambiente, quais intervenções serão
realizadas, em qual período (do dia e/ou do ano) ocorrerão as intervenções e quem
ficará responsável por essas intervenções (nome completo, telefone, e-mail e cargo),
conforme tabela abaixo:

Identificação
do Ambiente

Intervenção
planejada

Período do dia em
que ocorrerá essa
intervenção

Período do ano em
que ocorrerão as
intervenções nesse
horário

Responsável (nome
completo e e-mail)

3º passo: A depender dos horários e estações do ano mais propícios para iluminação
e ventilação natural, identificar quantas inspeções serão realizadas no ano vigente para
fiscalizar os ambientes que sofreram as intervenções.

Ao invés da inspeção, a Comissão Setorial pode optar por realizar blitz personalizadas
nos ambientes envolvidos para identificar se os colaboradores estão mantendo
abertura e fechamento de janelas, portas e persianas, bem como o desligamento de
ventiladores, aparelhos de ar condicionado e lâmpadas nos períodos acordados. Para
isso, pode ser adaptado o guia prático da ação “Blitz de monitores”. Essas blitz podem
gerar indicadores personalizados para monitoramento, que podem ser previamente
planejados e acordados com a Comissão Gestora para adaptação no Sistema
Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA.

4º passo: Analisar expeditamente as vantagens e desvantagens de instituir a ação
para “Aproveitamento de luz e ventilação natural”, considerando a particularidade de
cada ambiente identificado na organização, a depender das atividades realizadas em
cada local:

Vantagens: diminui a necessidade de ligar sistema de iluminação artificial e de ar
condicionado, reduzindo o consumo de energia e reduzindo eventuais problemas
respiratórios que os colaboradores possam desenvolver devido a ventilação artificial.

Desvantagem: persianas abertas para favorecer a iluminação natural podem provocar
aumento do calor interno, devido à irradiação de luz solar no ambiente. Será
necessário encontrar um equilíbrio, que só poderá ser verificado na prática, no
cotidiano da organização, estabelecendo-se observações sobre os horários de
incidência de sol, ao longo do dia e ao longo do ano.



Ambientes que possuem eletroeletrônicos muito próximos às janelas, especialmente
aparelhos que visem conservar uma temperatura mais baixa, como refrigeradores ou
afins, não são ambientes propícios para esse tipo de ação.

5º passo: Alinhar com os líderes das equipes, que atuam nos ambientes que sofrerão
intervenções, a importância dessa ação para alcançar os objetivos pretendidos.
Solicitar o apoio desses líderes para sensibilizar a equipe a apoiar a ação, realizando
as ações necessárias, nos períodos acordados.

Se necessário, solicite o apoio dos dirigentes para a sensibilização desses líderes.
Esta etapa é primordial para o sucesso da ação, pois, se os colaboradores não
apoiarem as intervenções a serem realizadas, mantendo desligados ventiladores,
aparelhos de ar condicionado e lâmpadas nos períodos acordados, não será possível
alcançar os resultados esperados.

6º passo: Verificar se alterações no layout da organização ou a realização de
pequenas intervenções de construção civil, tais como abertura de novas janelas e
claraboias podem ser cogitadas. Para esses casos, será necessário avaliar a
viabilidade econômica e física junto aos dirigentes e a profissionais especializados.
Caso aprovada, a ação demandará realizar procedimentos administrativos pertinentes
para contratação de mão de obra qualificada e compra de insumos necessários.

7º passo: Realizar um planejamento de divulgação da ação, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização, considerando informar aos
colaboradores sobre os objetivos e cronogramas de implantação.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: De posse do mapeamento e do planejamento dos espaços passíveis de
intervenção, instituir, para cada ambiente, responsáveis por realizar os procedimentos
de abertura e fechamento de janelas, portas e persianas, bem como o desligamento de
lâmpadas, ventiladores e aparelhos de ar condicionado, enquanto se fizer uso de
iluminação e ventilação naturais.

2º passo: Sinalizar, por meio de comunicações gerais, as intervenções que estão
sendo realizadas, para se criar um ambiente propício para divulgar a ação e engajar as
pessoas no âmbito da organização sobre as iniciativas que estão sendo realizadas
para reduzir o consumo de energia.

Pode ser necessário afixar peças gráficas individuais em pontos estratégicos para cada
intervenção adotada, trazendo mensagens de cunho educativo, sobre as vantagens
das ações realizadas.

3º passo: Realizar e/ou orientar os responsáveis para iniciarem a execução das
intervenções planejadas.



4º passo: Implantar as alterações físicas com pessoal próprio ou expedir ordem de
serviço para obras civis que tiverem sido aprovadas pela alta direção para a construção
de aberturas ou modificações no layout da organização (se for o caso).

Não se esqueça de fotografar os ambientes durante as intervenções para compor o
relatório comprovante de execução da ação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Realizar todas as inspeções planejadas, em todos os ambientes que
sofreram intervenções, nos períodos do dia e do ano acordados, verificando abertura e
fechamento de janelas, portas e persianas, bem como o desligamento de lâmpadas,
ventiladores e aparelhos de ar condicionado, enquanto se fizer uso de iluminação e
ventilação naturais e compativelmente com o horário e/ou a estação do ano.

Provavelmente, essa ação tenha que ter procedimentos variáveis e sazonais, porque
estão diretamente influenciados pelas estações do ano, que afetam a incidência da luz
solar e a ocorrência de ventos ao longo do ano. Assim é uma ação que precisa ser
checada pelo menos 4 vezes ao ano, para verificar a necessidade de correções.

Para cada inspeção planejada, preencha o quadro de fiscalização abaixo:

Inspeção de Ambientes
Ação: Aproveitamento de luz e ventilação natural

Organização:

Responsável: Telefone:

Data: Horário:

Identificação do Ambiente Intervenção Planejada Intervenção realizada?

Banheiro Feminino - 2º andar Abertura de persiana Sim

Banheiro Feminino - 2º andar Desligamento de lâmpadas Sim

Banheiro Feminino - 2º andar Desligamento de ar condicionado Sim

... ... ...

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável pela inspeção:  _________________________________________

Não se esqueça de fotografar o processo de inspeção para compor o relatório
comprovante de execução da ação.



2º passo: Verificar se a ação causou impactos na redução de consumo de energia.
Para essa verificação, será necessário que seja transcorrido um prazo que possibilite a
medição do indicador de consumo de energia.

3º passo: De posse dos dados de consumo de energia, analisar o consumo ‘antes’ e
‘depois’ das ações realizadas, para a verificação do potencial efeito produzido.

4º passo: Dialogar com os líderes e, se necessário, com as equipes que atuam nos
ambientes em questão, identificando pontos de melhoria. Algumas questões que
podem ser levantadas:

● Desligamento de luzes artificiais: há algum período do dia/ano onde a iluminação
natural não tem sido suficiente? Algum processo da organização ou mesmo
algum colaborador tem sido prejudicado? É necessário ajustar os horários de
desligamento de acordo com as estações do ano para ter um resultado mais
efetivo?

● Desligamento de aparelhos de ventilação artificial: há algum período do dia/ano
onde a ventilação natural não tem sido suficiente? Algum processo da
organização ou mesmo algum colaborador tem sido prejudicado? É necessário
ajustar os horários de desligamento de acordo com as estações do ano para ter
um resultado mais efetivo?

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações de ‘Aproveitamento de luz e ventilação natural’, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se foram constatados pontos de melhoria através do diálogo com as equipes,
busque realizar adaptações no planejamento, alterando os horários das
intervenções, considerando as variáveis das estações do ano. É muito
importante que os colaboradores sejam ouvidos porque a participação deles é
fundamental para o sucesso desta ação.

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada, e se houve
sucesso, para que seja ou não aplicada em futuras ações. Se a baixa adesão
persistir, foque em aprimorar o processo de divulgação e, se necessário, solicite
apoio dos dirigentes;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação de ‘Aproveitamento de luz e ventilação natural’ nos espaços de outras
comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.



3.6.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que ilustre a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que
deve ser produzido conforme modelo abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Aproveitamento de luz e ventilação natural (Implantação)

1. Em relação ao diagnóstico realizado, informe, para cada ambiente:

Identificação
do Ambiente

Intervenção
planejada

Período do dia em
que ocorrerá essa
intervenção

Período do ano em
que ocorrerão as
intervenções nesse
horário

Responsável
(nome completo e
e-mail)

2. Informe abaixo o planejamento das intervenções:

Identificação
do Ambiente

Intervenção
planejada

Período do dia em
que ocorrerá essa
intervenção

Período do ano em
que ocorrerão as
intervenções nesse
horário

Responsável
(nome completo e
e-mail)

3. Como foi o alinhamento com os líderes das equipes que atuam nos ambientes que
sofreram intervenção? Foi necessário apoio dos dirigentes? Comente.

4. Segundo diagnóstico realizado, quantas inspeções foram planejadas no ano
vigente, visando fiscalizar os ambientes? Comente.

5. Para cada inspeção realizada, anexe abaixo o quadro de fiscalização e as fotos
registradas.

6. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da
ação.

7. Como foi o diálogo com os líderes e as equipes? Foi identificado algum ponto de
melhoria no planejamento?

8. Ao longo do ano, devido às mudanças de estação, foi necessário reajustar o
planejamento? Se sim, comente e anexe o planejamento atualizado.

9. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos insumos envolvidos (se for o caso).



10. Anexe abaixo documentos e fotos que comprovem a contratação de mão de obra
especializada (se for o caso).

11. Foi observada redução do consumo de energia após a execução da ação? Comente.
Caso não tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de consumo de energia,
anexe abaixo alguns comprovantes de consumo para demonstrar os resultados
alcançados.

3.6.5. Ação processual para manutenção do “Aproveitamento de luz e
ventilação natural”

A ação de aproveitamento da luz e da ventilação naturais apresenta a necessidade de
manutenção diferenciada em relação às demais ações efetuadas para otimizar o
consumo de energia; pois pode ocorrer a desmobilização, esquecimento ou
rotatividade dos colaboradores envolvidos. Então além de requerer a mobilização
(informação e sensibilização) dos colaboradores sobre a necessidade de fazer o uso
adequado das aberturas (janelas, portas, persianas, etc); há também a necessidade de
estabelecer mudanças de procedimentos de acordo com as mudanças provocadas
pelas estações do ano, assim a manutenção dessa ação será:

● Corretiva: quando ocorre depois de constatada alteração do indicador de
consumo de energia, tendo sido apurado que a causa foi a inadequação dos
procedimentos de ‘fechar’ e ‘abrir’ as aberturas, bem como o não uso de
iluminação ou condicionamento de ar artificiais. Isto pode ocorrer caso os
colaboradores da organização percam o ‘time’ de realizar alterações em função
da mudança de estação do ano.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, com frequências
pré-estabelecidas de alteração dos procedimentos de abrir/fechar aberturas,
bem como de ligar/desligar aparelhos de iluminação e conforto térmico, para
evitar que ocorram problemas de desempenho da ação, antes que eles
aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do consumo de energia, desde a data em que foram
implantadas as intervenções até a data atual, analisando se as intervenções causaram
impactos na redução de consumo.

2º passo: Caso tenha ocorrido impactos no indicador de consumo de energia, verificar
a regularidade e a estabilidade desses impactos, pois caso pare de ocorrer a redução
ou aumente o consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção nesta ação,
reforçando o processo de comunicação ou alterando os períodos propícios para
intervenções nos ambientes, conforme horários e estações do ano com maior/menor
incidência solar e de ventos.



3º passo: Dialogar com os líderes e, se necessário, com as equipes que atuam nos
ambientes em questão, identificando pontos de melhoria. Algumas questões que
podem ser levantadas:

● Desligamento de luzes artificiais: há algum período do dia/ano onde a iluminação
natural não tem sido suficiente? Algum processo da organização ou mesmo
algum colaborador tem sido prejudicado? É necessário ajustar os horários de
desligamento de acordo com as estações do ano para ter um resultado mais
efetivo?

● Desligamento de aparelhos de ventilação artificial: há algum período do dia/ano
onde a ventilação natural não tem sido suficiente? Algum processo da
organização ou mesmo algum colaborador tem sido prejudicado? É necessário
ajustar os horários de desligamento de acordo com as estações do ano para ter
um resultado mais efetivo?

4º passo: Estabelecer um cronograma de inspeções ou blitz educativas para
verificação sistemática dos ambientes.

5º passo: Realizar todas as inspeções planejadas, em todos os ambientes que
sofreram intervenções, nos períodos do dia e do ano acordados, verificando abertura e
fechamento de janelas, portas e persianas, bem como o desligamento de lâmpadas,
ventiladores e aparelhos de ar condicionado, enquanto se fizer uso de iluminação e
ventilação naturais e compativelmente com o horário e/ou a estação do ano.

Provavelmente, essa ação tenha que ter procedimentos variáveis e sazonais, porque
estão diretamente influenciados pelas estações do ano, que afetam a incidência da luz
solar e a ocorrência de ventos ao longo do ano. Assim é uma ação que precisa ser
checada pelo menos 4 vezes ao ano, para verificar a necessidade de correções.
Para cada inspeção planejada, preencha o quadro de fiscalização abaixo:

Inspeção de Ambientes
Ação: Aproveitamento de luz e ventilação natural

Organização:

Responsável: Telefone:

Data: Horário:

Identificação do Ambiente Intervenção Planejada Intervenção realizada?

Banheiro Feminino - 2º andar Abertura de persiana Sim

Banheiro Feminino - 2º andar Desligamento de lâmpadas Sim

Banheiro Feminino - 2º andar Desligamento de ar condicionado Sim

... ... ...

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável pela inspeção:  _________________________________________



Não se esqueça de fotografar o processo de inspeção para compor o relatório
comprovante de execução da ação.

Ao invés da inspeção, a Comissão Setorial pode optar por realizar blitz personalizadas
nos ambientes envolvidos para identificar se os colaboradores estão mantendo
abertura e fechamento de janelas, portas e persianas, bem como o desligamento de
ventiladores, aparelhos de ar condicionado e lâmpadas nos períodos acordados. Para
isso, podem ser adaptados os guias práticos da ação “Blitz de monitores”. Essas blitz
podem gerar indicadores personalizados para monitoramento, que podem ser
previamente planejados e acordados com a Comissão Gestora para adaptação no
Sistema Integrado de Gestão AmbientAÇÃO - SIGA.

6º passo: Se foi identificada baixa adesão entre os colaboradores para apoiar a ação,
realizar um planejamento de divulgação da ação, verificando junto ao departamento de
comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de abordagem aos
colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails, sinalização de
pontos estratégicos e ações educativas para reforçar a importância da ação. Se
necessário, solicite apoio dos dirigentes;

7º passo: Caso ocorra problemas de funcionamento da ação, em relação ao
desempenho das estruturas físicas que a constituem, lançar mão do recurso
programado: mão de obra especializada ou acionar pessoal próprio para realizar os
reparos. Não se esqueça de fotografar os ambientes antes e depois da
manutenção/substituição das estruturas para compor o relatório comprovante de
execução da ação.

8º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

9º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

3.6.6. Relatório Comprovante (Processual)
Como a ação processual é considerada uma continuidade de uma ação de
implantação, para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a
organização já tenha lançado, em anos anteriores, uma ação “Aproveitamento de luz e
ventilação natural” classificada como Implantação. Assim, será necessário preencher: a
Ação de Implantação Relacionada, a data inicial e a data final que ocorreu o
processo de manutenção, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal, que ilustre o processo de manutenção realizado e, o Relatório
Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Aproveitamento de luz e ventilação natural (Processual)

1. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
2. Foi observada redução do consumo de energia após a execução da ação de

implantação relacionada, especialmente no último ano? Comente. Caso não
tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de consumo de energia, anexe
abaixo alguns comprovantes de consumo para demonstrar os resultados
alcançados.

3. Foi incluído ou retirado algum ambiente desde a ação inicial de implantação?
Para cada ambiente incluído, informe:

a. Identificação do ambiente
b. Fotos do ambiente
c. Mapeamento sobre o ambiente

Períodos propícios para
iluminação e ventilação natural

Atividades realizadas no
ambiente nos períodos propícios

Equipe que atua no
ambiente nos períodos
propícios

4. Informe abaixo o planejamento das intervenções:

Identificação
do Ambiente

Intervenção
planejada

Período do dia em
que ocorrerá essa
intervenção

Período do ano em
que ocorrerão as
intervenções nesse
horário

Responsável
(nome completo e
e-mail)

5. Quantas inspeções foram planejadas no ano vigente, visando fiscalizar os
ambientes? Comente.

6. Para cada inspeção realizada, anexe abaixo o quadro de fiscalização e as fotos
registradas.

7. Como foi o diálogo com os líderes e as equipes? Foi identificado algum ponto de
melhoria no planejamento?

8. Ao longo do ano, devido às mudanças de estação, foi necessário reajustar o
planejamento? Se sim, comente e anexe o planejamento atualizado.

9. Foi identificada baixa adesão dos colaboradores? Se sim, que ações foram
tomadas? Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para
divulgação da ação.

10. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos insumos envolvidos (se for o caso).
11. Anexe abaixo documentos e fotos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada (se for o caso).



3.6.7. Referências
...consultar se desejar saber mais...

CATRACA LIVRE. Veja como aproveitar a ventilação natural. 2016. Disponível em:
<https://catracalivre.com.br/criatividade/veja-como-aproveitar-a-ventilacao-natural/>.
Acesso em: 20 mai. 2020.

PROJETEEE. Sobre o Projeteee. Disponível em:
<http://projeteee.mma.gov.br/sobre-o-projeteee/>. Acesso em: 20 mai. 2020.

3.7. Ação: “Telhado verde”

3.7.1. Objetivo
Melhorar o conforto térmico no interior das edificações e, consequentemente, diminuir o
consumo de energia, com a instalação de grama e vegetações rasteiras nas coberturas
dessas edificações de modo a promover o isolamento térmico das coberturas e
alteração do microclima, pelo restabelecimento do ciclo hidrológico local, geralmente
bastante alterado pela urbanização.

3.7.2. Conceito
O telhado verde é composto de uma camada de solo e vegetação, disposta nas
coberturas das edificações, que promove isolamento térmico dessa cobertura,
proporcionando a diminuição do consumo de energia com aparelhos de ventilação e
condicionamento de ar. Dessa forma, há economia nas contas de energia. Também há
a incorporação de umidade no clima local, o que afeta, além do conforto térmico da
edificação que o suporta, a melhoria do conforto das edificações da vizinhança.

Poderá haver também economia no consumo de água, já que a qualidade da água
pluvial captada no telhado verde é melhor, devido à filtração processada pela
vegetação. Assim, a água drenada do telhado verde poderá suprir a demanda por
suprimento de água para usos dos mais variados, desde que a qualidade requerida
para a água seja respeitada.

O uso de telhado verde pode colaborar também para a diminuição dos problemas de
enchentes, tendo em vista a retenção temporária da água pelas raízes das plantas que
o compõem, diminuindo assim o volume de escoamento para a rede de drenagem. O
telhado verde se mostra ainda como uma alternativa de lazer e produção de alimentos,
além de funcionar como um habitat saudável para insetos e pássaros.

Crédito da Imagem:
https://pixabay.com/pt/images/search/telhado%20verde/



3.7.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
O planejamento da ação de implantar um telhado verde pode ser uma alternativa

pensada pela comissão setorial com o intuito de diminuir o consumo de energia, desde
que haja disponibilidade de recursos para implantação e manutenção do telhado.

O ‘executar’ dessa ação deve ser precedido de um plano que, depois de
colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados advindos da
ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade dessa ação e
indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Analisar expeditamente as vantagens e desvantagens de implementar o
telhado verde na cobertura da organização:

Vantagens: descritas no item “Conceito”.

Desvantagem: se não houver cuidado na execução da impermeabilização da cobertura
e inadequação na escolha das espécies vegetais que serão plantadas, poderá haver
infiltração de água de chuva com danos à própria cobertura ou ao ambiente interno,
com prováveis prejuízos financeiros.

2º passo: Realizar um diagnóstico local, em conjunto com engenheiros especialistas
da área de estruturas, sobre a capacidade de suporte da cobertura do prédio onde se
encontra sediada a organização, tendo em vista o aporte de cargas referentes ao solo,
ao substrato, à própria vegetação e ao acúmulo de água na base das raízes e
substrato. Não se esqueça de fotografar o ambiente antes da implantação da ação para
compor o relatório comprovante de execução da ação.

3º passo: Constatada a capacidade de carga da cobertura, fazer toda análise das
tecnologias disponíveis, considerando os estudos de viabilidade, realizados por
terceiros. Pesquisar os métodos de construção e manutenção do telhado verde para
projetar e orçar todos os elementos relacionados aos insumos e ao processo de
implantação, para verificar a possibilidade de execução por pessoal próprio ou de
contratação de mão de obra especializada.

4º passo: Depois de constatado o custo-benefício de cada tecnologia, fazer
exposições de motivos para dirigentes, destacando aspectos de sustentabilidade, e
obter sua autorização para executar a ação.

5º passo: Planejar mídia de comunicação para informar aos colaboradores sobre os
objetivos e cronogramas de implantação.

6º passo: Caso seja aprovada a contratação de terceiros para implementar o telhado
verde, proceder à elaboração de termo de referência para a licitação, seguida da
própria licitação, caso a contratação do serviço requeira. Senão, verificar a modalidade
em que se enquadra a contratação e tomar as providências cabíveis.



Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...
1º passo: Sinalizar, por meio de comunicações gerais, as intervenções que estarão
sendo realizadas, para se criar um ambiente propício para divulgar a ação e engajar as
pessoas no âmbito da organização sobre as iniciativas que estão sendo realizadas
para reduzir o consumo de energia.

2º passo: Implantar as alterações físicas com pessoal próprio ou expedir ordem de
serviço para execução do telhado verde, caso o serviço for terceirizado.

Se a execução do telhado verde for por pessoal próprio, seguir as etapas:

● observar rigorosamente a drenagem e a impermeabilização, ou seja, a base da
cobertura tem que ter um caimento para drenagem e a cobertura deverá ser
impermeabilizada com manta asfáltica de forma correta para não ocorrer
problemas futuros como vazamentos. Se necessário, contratar uma mão de obra
especializada para a aplicação da manta asfáltica;

● após a impermeabilização, colocar argila expandida, depois uma manta e o
substrato e, por último, plantar as placas da grama sobre a laje;

● hidratar continuamente a grama, principalmente nos primeiros dias, até que fique
firme e verde.

Não se esqueça de fotografar o processo de implantação do telhado verde para
compor o relatório comprovante de execução da ação.

4º passo: Após realizada a implementação do telhado verde, afixar comunicações
individuais por intervenções adotadas, trazendo mensagens de cunho educativo, sobre
as vantagens dessa ação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...
1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado, adotando as medidas necessárias caso constate alguma intercorrência. Não
se esqueça de fotografar o ambiente após a implantação da ação para compor o
relatório comprovante de execução da ação.

2º passo: Indicar um responsável e um suplente para realizar cuidados básicos do
telhado verde, como: regar e cuidar das plantas, bem como realizar outras instruções
de manutenção indicadas pelo instalador ou pelos documentos técnicos relacionados
aos insumos envolvidos, observando a frequência mínima de cuidados. Ao final deste
passo, deve ser criada uma tabela de cuidados básicos e manutenção, conforme
demonstrado abaixo, para compor o relatório comprovante de execução da ação:

Atividade Frequência Responsável (nome, e-mail,
telefone e cargo)

Suplente(nome, e-mail,
telefone e cargo)



3º passo: Verificar se a implementação do telhado verde causou impactos na redução
de consumo de energia. Para essa verificação, será necessário que seja transcorrido
um prazo que possibilite a medição do indicador de consumo de energia.

4º passo: De posse dos dados de consumo de energia, analisar o consumo ‘antes’ e
‘depois’ da existência do telhado, para a verificação do potencial efeito produzido.

5º passo: Caso não seja verificada a alteração no consumo desejada, partir para a
ação de correção ou aperfeiçoamento da ação.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Com avaliação do ‘antes’ e do ‘depois’, validar (ou não) a ação, para
comprovação do atingimento do objetivo pretendido. Visando aprimorar o processo e a
efetividade de futuras ações de ‘implementar telhado verde’, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se foi identificada alguma estratégia ou procedimento que possa aprimorar a
ação para implantar telhado verde nos espaços de outras comissões setoriais,
informe a Comissão Gestora para atualizarmos este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

3º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

3.7.4. Relatório Comprovante (Implantação)

Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação, uma breve descrição, o parceiro (caso haja alguma
organização parceira que financiou ou apoiou a implantação da ação), imagem
principal que ilustra a ação realizada e o Relatório Comprovante de Execução, que
deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Telhado verde (Implantação)

1. Comente sobre o diagnóstico realizado, anexando os estudos de viabilidade
técnica produzidos.

2. Indique o modelo de telhado verde escolhido e comente o porquê este modelo
foi o mais indicado.

3. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da
ação.

4. Considerando as instruções de manutenção indicadas pelo instalador ou pelos
documentos técnicos relacionados aos insumos envolvidos no telhado verde,
indique as atividades de cuidados básicos e manutenção e seus respectivos
responsáveis:

Atividade Frequência Responsável (nome,
e-mail, telefone e
cargo)

Suplente(nome, e-mail,
telefone e cargo)

5. Anexe abaixo notas fiscais de compra dos insumos necessários.
6. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para implantação (se for o caso).
7. Anexe abaixo fotos do processo de implantação do telhado verde.
8. Anexe abaixo fotos dos ambientes da edificação antes e depois da implantação

do telhado verde.
9. Foi observada redução do consumo de energia após a instalação do telhado

verde? Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os comprovantes mensais de
consumo de energia, anexe abaixo alguns comprovantes de consumo para
demonstrar os resultados alcançados.



3.7.5. Ação processual para manutenção do “Telhado Verde”

A ação para implantar o telhado verde apresenta a necessidade de manutenção
diferenciada em relação às demais ações efetuadas para otimizar o consumo de
energia; pois há a necessidade de estabelecer mudanças de procedimentos de acordo
com estações do ano, que acarretam alterações na incidência de radiação solar; assim,
a manutenção dessa ação pode ser:

● Corretiva: quando ocorre depois de constatados danos físicos ou alteração do
indicador de consumo de energia, tendo sido apurado que a causa foi alguma
inadequação no funcionamento do telhado, que necessite de reparos.

● Preventiva: quando a manutenção é realizada regularmente, com frequências
pré-estabelecidas, para evitar que ocorram problemas de desempenho da ação,
antes que eles aconteçam.

O AmbientAÇÃO sempre recomenda a manutenção preventiva, como um processo
contínuo anual e, por esta razão, possibilita o crédito de pontuação para a Comissão
Setorial que comprove a execução da ação processual correspondente, composta dos
seguintes passos:

1º passo: Realizar um diagnóstico do consumo de energia, desde a data em que
ocorreu a implantação do telhado verde até a data atual, analisando se o dispositivo
escolhido causou impactos na redução de consumo. É importante considerar critérios
compatíveis com a estação do ano.

2º passo: Caso tenha ocorrido impactos no indicador de consumo de energia, verificar
a regularidade e a estabilidade desses impactos, pois caso pare de ocorrer a redução
ou aumente o consumo, pode ser um sinal para realizar uma manutenção dessa ação.

3º passo: Verificar instruções de manutenção indicadas pelo instalador ou pelos
documentos técnicos relacionados aos insumos envolvidos, observando o melhor
momento para realizar manutenções e a frequência para realizar cuidados básicos,
como: regar e cuidar das plantas.

4º passo: Realizar uma inspeção no telhado verde da organização, verificando o
funcionamento de todos os insumos e os cuidados básicos previstos na ação de
implantação, seguindo instruções do instalador ou dos documentos técnicos
relacionados aos insumos instalados. Seguem alguns itens básicos para serem
avaliados:

● Verificar a qualidade das plantas e conferir se elas estão recebendo cuidados
básicos, anotando a frequência em que a vegetação está sendo regada e
cuidada, quem está responsável por essa atividade, etc, adotando as medidas
necessárias caso constate alguma intercorrência.

● Verificar a ocorrência de vazamentos, checando a qualidade da
impermeabilização.

Não se esqueça de fotografar o processo de inspeção para compor o relatório
comprovante de execução da ação, que demanda o preenchimento da tabela abaixo,



considerando a tabela de cuidados básicos e manutenção planejada na ação de
implantação:

Atividade Frequência
Indicada¹

Frequência
Realizada²

Responsável (nome
e e-mail)

Suplente (nome e
e-mail)

¹ Frequência indicada pelo instalador ou pelos documentos técnicos relacionados aos insumos envolvidos
² Frequência efetivamente realizada pelos responsáveis, conforme avaliado na inspeção

5º passo: Caso ocorra problemas de funcionamento da ação, em relação ao
desempenho das estruturas físicas que constituem o telhado, lançar mão do recurso
programado: mão de obra especializada ou acionar pessoal próprio para realizar os
reparos. Neste caso, não se esqueça de fotografar o processo para compor o relatório
comprovante de execução da ação.

6º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação, conforme modelo padrão
disponibilizado.

7º passo: Cadastrar a ação e o relatório comprovante no Sistema Integrado de Gestão
Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Atenção: a ação processual para manutenção do telhado verde apenas será
aprovada e pontuada pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se forem
concluídas no ano vigente, pelo menos, as etapas de “diagnóstico do consumo
de energia” e “inspeção do telhado verde”, com comprovantes adequados para
cada etapa, conforme requisitado no relatório comprovante.

3.7.6. Relatório Comprovante (Processual)

Como a ação processual é considerada uma continuidade da ação de implantação,
para lançar essa ação processual no SIGA, é necessário que a organização já tenha
lançado, em anos anteriores, uma ação “Telhado verde” classificada como Implantação.
Assim, será necessário preencher: a Ação de Implantação Relacionada, a data
inicial e a data final que ocorreu o processo de manutenção, uma breve descrição, o
parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou a
manutenção), imagem principal, que ilustre o processo realizado e, o Relatório
Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo:



Relatório Comprovante

Ação: Telhado verde (Processual)

1. Quando foi realizada a implantação do telhado verde?
2. Período que foi analisado no diagnóstico: __/__/____ à __/__/____
3. Foi observada redução do consumo de energia após a implantação do telhado

verde? Foi observada regularidade e estabilidade de consumo após esse período,
especialmente no último ano? Comente. Caso não tenha lançado no SIGA os
comprovantes mensais de consumo de energia, anexe abaixo alguns
comprovantes de consumo para demonstrar as análises apresentadas.

4. Data da inspeção do telhado verde realizada na edificação: __/__/____
5. Na data da inspeção, como estava a qualidade das plantas do telhado verde? Elas

estavam recebendo cuidados básicos na frequência adequada? Foi necessário
adotar alguma medida para aperfeiçoar os cuidados? Comente e, se necessário,
anexe fotos para demonstrar as análises apresentadas.

6. Considerando a inspeção realizada, indique para cada atividade de cuidados
básicos realizadas no telhado verde:

Atividade Frequência
Indicada¹

Frequência
Realizada²

Responsável (nome
e e-mail)

Suplente (nome e
e-mail)

¹ Frequência indicada pelo instalador ou pelos documentos técnicos relacionados aos insumos envolvidos
² Frequência efetivamente realizada pelos responsáveis, conforme avaliado na inspeção

7. Foi identificada a ocorrência de vazamentos? Como está a qualidade da
impermeabilização?

8. Informe o nome e e-mail das pessoas que participaram da inspeção do telhado
verde.

9. Foi identificada a necessidade de algum reparo? Se sim, comente.
10. Anexe abaixo fotos da  inspeção do  telhado verde.
11. Anexe abaixo notas fiscais de compra de novos insumos (se for o caso).
12. Anexe abaixo documentos que comprovem a contratação de mão de obra

especializada para manutenção (se for o caso).
13. Anexe abaixo fotos do telhado verde antes e depois da manutenção (se for o

caso).
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5. Ações Gerenciais

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Gerencial”, têm o objetivo de gerar indicadores de medição para o SIGA,
visando criar uma base de dados para análise da efetividade das ações realizadas. Na
modalidade “Energia”, a princípio, há três opções de indicadores: “Blitz de monitores”,
consumo de “Energia”, e “Diagnóstico comportamental”. Planos de ação com objetivos
mais específicos podem demandar indicadores personalizados, que devem ser
previamente planejados e acordados com a Comissão Gestora.

5.1. Indicadores de: “Blitz de monitores”

5.1.1. Objetivo
O objetivo deste indicador é registrar o número de monitores ligados e desligados em
períodos de intervalo em que os colaboradores da organização se ausentam
temporariamente da estação de trabalho. Nestes períodos, espera-se que os
colaboradores tenham a iniciativa de desligar os monitores. Assim, esta ação visa
analisar os impactos das ações do Programa na conscientização e na mudança de
comportamento dos colaboradores da organização, resultando na redução do consumo
de energia da organização.

Vale ressaltar que os indicadores produzidos na "Blitz de monitores” apenas
serão aprovados pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se
contemplarem, pelo menos, 30% do total de monitores da organização.



5.1.2. Conceito
“Blitz de monitores", dentro do contexto da nova proposta do Programa

AmbientAÇÃO, é um processo de fiscalização realizado pela comissão setorial, pelo
menos, 4 vezes durante o processo anual de certificação. Este processo consiste em
mapear o número de monitores presentes na organização, realizar um cronograma de
fiscalizações, selecionar uma amostra de, pelo menos, 30% dos monitores e,
finalmente, realizar a fiscalização, em períodos de intervalo onde os colaboradores da
organização ausentam-se temporariamente da estação de trabalho, verificando se eles
desligaram os respectivos monitores antes de se ausentar.

Assim, o número total de monitores, o número de monitores da amostra, o
número total de monitores ligados e o número total de monitores desligados irão
constituir indicadores, que poderão ser monitorados ao longo do tempo. Desta forma, é
possível comparar cenários, analisar os indicadores, identificar padrões de
comportamento e averiguar se as ações educativas desenvolvidas tiveram algum efeito
na base cultural e comportamental dos envolvidos.

O Indicador “Blitz de monitores” deve ser cogitado pela comissão setorial que:
● Possui algum tipo de limitação para medir indicadores tradicionais. Por exemplo:

uma comissão que tenha dificuldade de medir o consumo de energia
individualizado da organização devido ao compartilhamento da edificação com
outras organizações. Neste caso, recomenda-se o enfoque em ações gerenciais
alternativas.

● Possui enfoque em ações educativas e necessita medir a efetividade de
segregação de setores ou departamentos específicos. A “Blitz de monitores”
pode auxiliar no processo de identificação dos setores/departamentos que
precisam de mais intervenção educativa;;

● Visa alterar algum comportamento ou cultura organizacional em prol de ações
socioambientais específicas não catalogadas. Exemplo: averiguar se o
interruptor de luz manual é desligado em salas de reunião na ausência de
colaboradores. Algumas organizações podem ter cenários e objetivos muito
específicos, como averiguar se o interruptor de luz manual é desligado em salas
de reunião na ausência de colaboradores, por exemplo. Nesses casos, é
possível solicitar à Comissão Gestora o cadastro de até 10 indicadores, que
podem ser produzidos a partir de uma blitz personalizada, com objetivos
vinculados a iniciativas não catalogadas.

5.1.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo contempla: mapear o número de monitores presentes na organização,
realizar um cronograma de fiscalizações e selecionar uma amostra de, pelo menos,
30% dos monitores.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.



Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Mapear o número de monitores presentes na organização por setor, por
andar ou por outras subdivisões possíveis na edificação.

2º passo: A blitz educativa do Programa AmbientAÇÃO é constituída com uma
abordagem pedagógica de incentivo ao conhecimento emancipatório, dando
protagonismo e autonomia do colaborador, tornando-o responsável pela construção do
próprio conhecimento, que o guiará a refletir sobre suas atitudes e seu comportamento.

Possivelmente, para aumentar o engajamento, podem ser necessárias algumas formas
de incentivo aos colaboradores que tiverem maior comprometimento e atitude em
relação ao desligamento de seus monitores. Assim, deve-se planejar formas de
reconhecê-los de alguma forma, seja através da divulgação dos setores como
destaque em um quadro fixado na sala ou um e-mail para toda a organização, seja
recebendo algum brinde ou outra forma de reconhecimento.

Neste passo, estruture o processo de gratificação e reconhecimento aos setores que
irão se destacar nas blitz, acordando com os dirigentes possibilidades de compra de
brindes e/ou outras formas de incentivo.

Para enriquecer ainda mais o processo, pode-se agregar uma abordagem de
gamificação, dividindo os setores da organização em “times”, que irão se unir e se
apoiar para receberem o título de setor/andar ou outra subdivisão pertinente com maior
engajamento e comprometimento com a redução no consumo de energia. Visando
sobressair o sistema colaborativo ao competitivo, o título ou premiação pode ser ainda
maior no caso de todas subdivisões da organização atingirem a meta máxima, fazendo
com que “times” concorrentes se apoiem rumo a um objetivo em comum.

Neste caso, aproveite este passo do planejamento para estruturar o processo, dividindo
a organização em setores/andares ou outra subdivisão pertinente, bem como
estabelecendo metas e prêmios para cada uma das quatro fases da blitz.

3º passo: Realizar um cronograma de blitz, que deve ocorrer, pelo menos, 4 vezes
durante o processo anual de certificação.

4º passo: Realizar um planejamento de divulgação da proposta na organização,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores
estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio
de e-mails ou outro método de abordagem com uma frequência semanal ou quinzenal,
iniciando com pelo menos 2 semanas de antecedência ao início do período de blitz.

Recomenda-se que o comunicado contenha: a importância da certificação para a
organização, a meta pactuada e a atitude esperada dos colaboradores (desligamento
dos monitores sempre que se ausentar da estação de trabalho). Essas informações
são vitais para despertar o sentimento de pertencimento nos colaboradores,
auxiliando-os a se enxergarem como parte do processo e entenderem a importância de
sua participação para o alcance das metas da organização. O comunicado pode
informar que ocorrerá blitz de fiscalização, contudo, não deve-se informar quando
ocorrerá a blitz, pois, poderia falsear os dados coletados.



5º passo: Selecionar uma amostra para execução da blitz. Vale ressaltar que, para fim
de certificação, a amostra deve contemplar, pelo menos, 30% do total de monitores da
organização. A amostra selecionada pode ou não ser a mesma durante todas as blitz
realizadas no processo de certificação, a depender dos objetivos da comissão setorial.

Caso a comissão setorial pretenda realizar um processo mais amplo, promovendo a
cultura de desligamento de monitores em toda a organização, a amostra deve variar
durante todas as blitz realizadas no processo de certificação.

Caso a comissão setorial pretenda acompanhar a evolução de um ou mais setores
específicos com baixo comprometimento/adesão ao desligamento de monitores, a
amostra deve ser a mesma durante todas as blitz realizadas no processo de
certificação.

6º passo: Caso não tenha peças gráficas remanescentes da última “Blitz de
monitores”, a Comissão Setorial deve realizar um levantamento do material que
precisará ser impresso e realizar um orçamento em gráficas especializadas para
impressão em papel adesivo ou couchê 170g. Vale destacar que a impressão em papel
adesivo dificulta o processo de reutilização e reaproveitamento do material.

A Comissão Setorial deve prever a quantidade necessária de cartões sinalizadores
para cada monitor e também para cada setor, calculando o valor total para a impressão
e compra desses e outros materiais necessários, como: papel adesivo, papel couchê,
fita dupla-face, etc.

Conforme demonstrado abaixo, o AmbientAÇÃO disponibiliza peças gráficas para
imprimir e criar cartões de congratulação e advertência para serem fixados em cada
monitor. Recomenda-se a impressão dessas peças em tamanho menor.

Também são disponibilizadas peças gráficas para imprimir em tamanho maior e
sinalizar congratulação, atenção ou advertência ao setor/departamento fiscalizado.



Seguindo a lógica de reutilização e reaproveitamento de materiais promovidos pelo
Programa, todas as peças gráficas disponibilizadas para essa ação possuem uma
observação para o papel não ser descartado. Dessa forma, a Comissão Setorial pode
recolher os cartões após a blitz e reutilizá-los indefinidamente.

Conheça essas e outras peças gráficas, vídeos e templates no acervo disponibilizado
pelo Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar os comunicados conforme planejamento de divulgação;

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


2º passo: Executar a blitz, conforme planejado. A comissão setorial deve passar no
setor/andar ou outra subdivisão definida em períodos de intervalo em que os
colaboradores da organização se ausentam temporariamente da estação de trabalho,
como no horário de almoço ou reunião, por exemplo.

Os monitores que estiverem ligados devem receber um cartão de advertência e os
monitores desligados devem receber um cartão de congratulação.

A comissão setorial deve anotar a data e horário da blitz, o responsável técnico da
comissão setorial que executou a blitz, o código de identificação do monitor, o nome
completo e e-mail do colaborador que utiliza o monitor e o status do monitor no
momento da fiscalização (ligado ou desligado), bem como tirar uma foto da bancada de
monitores fiscalizados, que devem estar com os selos afixados em local visível.

Compile os resultados de cada blitz realizada em uma tabela ou planilha, conforme
modelo demonstrado abaixo:

Blitz de monitores

Organização:

Responsável: Telefone:

Data: Horário:

Código de
Identificação do
Monitor

Colaborador que
utiliza o monitor

E-mail do
Colaborador

Monitor
fiscalizado? (faz
parte da amostra)

Status

001 Fulano exemplo1@exempl
o.com

Não Não verificado

002 Ciclano exemplo2@exempl
o.com

Sim Desligado

003 Beltrano exemplo3@exempl
o.com

Sim Ligado

*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Assinatura do Responsável pela Blitz:  _________________________________________

Atenção: não recomenda-se que a blitz tenha um caráter punitivista, gerando um clima
desconfortável de constrangimento ou coerção dos colaboradores que cometem erros
na segregação dos resíduos. Assim, recomenda-se que após o registro fotográfico,
sejam retirados os cartões de sinalização individual por monitor e seja mantido apenas
o cartão de sinalização por setor em local visível. Se a Comissão Setorial julgar



necessária alguma abordagem direta aos colaboradores que deixaram o monitor
ligado, recomenda-se o envio de um e-mail posteriormente a ação ou uma conversa,
que deve ser realizada de forma individual, discreta e com um caráter respeitoso,
humano e sempre com o fim de promover a aprendizagem e a reflexão.

3º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação que gerou os indicadores,
conforme modelo padrão disponibilizado.

4º passo: Lançar os indicadores e o relatório comprovante no Sistema Integrado de
Gestão Ambientação - SIGA para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Consolidar os resultados da blitz e lançar os indicadores no SIGA;

3º passo: Verificar se houve baixa adesão no desligamento de monitores e vislumbrar
aprimoramentos no processo para as próximas blitz.

4º passo: Divulgar os resultados alcançados na blitz;

5º passo: Em caso de estruturação de um processo competitivo entre setores/andares
ou outras subdivisões definidas, atualizar o “placar” de resultados;

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras blitz, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores houve baixa adesão no desligamento de monitores,
foque em aprimorar o processo de divulgação e reconhecimento dos setores em
destaque;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma ação para aumentar a adesão
de desligamento de monitores, anote a estratégia utilizada e se a mesma teve
sucesso para que seja ou não aplicada em futuras blitz;

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar as blitz de
outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizar este
guia.



2º passo: Após a execução de todas as blitz previstas no cronograma do processo de
certificação, congratular e conceder a premiação prevista aos colaboradores/setores
que desligaram seus respectivos monitores em todas as blitz em que foram
fiscalizados.

Em caso de estruturação de um processo competitivo entre setores/andares ou outras
subdivisões definidas, consolidar e divulgar o “placar” final de resultados,
congratulando e concedendo a premiação prevista aos “times” ganhadores.

5.1.4. Relatório Comprovante
Para comprovar a execução desta ação, pegue a tabela ou planilha consolidada com
os resultados da blitz e extraia os indicadores abaixo:

1. Número total de monitores;
2. Número de monitores da amostra;
3. Número total de monitores ligados;
4. Número total de monitores desligados.

A soma do número total de monitores ligados e do número total de monitores
desligados deve ser igual ao número de monitores da amostra.

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final que ocorreu a ação (para a ação “Blitz de monitores” ambas datas serão
iguais), os indicadores consolidados e anexar o Relatório Comprovante de
Execução, que deve ser produzido conforme modelo abaixo.

Relatório Comprovante

Indicador: Blitz de monitores

1. Anexe abaixo print da tabela ou planilha consolidada com os resultados da blitz.
2. Anexe abaixo fotos das bancadas realizadas durante a blitz.
3. Foi estruturado/executado um processo de divulgação da proposta? Comente sobre o

processo e engajamento gerado. Foram enviados e-mails? Com que frequência? Se
possível, anexe prints desses e-mails.

4. Foi estruturado algum processo de premiação ou congratulação dos colaboradores
mais engajados? Comente sobre o processo e engajamento gerado.

5. Foi estruturado algum processo competitivo entre setores/andares ou outras
subdivisões da organização? Comente sobre o processo e engajamento gerado.

6. Foi necessária alguma ação para aumentar a adesão de desligamento de monitores?
Se sim, comente.

7. Você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar as blitz de outras
comissões setoriais? Se sim, comente.



5.2. Indicadores de consumo de “Energia”

5.2.1. Objetivo
O objetivo deste indicador é medir e registrar o consumo de energia da edificação onde
a organização está sediada, possibilitando acompanhar, ao longo do tempo, o consumo
per capita, calculado através da divisão do consumo mensal de energia pelo número de
colaboradores que atuaram presencialmente na edificação, visando a redução do
consumo de energia.

5.2.2. Conceito
Indicadores de consumo de energia, dentro do contexto da nova proposta do Programa
AmbientAÇÃO, é um indicador de consumo mensal de energia na edificação onde a
organização está sediada e cuja unidade de medida se dá em “kWh”. Desta forma, é
possível comparar cenários, analisar os indicadores, identificar padrões de
comportamento e averiguar se as ações desenvolvidas tiveram algum efeito na prática.
Os indicadores de consumo de energia deve ser cogitado pela comissão setorial que
atua em uma edificação cuja medição de energia é realizada de forma individualizada e
reflete basicamente o consumo diário dos colaboradores e de seus processos básicos
de escritório. Em caso de organizações sediadas em edificações compartilhadas (sem
consumo individualizado) ou organizações cujas atividades e processos demandam um
excesso de energia elétrica ou organizações cuja atividade finalística envolva um
grande volume de público flutuante que possa impactar no cálculo de consumo per
capita, considere avaliar, junto a Comissão Gestora, outro indicador que melhor se
adeque à realidade local.
Vale ressaltar que quando a organização lança no SIGA o consumo de energia elétrica,
é possível gerar automaticamente um cálculo de impactos socioambientais
decorrentes, através de um infográfico dinâmico, semelhante ao demonstrado abaixo.



A funcionalidade “Calculadora de Impactos Socioambientais” permite o cálculo simples
através da digitação da quantidade de energia economizada. Contudo, o efetivo
lançamento e registro acumulado desses dados em dias, meses e anos possibilita a
geração de infográficos mais robustos e detalhados, que podem ser utilizados na
promoção das ações na organização parceira.

5.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo deve passar pelo alinhamento com os setores envolvidos para garantir o
acesso às informações sobre o consumo mensal de energia e sobre a quantidade
média de colaboradores que atuaram presencialmente na edificação durante os meses
em que ocorreu a medição de forma sistematizada. O planejamento ainda deve prever
a frequência e logística de lançamento.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando o ambiente local. Em caso de
organizações sediadas em edificações compartilhadas (sem consumo individualizado)
ou organizações cujas atividades e processos demandam um excesso de energia
elétrica ou organizações cuja atividade finalística envolva um grande volume de público
flutuante que possa impactar no cálculo de consumo per capita, considere avaliar, junto
a Comissão Gestora, outro indicador que melhor se adeque à realidade local.

2º passo: Definir, dentro da comissão setorial, um responsável pelo lançamento do
indicador no SIGA. Recomenda-se que haja uma pessoa específica para lançar esse
indicador, que deve ser acompanhado mensalmente e de forma bastante criteriosa,
pois, trata-se de um indicador que pode dar indícios de problemas no sistema elétrico.
Contudo, todos os integrantes da comissão setorial devem ter conhecimento do
processo e assumir este papel na ausência do responsável.

3º passo: Verificar com o setor responsável pelo controle e gestão da conta de energia
elétrica da organização a possibilidade de envio mensal desta conta para os
integrantes da comissão setorial.
Em casos de edificação compartilhada ou casos específicos onde a comissão setorial
não tiver acesso a conta de energia elétrica, será necessário sistematizar um
processo, onde será definido um dia por mês para leitura e registro diretamente do
medidor de energia. Neste caso, deve-se tirar uma foto do medidor com o consumo
total registrado. Assim, para calcular o consumo de energia do mês corrente, pegue o
consumo total do medidor registrado no mês atual e subtraia o consumo total registrado
no mês anterior.

O lançamento no SIGA deve ser realizado na frequência e no prazo acordados no
Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não ser aprovados pela



Comissão Gestora. Vale ressaltar que a frequência mínima para alcance da estrela
“Energia”, com o indicador “Consumo de Energia” é mensal.

4º passo: Entrar em contato com o setor de recursos humanos da organização e
solicitar um responsável técnico e um suplente, que irá substituí-lo em sua ausência,
para apoiar no processo de controle de colaboradores ativos. Este responsável deverá
consolidar mensalmente uma lista de colaboradores ativos na organização e
encaminhar uma tabela/planilha à comissão setorial. Esta tabela/planilha deve conter,
no mínimo, o nome do colaborador, alguma identificação única (e-mail, telefone ou
outro dado), bem como informar os dias efetivos que o colaborador trabalhou
presencialmente na edificação, no mês corrente, desconsiderando os que se
ausentaram por qualquer tipo de afastamento, viagem de negócios ou teletrabalho. O
documento deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de
recursos humanos.

Recomenda-se sempre a adaptação ao processo de controle já existente, evitando
criar processos isolados. Assim, a tabela/planilha pode ser produzida a partir planilhas,
sistemas de ponto e outros recursos já utilizados pelo setor de recursos humanos.

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Mensalmente, alinhar com o setor de recursos humanos o envio da
tabela/planilha com o controle de frequência dos colaboradores. Conferir os dados e
solicitar atualização em caso de alguma inconformidade.

2º passo: Mensalmente, consolidar os dados informados na tabela/planilha, calculando
o total de colaboradores ativos. Para mais informações, clique aqui.

3º passo: Mensalmente, alinhar com o setor responsável pelo controle e gestão do
consumo de energia o envio da conta.

Em casos de edificação compartilhada ou casos específicos onde a comissão setorial
não tiver acesso a conta de energia elétrica, executar o processo sistematizado para
leitura e registro diretamente do medidor de energia.

4º passo: Mensalmente, lançar no SIGA os indicadores: consumo de energia e
quantidade de colaboradores ativos, bem como o relatório comprovante desses dados,
conforme modelo padrão disponibilizado.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se os procedimentos de lançamento foram realizados conforme os
prazos acordados no Plano de Ação. Indicadores lançados fora do prazo podem não
ser aprovados pela Comissão Gestora.



2º passo: Acompanhar as variações de consumo. Caso ocorra variações
significativas, verificar a regularidade e a estabilidade dessas variações, pois, pode ser
um sinal para realizar uma manutenção no sistema elétrico. Neste caso, acione o setor
responsável.

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuros lançamentos,
seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma resistência dos setores
envolvidos ou se os dados enviados foram pouco acurados/funcionais, adapte
os processos e documentos visando atender as necessidades locais, com
formas de registro mais integradas aos processos já vigentes.

● Caso seja notado o esquecimento frequente de medição ou lançamento nos
prazos acordados, é necessário rever este processo e torná-lo mais efetivo e
mais integrado aos processos já realizados pelos responsáveis por essas
atuações.

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar o processo
de controle, gestão e lançamento do consumo de energia de outras comissões
setoriais, informe a Comissão Gestora para atualizar este guia.

5.2.4. Relatório Comprovante

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final de medição, quantidade mensal consumida e a quantidade de
colaboradores ativos, bem como anexar o Relatório Comprovante de Execução.

Para saber a quantidade de colaboradores ativos, compile os dados informados na
tabela/planilha enviada pelo setor de recursos humanos, calculando o total de
colaboradores ativos, conforme demonstrado no exemplo abaixo.

Exemplo: Para saber a Quantidade de colaboradores ativos:
1. Multiplique o número total de colaboradores pelo total de dias marcados com

frequência ativa.
2. Multiplique o número total de colaboradores pela frequência total (número de

dias úteis).
3. Divida o número encontrado no item 1 pelo número encontrado no item 2.



Quantidade de colaboradores ativos: 4,27

Para saber a quantidade mensal consumida de energia, utilize a conta de consumo
de energia da organização no mês corrente. Para isso, considere o valor informado em
Consumo kWh, circulado em vermelho, conforme demonstrado abaixo.

Exemplo:

Quantidade mensal consumida de energia: 122 kWh

Crédito da Imagem: https://ibiraci.mg.gov.br/cemig-como-tirar-segunda-via-da-conta-de-luz-para-pagamento/

Em casos de edificação compartilhada ou casos específicos onde a comissão setorial
não tiver acesso a conta de energia elétrica, tire fotos do medidor de energia em uma
data pré-estabelecida mensalmente. Assim, para calcular o consumo de energia do
mês corrente, pegue o consumo total do medidor registrado no mês atual e subtraia o
consumo total registrado no mês anterior.

Exemplo:



Quantidade mensal consumida: 15.635 (fevereiro) - 12.000 (janeiro) = 3.635 kWh

Mês de Janeiro Mês de Fevereiro

Crédito da Imagem:
https://ipemsp.wordpress.com/2020/08/24/medido
r-de-energia-eletrica/

Crédito da Imagem:
https://www.jornalspnorte.com.br/enel-volta-com-a
s-leituras-dos-medidores-em-sp-nas-proximas-se
manas/

Esses indicadores devem ser lançados no SIGA junto ao relatório comprovante,
conforme modelo apresentado abaixo:

Relatório Comprovante

Indicador: Consumo de Energia

1. Anexe abaixo a planilha/tabela enviada pelo setor de recursos humanos. O
documento deve ter a assinatura do responsável técnico ou suplente do setor de
recursos humanos.

2. Anexe abaixo a planilha/tabela de colaboradores ativos já consolidada pela comissão
setorial.

3. Anexe abaixo imagens que comprovam os consumo mensal (conta de energia ou foto
do medidor do mês anterior e do mês atual identificando as respectivas datas).

5.3. Indicadores de: “Diagnóstico comportamental”

5.3.1. Objetivo
O objetivo deste indicador é registrar opiniões e atitudes dos colaboradores da
organização em relação às questões trabalhadas pelo AmbientAÇÃO no âmbito da

https://ipemsp.wordpress.com/2020/08/24/medidor-de-energia-eletrica/
https://ipemsp.wordpress.com/2020/08/24/medidor-de-energia-eletrica/
https://www.jornalspnorte.com.br/enel-volta-com-as-leituras-dos-medidores-em-sp-nas-proximas-semanas/
https://www.jornalspnorte.com.br/enel-volta-com-as-leituras-dos-medidores-em-sp-nas-proximas-semanas/
https://www.jornalspnorte.com.br/enel-volta-com-as-leituras-dos-medidores-em-sp-nas-proximas-semanas/


modalidade “Energia”, visando identificar padrões de comportamento e analisar os
impactos das ações do Programa na conscientização e na mudança de comportamento
dos aferidos.
Vale ressaltar que os indicadores produzidos no "Diagnóstico comportamental”
apenas serão aprovados pela Comissão Gestora, para fim de certificação, se
tiverem adesão de, pelo menos, 20% dos colaboradores da organização.

5.3.2. Conceito
“Diagnóstico comportamental", dentro do contexto da nova proposta do

Programa AmbientAÇÃO, é um questionário aplicado no início e no final do processo
de certificação aos colaboradores da organização. Esta proposta visa mapear um
cenário comportamental e cultural dos envolvidos antes e depois destes serem
apresentados aos preceitos e às ações do AmbientAÇÃO através da comissão setorial.

Assim, as perguntas do diagnóstico irão se transformar em indicadores, que
poderão ser monitorados ao longo do tempo. Desta forma, é possível comparar
cenários, analisar os indicadores, identificar padrões de comportamento e averiguar se
as ações desenvolvidas tiveram algum efeito na base cultural e comportamental dos
envolvidos. Caso deseje realizar um diagnóstico mais específico com objetivos
vinculados a iniciativas não catalogadas, é possível solicitar à Comissão Gestora o
cadastro de até 10 indicadores personalizados, que podem ser produzidos a partir de
um diagnóstico.

O Indicador “Diagnóstico comportamental” deve ser cogitado pela comissão
setorial que:

● Possui algum tipo de limitação para medir indicadores tradicionais. Por exemplo:
uma comissão que tenha dificuldade de medir o consumo de energia
individualizado da organização devido ao compartilhamento da edificação com
outras organizações. Neste caso, recomenda-se o enfoque em ações
educativas.

● Possui enfoque em ações educativas e necessita medir a efetividade dessas
ações;

● Visa alterar algum comportamento ou cultura organizacional em prol de ações
socioambientais específicas não catalogadas. Exemplo: organização onde os
colaboradores utilizam muita sacola plástica e pretende-se promover a cultura
de uso de sacolas retornáveis;

5.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para gerar os indicadores correspondentes. O planejamento do
processo contempla: um diagnóstico sobre a melhor forma de aplicação do formulário,
um estudo sobre como aumentar a adesão, abarcando um número expressivo de
colaboradores, e um planejamento de divulgação com apoio do departamento de
comunicação da organização parceira.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.



Planejar
...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...

1º passo: Realizar um diagnóstico, verificando junto ao departamento de comunicação
(quando aplicável) se os colaboradores têm facilidade de responder um questionário
digital. Recomenda-se o uso de ferramentas como o Google Forms para criação dos
questionários devido a praticidade em se exportar dados em excel e emitir relatórios de
análise que podem ser utilizados, inclusive, como comprovante do indicador no SIGA.

2º passo: Definir o período de realização do diagnóstico no qual o questionário ficará
disponível para acesso e resposta dos colaboradores. Recomenda-se pelo menos uma
ou duas semanas de duração do diagnóstico para garantir maior adesão.

3º passo: Realizar um planejamento de divulgação do diagnóstico, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 2 semanas de antecedência ao início do período de realização do diagnóstico.
Já durante o período de realização do diagnóstico, recomenda-se o envio de lembretes
a cada 2 dias até o último dia do período.

Recomenda-se que o comunicado contenha: a meta de participantes esperada para
alcance da certificação, a importância desta ação para a organização e o tempo médio
necessário para preenchimento do questionário. Essas informações são vitais para
despertar o sentimento de pertencimento nos colaboradores, auxiliando-os a se
enxergarem como parte do processo, entenderem a importância de sua participação
para o alcance das metas da organização e tomarem conhecimento do tempo
necessário que terão de dedicar para planejarem sua participação.

Possivelmente, para aumentar a adesão, serão necessárias algumas formas de
incentivo aos colaboradores. Seguem algumas sugestões que podem ser acordadas
com os dirigentes:

● Vincular a participação nos diagnósticos ao Plano de Gestão do Desempenho
Individual – PGDI;

● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem do diagnóstico;
● Sortear algum brinde aos que participarem do diagnóstico.

4º passo: Elaborar o formulário no Google Forms ou impresso. O formulário base da
modalidade “Energia” deve conter, no mínimo, o nome e o e-mail para identificação do
participante, além das seguintes perguntas apresentadas abaixo.

Energia

1. Você costuma desligar o monitor do computador quando se ausentar
temporariamente do ambiente?

a. Sim
b. Não

2. Você costuma desligar a luz, ar condicionado ou ventilador quando sai de um
ambiente?

a. Sim
b. Não



3. Você costuma desligar os eletroeletrônicos da tomada durante a noite ou em períodos
de mais de 8h sem uso?

a. Sim
b. Não

4. Você costuma utilizar as escadas para subir ou descer 1 ou 2 andares ao invés do
elevador?

a. Sim
b. Não

5. Na sua casa, são utilizadas lâmpadas de LED?
a. Sim
b. Não

6. Qual o consumo médio mensal  de energia (kWh) na sua casa?
7. Quantas pessoas moram na sua casa?
8. Este ano você participou de alguma ação educativa do AmbientAÇÃO com a temática

“Energia”?
a. Sim
b. Não

Fazer
...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Realizar os comunicados conforme planejamento de divulgação;

2º passo: Disponibilizar os formulários em meio digital ou imprimi-los em caso de
aplicação do diagnóstico de forma física;

3º passo: Acompanhar as respostas realizadas durante o período de realização do
diagnóstico e, caso esteja ocorrendo pouca adesão, aumentar o número de lembretes
ou buscar outras formas de incentivar a participação.

Checar
...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de ‘execução’ foram realizados conforme
planejado.

2º passo: Verificar se houve adesão suficiente para garantir a aprovação da Comissão
Gestora aos indicadores produzidos pelo “Diagnóstico comportamental” ou se será
necessário estender o prazo de realização do diagnóstico.

Atenção: Para verificar, confira o número total de colaboradores da organização que
trabalha na edificação em questão (este número consta no cadastro do perfil da
organização no SIGA).

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuros diagnósticos,
seguem algumas dicas:



● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuros diagnósticos;

● Se nas etapas anteriores foi necessário estender o prazo de realização do
diagnóstico, foque em aprimorar o processo de divulgação;

● Se você identificou alguma estratégia ou ação que pode aprimorar os
diagnósticos de outras comissões setoriais, informe a Comissão Gestora para
atualizar este guia.

2º passo: Criar relatório comprovante de execução da ação que gerou os indicadores,
conforme modelo padrão disponibilizado.

3º passo: Lançar no SIGA os indicadores e o relatório comprovante, conforme modelo
padrão disponibilizado, para requisitar a respectiva pontuação no processo de
certificação.

5.3.4. Relatório Comprovante
Para comprovar a execução desta ação, exporte a planilha excel do Google Forms ou
compile os resultados do diagnóstico em uma tabela, conforme  demonstrado abaixo:

Nome do
Participant
e

E-mail Desliga o
monitor
quando se
ausenta?

Desliga
luz e
eletroel
etrônico
s
quando
sai do
ambient
e?

Desliga
eletroe
letrôni
cos da
tomad
a?

Usa
escadas
ao invés
do
elevador
?

Lâmpada
s de LED?

Consum
o médio
mensal
de
energia

Número
de
moradore
s

Participou
de alguma
ação
educativa
?

Ana ana@ex
emplo.c
om

Não Sim Sim Não Não 150 2 Sim

João joao@e
xemplo.
com

Sim Sim Sim Não Não 170 3 Sim

Luíza luiza@e
xemplo.
com

Sim Sim Não Não Não 200 3 Sim

Total 2 3 2 0 0 520 8 3

Médio 173,3



*Os dados acima são apenas exemplos de preenchimento

Com este consolidado será possível obter os indicadores abaixo:

1. Total de participantes: nos dados de exemplo seria 3 respondentes.
2. Total de pessoas que desligam o monitor do computador quando se

ausentam temporariamente do ambiente: nos dados de exemplo seria 2.
3. Total de pessoas que desligam a luz, ar condicionado ou ventilador quando

saem de um ambiente: nos dados de exemplo seria 3.
4. Total de pessoas que desligam os eletroeletrônicos da tomada: nos dados

de exemplo seria 2.
5. Total de pessoas que utilizam as escadas para subir ou descer 1 ou 2

andares ao invés do elevador: nos dados de exemplo seria 0.
6. Total de pessoas que utilizam lâmpadas de LED: nos dados de exemplo seria

0;
7. Média mensal do consumo de energia das casas (kWh): calcule a média

simples das respostas, somando todos os valores da coluna e dividindo pela
quantidade de respostas. Nos dados de exemplo seria 520/3 = 173,3.

8. Média de moradores por casa: calcule a média simples das respostas,
somando todos os valores da coluna e dividindo pela quantidade de respostas.
Nos dados de exemplo seria 8/3 = 2,6.

9. Consumo médio de energia per capita mensal: pegue o total da coluna
“Consumo médio mensal de energia” e divida pelo total da coluna “número de
moradores”. Nos dados de exemplo seria 520/ 8 = 65.

10.Total de pessoas que participaram de ações educativas com a temática
Energia: nos dados de exemplo seria 3.

Para lançar esses indicadores no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a
data final em que a pesquisa foi realizada, os indicadores consolidados e anexar o
Relatório Comprovante de Execução, que deve ser produzido conforme modelo
abaixo.

Relatório Comprovante

Indicador: Diagnóstico comportamental (Energia)

1. O diagnóstico atingiu a meta de 20% dos colaboradores da organização?
(  ) Sim (  ) Não

2. Anexe abaixo a planilha preenchida com o consolidado de respostas do diagnóstico.

3. Caso tenha realizado o diagnóstico através do Google Forms ou outra ferramenta de
questionários online, anexe prints do consolidado/gráficos gerados automaticamente
pela ferramenta que comprovam cada um dos indicadores lançados:

3.1. Total de participantes



3.2. Total de pessoas que desligam o monitor do computador quando se ausentam
temporariamente do ambiente

3.3. Total de pessoas que desligam a luz, ar condicionado ou ventilador quando
saem de um ambiente

3.4. Total de pessoas que desligam os eletroeletrônicos da tomada
3.5. Total de pessoas que utilizam as escadas para subir ou descer 1 ou 2 andares

ao invés do elevador
3.6. Total de pessoas que utilizam lâmpadas LED
3.7. Média mensal do consumo de energia das casas (kWh)Média de moradores

por casa
3.8. Média de moradores por casa
3.9. Consumo médio de energia per capita mensal (kWh)

3.10. Total de pessoas que participaram de ações educativas com a temática Energia
3.11.

Caso tenha realizado o diagnóstico através de formulários impressos, anexe os formulários
digitalizados (dados como nome, e-mail e assinatura do participante devem estar visíveis).

6. Ações Educativas

No contexto da certificação do Programa AmbientAÇÃO, as ações categorizadas
como “Educativas” têm o objetivo de promover um processo educativo, incentivando o
questionamento crítico e emancipador do público ouvinte. Geralmente se enquadram
como: campanhas, eventos, palestras, oficinas e ações educativas realizadas de forma
pontual, mas que foram previamente planejadas e estruturadas dentro dos objetivos
propostos no Plano de Ação. Na modalidade “Energia”, a princípio, há duas opções de
ações: “Campanha visual” e “Cine e debate”.

Todas as ações educativas realizadas pela Comissão Setorial devem ainda
passar por um processo de avaliação do índice de satisfação, que deve ser registrado
no cadastro da ação no SIGA, visando avaliar a qualidade do evento, do ponto de vista
dos participantes, com o fim de promover o aprimoramento contínuo das ações.

6.1. Método de Cálculo do Índice de Satisfação

O método utilizado para medir o índice de satisfação das ações educativas do
Programa AmbientAÇÃO é calculado a partir da média simples das notas avaliativas
sobre a ação registradas pelos participantes.

O método funciona a partir do seguinte questionamento, que deve ser realizado
aos participantes da ação: "Em uma escala de 0 a 10, qual nota você dá para a ação
“nome da ação”, realizada em dia/mês/ano às x horas?". Recomenda-se que este
questionamento especifique o nome da ação, bem como a data/horário de realização
ou outra informação necessária para identificar a ação e apoiar o processo de
validação da Comissão Gestora. A escala também deve conter a referência base para
apoiar o critério de avaliação, onde 0 é péssimo e 10 é excelente.



Este questionamento será parte da Pesquisa de Satisfação, que pode ser
realizada através de um questionário online (indica-se a ferramenta google forms ou
outra semelhante), que deve conter:

● Nome da organização parceira, nome, data e horário da ação e/ou outras
informações básicas para identificação de qual ação está sendo avaliada.

● Dados mínimos obrigatórios preenchidos pelos participantes:
○ Nome completo;
○ E-mail, telefone ou outro meio de contato;
○ Nota avaliativa.

Exemplo de Formulário no Google Forms:

A Pesquisa de Satisfação deve ser encaminhada, de preferência por e-mail, apenas
para os participantes efetivos da ação, em até 24 horas após a conclusão da ação,
abrangendo, pelo menos, 30% dos participantes.
Recomenda-se que o comunicado contenha: o prazo em que a pesquisa ficará aberta
para receber as respostas, o tempo médio gasto para preenchimento do formulário (2
minutos), o percentual mínimo necessário de respostas à pesquisa para conclusão da



ação (30%) e a importância da pesquisa para melhoria de futuras ações. Essas
informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a proposta,
auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e para tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para avaliarem a ação.

Concluído o prazo da pesquisa de satisfação, caso a Comissão Setorial não consiga
atingir os 30% de respostas em relação ao número efetivo de participantes da ação,
deve-se reabrir o prazo para a Pesquisa de Satisfação, acionando os participantes que
ainda não responderam à pesquisa.

Caso a Comissão Setorial identifique o interesse dos participantes em obter certificados
de participação das ações e esteja disposta a produzi-los, a Comissão pode
condicionar a emissão do certificado à resposta da Pesquisa de Satisfação, visando
aumentar a adesão à pesquisa.

Atingido o percentual mínimo de respostas para uma efetiva avaliação da ação, a
Comissão Setorial deve seguir os passos abaixo para calcular o índice de satisfação
e registrar as evidências no Relatório Comprovante de execução da ação:

● Exporte todas as respostas da pesquisa para uma planilha, que deve conter, no
mínimo: o nome completo dos participantes, e-mail, telefone ou outro meio de
contato dos participantes e as notas avaliativas obtidas para a ação;

● Some todas as notas avaliativas obtidas;
● O total da soma de todas as notas avaliativas obtidas deve ser dividido pela

quantidade de respondentes;
● O resultado será o índice de satisfação da ação.

Em resumo, segue a fórmula de cálculo do índice de satisfação da ação:
Soma de todas as notas avaliativas

_______________________________________
Quantidade de notas obtidas

● Para comprovar a execução do cálculo do índice de satisfação da ação, a
Comissão Setorial deve incluir no Relatório Comprovante de execução da ação
um print da planilha final consolidada, conforme exemplo abaixo.

No exemplo acima, a planilha exportada da ferramenta Google Forms gerou
automaticamente o campo de data e hora em que a respostas foi computada.

Para complementar o Relatório Comprovante de execução da ação, a Comissão
Setorial também pode anexar o gráfico consolidado de notas gerado pela ferramenta
de gestão de formulários, conforme exemplo abaixo.



6.2. Ação: “Campanha visual”

6.2.1. Objetivo
A ação “Campanha visual” visa embasar e fomentar a mudança de

comportamento dos colaboradores diante de uma problemática socioambiental, por
meio da definição de objetivos específicos e da divulgação de peças gráficas
educativas e orientativas sobre a temática a ser trabalhada.

Atenção: a ação “Campanha visual” apenas será aprovada e pontuada pela
Comissão Gestora, para fins de certificação, se possuir um ou mais objetivos
específicos e prever o planejamento e divulgação de, pelo menos, 5 peças
gráficas diferentes, em meio físico ou digital, relacionadas ao objetivo proposto.

6.2.2. Conceito
“Campanha visual", dentro do contexto da nova proposta do Programa

AmbientAÇÃO, é caracterizada pela divulgação de peças gráficas educativas em meio
físico e/ou digital, por meio da adesivação de pontos estratégicos na edificação, de
envio de e-mails marketing e/ou da publicação nas redes sociais da organização.

Esta ação educativa deve contemplar um planejamento anual de produção e/ou
divulgação de material educativo como parte de um escopo previamente planejado e
estruturado dentro dos objetivos propostos no Plano de Ação da organização.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passou a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as Comissões
Setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.



Este guia foi elaborado visando direcionar a Comissão Setorial sobre como
planejar a estruturação de um calendário de produção e/ou divulgação de materiais
educativos. Esta ação deve ser considerada pela Comissão Setorial que:

● Atua em uma organização onde os colaboradores trabalham presencialmente e
necessita incentivar algum comportamento-chave com uma frequência
constante, pois a organização necessita de apoio e colaboração dos envolvidos
em relação a uma problemática socioambiental específica;

● Atua em uma organização onde grande parte dos colaboradores trabalha à
distância e necessita realizar ações educativas com este público;

● Atua em uma organização que possui redes sociais e deseja utilizar esse meio
digital para promover o conteúdo educativo preconizado pelo Programa.

6.2.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para executar a ação “Campanha visual”. O planejamento do
processo contempla: identificação de problemáticas socioambientais que demandam
alguma mudança comportamental e cultural dos colaboradores; análise do material
educativo disponível no acervo da organização ou disponibilizado pelo Programa
AmbientAÇÃO, que contemple a problemática socioambiental a ser trabalhada;
identificação da necessidade de personalização do material disponível ou produção de
novos materiais; e, um planejamento das melhores formas de divulgação com apoio do
departamento de comunicação da organização parceira (quando aplicável) para
abarcar um número expressivo de colaboradores.

Assim, o “executar” dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar

...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando
identificar, para a modalidade temática em questão, quais serão os objetivos
específicos da Campanha visual, como os colaboradores podem auxiliar no alcance do
objetivo central: promover um consumo mais consciente de energia, dentro e fora da
edificação.

Considerando o trabalho presencial, na temática energia, indicamos abaixo alguns
objetivos específicos que podem ser pertinentes, a depender da edificação:

● Desligar as luzes dos ambientes após o uso;
● Desligamento de monitores durante intervalos de trabalho;
● Configurar aparelhos eletroeletrônicos específicos para modo econômico;
● Apoio no processo de aproveitamento de luz e/ou ventilação naturais dos

ambientes.

Diante dos objetivos específicos definidos, analise os ambientes externos e internos da
organização para identificar pontos estratégicos onde pode ser realizada a afixação de



peças gráficas educativas e orientativas para o direcionamento de um ou mais
comportamentos que precisam ser incentivados.

No caso de organizações que atuam em teletrabalho, é possível identificar, como
objetivos específicos, comportamentos que podem ser realizados pelos colaboradores,
para promover um consumo mais consciente de energia, de forma direta ou indireta,
como:

● Desligar as luzes dos ambientes e eletroeletrônicos após o uso na residência
dos colaboradores;

● Configurar aparelhos eletroeletrônicos específicos para modo econômico na
residência dos colaboradores;

● Aproveitamento de luz e/ou ventilação naturais dos ambientes na residência dos
colaboradores;

● Incentivo a optar, no momento da compra, por produtos mais sustentáveis, cujo
processo produtivo demande menos consumo de energia e recursos naturais.

2º passo: Identificar, dentre os materiais educativos dispostos no acervo da
organização ou disponibilizados pelo AmbientAÇÃO na modalidade em questão, quais
se encaixam à problemática a ser trabalhada e seus respectivos objetivos. Caso seja
necessário personalizar o material existente ou produzir novos materiais, deve-se
planejar um cronograma completo de personalização/produção, considerando os
materiais a serem personalizados/produzidos, as pessoas envolvidas e os prazos de
conclusão.

Atenção:
● Materiais educativos disponibilizados pelo Programa podem ser personalizados

e adaptados à realidade local, desde que respeitadas as regras do Manual de
Identidade Visual do AmbientAÇÃO.

● O AmbientAÇÃO também disponibiliza templates para a produção de peças
gráficas no Power Point, com cores específicas para cada modalidade a ser
trabalhada, para que a organização crie artes visuais de forma bastante simples,
sem necessitar um profissional especializado em comunicação visual.

● Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e templates disponibilizados pelo
Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do AmbientAÇÃO:
http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

O material educativo produzido deve abranger:
● A problemática socioambiental abordada, se possível apresentada de forma

numérica ou através de infográficos, cujos dados devem ser devidamente
referenciados e embasados por fontes confiáveis;

● A contextualização e adaptação da problemática abordada à realidade local;
● Um direcionamento ao indivíduo, ou seja, uma orientação sobre como ele pode,

com sua ação individual, contribuir para fazer a diferença diante do cenário
apresentado.

Essas informações são vitais para despertar o interesse na temática, provocando o
sentimento de pertencimento nos colaboradores, auxiliando-os a entenderem a
importância de sua participação e a se enxergarem como parte da solução.

Exemplo de Cronograma de Produção/Personalização de Material:

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


Campanha “ABC” (Energia)

ATIVIDADES AGO SET OUT NOV DEZ

Peças Gráficas 3 a
7

10
a
14

17
a
21

24
a
28

31
a 4

7 a
11

14
a
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21
a
25

28
a 2

5 a
9

12
a
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19
a
23

26
a
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2
a
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9 a
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16
a
20

23
a
27

30
a 4

7 a
11

14
a
18

21
a
25

Peça 001

Peça 002

Peça 003

Peça 004

...

3º passo: Realizar um planejamento de divulgação dos materiais produzidos,
verificando junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores
estratégias de abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio
de e-mails e/ou outro método de abordagem com uma frequência constante e
previamente planejada e organizada, considerando outras campanhas e modalidades
temáticas que estiverem sendo trabalhadas. Os disparos e/ou publicações podem
ocorrer 2 ou 3 vezes por semana, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, a
depender do número de modalidades temáticas trabalhadas e dos objetivos da
comissão setorial.

Exemplo de Cronograma de Divulgação:

POSTAGENS AGO SET OUT NOV DEZ

Peças Gráficas 3 a
7

10
a
14

17
a
21

24
a
28
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a 4
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a
18
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a
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28
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a
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a
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26
a
30

2
a
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9 a
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a
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a
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a 4

7
a
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14
a
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a
25

Campanha “ABC” (Energia)

Postagem -
Peça 001
Postagem -
Peça 002
Postagem -
Peça 003
Postagem -
Peça 004

Campanha “DEF” (Água)

Postagem -
Peça 009
Postagem -
Peça 010
...

4º passo: No caso de peças gráficas a serem impressas para afixação em pontos
estratégicos, realizar um orçamento em gráficas especializadas para impressão em
papel adesivo ou couchê 170g.



Prever a quantidade necessária de peças gráficas impressas para sinalizar cada ponto
estratégico envolvido, calculando o valor total para a impressão e compra desses e
outros materiais necessários (papel adesivo, papel couchê, fita dupla-face etc.).

Fazer

...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Em caso de personalização ou produção de novos materiais, executar o
planejamento, reajustando prazos e alocando os envolvidos, conforme necessidade;

2º passo: Enviar os materiais educativos por e-mail ou publicá-los, com base no
planejamento, reajustando prazos e alocando os envolvidos, conforme necessidade;

3º passo: No caso de peças gráficas a serem impressas, realizar a devida impressão e
afixação nos pontos estratégicos identificados na organização, fotografando alguns
desses pontos para compor o Relatório Comprovante de Execução da Ação, que
demanda também o preenchimento da seguinte tabela:

Peça Gráfica Quantidade de pontos sinalizados Fotos de alguns pontos já sinalizados

4º passo: Após o cumprimento de todo o cronograma de publicação/envio de
materiais, bem como da afixação de peças gráficas educativas em pontos estratégicos,
enviar a pesquisa de satisfação da campanha aos colaboradores e consolidar o índice
de satisfação, conforme orientado no Método de Cálculo do Índice de Satisfação deste
guia;

Checar

...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado;

2º passo: Verificar se houve engajamento dos colaboradores nas publicações
(curtidas, comentários e compartilhamentos) e/ou se houve mudanças em direção ao
comportamento esperado, documentando se é necessário mudar a estratégia para
aumentar a visibilidade e/ou engajamento;

3º passo: Consolidar o índice de satisfação, criar o Relatório Comprovante de
Execução da Ação, conforme modelo padrão disponibilizado, e registrar a ação no



SIGA para todas as modalidades relacionadas e vinculadas ao plano de ação da
organização;

Agir

...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...
1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras Campanhas
Visuais, seguem algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma adaptação no escopo para
aumentar a visibilidade das publicações ou o engajamento dos colaboradores,
anote a estratégia utilizada e se a mesma teve sucesso para que seja ou não
aplicada em futuras ações;

● Identifique os materiais que geraram mais engajamento e/ou refletiram
mudanças em direção ao comportamento esperado. Essas informações serão
muito úteis para aprimorar futuras ações.

● Se a sua Comissão possui materiais educativos que deseja compartilhar com
outras comissões setoriais, ou sugestões de novos materiais que devem ser
produzidos, ou se a Comissão identificou alguma estratégia ou ação que pode
aprimorar as ações de “Campanha visual" de outras comissões setoriais, por
favor, contacte a Comissão Gestora para atualizar este guia.

6.2.4. Relatório Comprovante
Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final do cronograma de divulgação, o parceiro (caso haja alguma organização parceira
que financiou ou apoiou a iniciativa), o título (nome da campanha ou principal objetivo
específico trabalhado nos conteúdos divulgados), número de participantes (total de
destinatários para os quais os e-mails foram enviados somado ao número de
seguidores do perfil na rede social onde o conteúdo foi publicado) e índice de
satisfação, que deve ser calculado conforme demonstrado no capítulo “Método de
Cálculo do Índice de Satisfação”.

Para comprovar a execução desta ação, utilize o modelo de relatório apresentado
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Campanha visual

1. Indique o(s) objetivo(s) específico(s) da Campanha visual.

2. Foram utilizados materiais educativos do acervo do Programa AmbientAÇÃO nesta
campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em tamanho reduzido.



3. Foi necessária a personalização de materiais educativos do acervo do Programa
AmbientAÇÃO nesta campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em
tamanho reduzido, indicando as alterações realizadas.

4. Foi necessária a personalização de materiais educativos do acervo da organização
nesta campanha? Se sim, anexe abaixo um print desses materiais em tamanho
reduzido.

5. Foi necessário produzir novos materiais para esta campanha? Se sim, anexe abaixo
um print desses materiais em tamanho reduzido.

6. Se foi necessária a personalização de materiais já existentes ou a produção de novos
materiais, anexe abaixo o planejamento de personalização/produção de material.

(Atenção: Caso deseje compartilhar esses materiais para o uso de outras comissões setoriais, você pode
encaminhá-los em alta resolução para a Comissão Gestora, que irá referenciar no próprio material os créditos
de produção à organização parceira.)

7. Foi necessária a afixação de peças gráficas educativas em pontos estratégicos? Se sim,
informe no quadro abaixo, para cada peça gráfica (em tamanho reduzido), quantos
pontos foram sinalizados e anexe fotos de alguns desses pontos.

Peça Gráfica Quantidade de pontos sinalizados Fotos de alguns pontos já sinalizados

8. Anexe abaixo o planejamento de divulgação do material.

9. Houve publicações que geraram mais engajamento e/ou refletiram mudanças em
direção ao comportamento esperado? Comente e, se possível, identifique os materiais
relacionados.

10. Foi necessária alguma adaptação no escopo para aumentar a visibilidade das
publicações ou o engajamento dos colaboradores? Se sim, descreva.

11. Anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de satisfação da ação,
conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no Guia Prático.

12. Anexe abaixo prints que comprovam o número de participantes:

No caso de envio de e-mails marketing, anexe o print dos e-mails enviados (o print deve
conter a quantidade total de destinatários para cada e-mail enviado).

No caso de publicações realizadas em redes sociais, anexe o print das postagens e um print do
perfil, indicando o total de seguidores que ficou exposto ao conteúdo publicado.



6.3. Ação: “Cine e debate”

6.3.1. Objetivo
O objetivo desta ação é exibir um filme ou documentário pertinente à temática a ser
trabalhada e, na sequência, promover um debate com os participantes sobre os
principais pontos abordados, visando construir o conhecimento de forma coletiva e
inclusiva.

6.3.2. Conceito
“Cine e debate", dentro do contexto da nova proposta do Programa

AmbientAÇÃO, é caracterizada pela realização de um evento onde ocorre a exibição
de um filme ou documentário pertinente à temática a ser trabalhada e, na sequência,
ocorre um debate com os participantes a respeito dos principais pontos abordados.
Geralmente esta ação educativa é realizada de forma pontual, mas faz parte de um
escopo previamente planejado e estruturado dentro dos objetivos propostos no Plano
de Ação da organização.

Diante de cenários cada vez mais complexos, como o surgimento da pandemia
do Coronavírus, onde grande parte dos colaboradores das organizações passaram a
exercer suas funções de forma remota, tornou-se indispensável que as comissões
setoriais reinventem suas formas de atuação, adaptando-as para meios digitais. Neste
contexto, esta ação foi adaptada e estruturada para funcionar também com
organizações que aderiram ao teletrabalho.

Este guia foi construído visando direcionar a comissão setorial sobre alguns
títulos pertinentes à modalidade Energia que podem ser exibidos no evento, além de
dar orientações para a estruturação e condução do debate. A ação “Cine e debate”
deve ser cogitada pela comissão setorial que:

● Deseja realizar uma ação educativa que promova a participação, a inclusão e a
construção coletiva do conhecimento.

● Deseja abordar algum assunto que demande uma reflexão mais profunda sobre
determinada temática.

Títulos Pertinentes à Modalidade Energia

Título:
Futuro Energético (2010)

Sinopse:
No documentário, são descritas as principais alternativas de fontes para
geração de energia: eólica, solar, hidrelétricas e energia geotérmica.
Apresentado pelo cientista cinegalês M. Sanjayan, da organização The Nature
Conservancy e com participação do físico Michio Katu, da City College of New
York, o documentário traz um cenário de desequilíbrio e inconsistência entre o
consumo e a geração de energia e busca promover uma reflexão sobre o
estilo de vida extrativista do planeta e a importância da diversificação das
fontes de energia.

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=FnZMWJLzIf0

https://www.youtube.com/watch?v=FnZMWJLzIf0


Título:
Captando o Sol - Catching the Sun (2015)

Sinopse:
O documentário trata do crescimento da energia solar no mundo e é uma
fonte de inspiração para quem simpatiza, é usuário ou trabalha com a fonte
energética. Dirigido por Shalini Kantayya, o filme tem depoimentos de dono de
fábrica de painéis na China e de trabalhadores da Califórnia que mudaram de
vida por ingressar nesse mercado. A cineasta e ativista ambiental procura
encontrar as respostas para questões sobre como construir uma economia de
energia limpa e renovável, a partir do olhar dos trabalhadores envolvidos com
essa atividade.

Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=SRNhcwCNCJw

Título:
Sol de Norte a Sul

Sinopse:
Este é um webdocumentário produzido pela organização ambientalista
Greenpeace, de uma beleza fotográfica marcante. Trata-se de uma viagem
“de norte a sul” do país para conhecer as diferentes experiências de
brasileiros que já são beneficiados pelo aproveitamento da energia solar.
Dividido em quatro seções, o documentário mostra os benefícios sociais da
utilização da energia solar, as dificuldades enfrentadas para sua consolidação
como fonte de energia, as histórias de brasileiros que apostaram no segmento
e, finalmente, um mapa interativo.

Disponível:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgypAGt9KjpBiOSWPrPSdvQdjSw3TC
CdT

Título:
A Conspiração da Lâmpada Elétrica - The Light Bulb Conspiracy

Sinopse:
Documentário de 2010, dirigido por Cosima Dannoritzer, que demonstra como
a indústria promove a obsolescência programada, configurando
propositalmente uma duração curta para alguns produtos com o objetivo de
estimular o consumo das versões mais atuais.

Disponível:
Legendado: https://www.youtube.com/watch?v=roPG_KSnDxs

Título:
Seremos História - Before the Flood

Sinopse:
O ator Leonardo di Caprio, nomeado mensageiro da paz pela ONU, narra
suas descobertas ao longo de dois anos viajando para diferentes partes do
planeta, conhecendo as causas, evidências e as consequências das
mudanças climáticas, bem como discutindo soluções para combatê-las. Ao
longo do filme, Di Caprio entrevista vários líderes como: Barack Obama, Bill
Clinton, Al Gore, Ban Ki-moon, Elon Musk, e até mesmo o Papa Francisco.
Todos são enfáticos quanto à realidade do problema.

Disponível:
Dublado: https://www.youtube.com/watch?v=moFlButAmvU
Legendado: https://www.youtube.com/watch?v=E9jmHBzh-yc

https://www.youtube.com/watch?v=SRNhcwCNCJw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgypAGt9KjpBiOSWPrPSdvQdjSw3TCCdT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgypAGt9KjpBiOSWPrPSdvQdjSw3TCCdT
https://www.youtube.com/watch?v=roPG_KSnDxs
https://www.youtube.com/watch?v=moFlButAmvU
https://www.youtube.com/watch?v=E9jmHBzh-yc


Atenção: Quando o título exibido for comum a mais de uma modalidade temática,
é possível pontuar, com uma única sessão de “Cine e debate”, para todas as
estrelas relacionadas. Para isso, é necessário que a ação seja cadastrada em
todas as modalidades onde o título esteja recomendado no respectivo Guia
Prático da Ação.

Estrutura do Debate
O debate é um diálogo argumentativo, no qual duas ou mais pessoas expõem a

sua opinião sobre um determinado assunto. Nos debates, a argumentação tem grande
importância, pois é através dela que os participantes defendem o seu ponto de vista.

Um debate conta com a figura de um moderador (comissão setorial) e dos
debatedores (colaboradores - sugerimos um grupo de até 20 pessoas), que irão expor
a sua opinião sobre o assunto abordado. O moderador é o responsável por conduzir e
controlar a participação de cada debatedor, de forma que todos possam expor o seu
ponto de vista, garantindo que não fujam do tema principal e que apresentem a sua
opinião sempre respeitosamente. O moderador pode estabelecer um tempo médio de
fala, réplica e tréplica de cada debatedor, garantindo que todos tenham a mesma
oportunidade de participação. Também é seu papel assegurar que todos os
participantes saibam ouvir sem interrupções e respeitar os demais membros da
discussão e as suas ideias, garantindo um clima leve e descontraído.

O moderador deverá ter pleno conhecimento e segurança sobre o tema
proposto, já que será responsável por conduzir as perguntas e “provocar” as
discussões. Para isso, recomenda-se que o moderador prepare um roteiro de
perguntas previamente estruturado, baseando-se nos pontos chave apresentados no
título exibido e adaptando esses pontos, sempre que possível, à realidade local. Não
existe um número adequado de perguntas, porém deve-se levar em consideração a
quantidade de participantes, o tempo de duração da ação e o tempo que cada um terá
para expor suas ideias.

Recomenda-se que a estrutura do debate seja dividida em três partes:
Introdução: momento para dar as boas vindas, onde o moderador deve se apresentar,
solicitar que cada participante se apresente brevemente e explicar as regras do debate
(tempo médio previsto de duração, tempo médio previsto para debate de cada pergunta
e tempo médio previsto para cada participação). Recomenda-se uma média de 15
minutos de debate por pergunta.
Discussão: momento onde o mediador deve expor as perguntas previstas, controlando
o tempo planejado para o debate de cada uma, permitindo que os debatedores
exponham e defendam as suas opiniões e garantindo que todos sigam as regras
previamente estabelecidas.
Conclusão: momento onde o moderador resume as opiniões expressas, agradece a
presença e participação de todos e finaliza o debate.

6.3.3. Planejar – Fazer – Checar – Agir
A metodologia PDCA aplicada a esta ação visa mapear e definir todas as fases

do processo necessário para executar a ação “Cine e debate”. O planejamento do
processo contempla: uma análise do melhor título de acordo com os objetivos em tela,
a estruturação do debate e um planejamento de divulgação com apoio do



departamento de comunicação da organização parceira para abarcar um número
expressivo de colaboradores.

Assim, o ‘executar’ dessa ação deve ser rigorosamente precedido de um plano
que, depois de colocado em prática, terá a chance de demonstrar os bons resultados
advindos da ação. Somente as verificações posteriores poderão atestar a efetividade
dessa ação e indicar a necessidade (ou não) de correções ou adaptações na ação.

Planejar

...estudar as possibilidades, de acordo com o ambiente da organização...
1º passo: Realizar um breve diagnóstico local, observando os ambientes externos e
internos da organização, bem como os aspectos culturais dos colaboradores, visando
identificar, para a modalidade Energia, como os colaboradores podem auxiliar no
alcance dos objetivos propostos.

2º passo: Identificar, dentre os títulos recomendados pelo Programa na modalidade em
questão, se algum se encaixa à problemática a ser trabalhada e seus respectivos
objetivos. Caso contrário, realizar uma pesquisa de filmes e documentários pertinentes,
que melhor expõem as questões que precisam ser trabalhadas.

3º passo: Verificar o melhor formato para execução da ação, a depender se o evento
irá ocorrer de forma presencial ou remota. Sugerimos abaixo alguns formatos:

Formato Características Indicação

Vídeo Completo
+ Debate no dia
do evento

Este formato consiste na exibição
do filme ou documentário na
íntegra no dia do evento, seguido
do debate.

Indicado para eventos
presenciais, onde a comissão
setorial dispõe de estrutura
física para exibição de vídeo e
tempo suficiente para a
exibição do título completo e
pelo menos mais uma hora de
debate;

Vídeo
Resumido +
Debate no dia
do evento

Este formato consiste na exibição
de um compilado resumido de
cenas do filme ou documentário
no dia do evento, seguido do
debate. Neste formato, a
comissão setorial pode indicar
onde os participantes podem
assistir o vídeo completo antes do
evento.

● Indicado para eventos
presenciais, onde a
comissão setorial dispõe de
estrutura física para
exibição de vídeo, mas
possui pouco tempo de
evento (não é suficiente
para a exibição do título
completo e mais uma hora
de debate);

● Indicado para eventos
online onde assistir o vídeo
completo ao vivo pode
prejudicar a qualidade de



som e imagem e provocar
desinteresse.

Apenas debate
no dia do
evento

Neste formato, a comissão
setorial indica onde os
participantes podem assistir o
vídeo completo antes do evento.

Indicado para eventos online
onde assistir o vídeo completo
ao vivo pode prejudicar a
qualidade de som e imagem e
provocar desinteresse.
Caso a comissão setorial não
consiga desenvolver um
compilado resumido de cenas
do filme ou documentário, ela
pode optar por criar alguns
slides dos principais pontos e
apresentá-los antes do debate.

4º passo: Criar um roteiro base de perguntas para a condução do debate, adaptando
os pontos chave apresentados no título exibido à realidade local, conduzindo os
colaboradores a enxergarem sua capacidade de atuação, bem como a importância de
sua ação individual a nível local e global, gerando um sentimento de pertencimento e
promovendo sempre uma gestão participativa e de escuta ativa.

5º passo: Realizar um planejamento de divulgação da sessão, verificando junto ao
departamento de comunicação (quando aplicável) as melhores estratégias de
abordagem aos colaboradores da organização. Recomenda-se o envio de e-mails ou
outro método de abordagem com uma frequência mínima semanal, iniciando com pelo
menos 3 semanas de antecedência à sessão e terminando 1 dia antes da sessão.

Recomenda-se que o comunicado contenha: a quantidade máxima de participantes da
sessão, o tempo médio de duração e a possibilidade de assistir previamente o título em
questão (caso a comissão setorial não disponha de tempo suficiente para exibir o título
completo. Neste caso, podem ser exibidas apenas as principais cenas antes do
debate). Essas informações são vitais para contextualizar os colaboradores sobre a
proposta, auxiliando-os a entenderem a importância de sua participação e tomarem
conhecimento do tempo necessário que terão de dedicar para planejarem sua
participação.

Possivelmente, para aumentar a adesão, serão necessárias algumas formas de
incentivo aos colaboradores. Seguem algumas sugestões que podem ser acordadas
com os dirigentes:

● Vincular a capacitação ao Plano de Gestão do Desempenho Individual – PGDI;
● Dispensar os colaboradores no turno em que participarem da sessão;
● Vincular a sessão a algum benefício, como um sorteio de algum brinde, por

exemplo.

O Programa AmbientAÇÃO disponibiliza peças gráficas semi-prontas para serem
utilizadas como divulgação do evento. Consulte o acervo de peças gráficas, vídeos e
templates disponibilizados pelo Programa, no menu Biblioteca, no site oficial do
AmbientAÇÃO: http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br

http://ambientacao.meioambiente.mg.gov.br


6º passo: Verificar junto ao departamento de comunicação (quando aplicável) a
possibilidade de cobertura jornalística e fotográfica do evento.

Fazer

...executar a ação, de acordo com o planejado...

1º passo: Agendar a sala onde será realizada a sessão, observando o prazo mínimo
de antecedência;

2º passo: Executar o planejamento de divulgação da sessão, solicitando confirmação
de presença dos colaboradores que pretendem participar até o dia anterior à sessão;

3º passo: Acompanhar as confirmações de presença e, caso esteja ocorrendo pouca
adesão, aumentar o número de lembretes ou buscar outras formas de incentivar a
participação.

4º passo: Enviar um lembrete por e-mail aos colaboradores que irão participar da
sessão um dia antes da realização desta, informando o número de pessoas que
confirmaram a presença;

5º passo: Preparar recursos materiais (projetor, notebooks, lista de presença etc), caso
o evento seja realizado de forma presencial;

6º passo: Solicitar que os participantes assinem a lista de presença, caso o evento
seja realizado de forma presencial;

7º passo: Realizar a sessão, conforme planejado;

8º passo: Realizar o debate, conforme planejado;

9º passo: Registrar fotos do evento para posterior registro no Relatório Comprovante
de Execução da Ação. No caso de sessões realizadas à distância, registre prints de
tela onde seja possível visualizar o número de participantes na sala de
videoconferência e, se possível, os nomes dos participantes presentes;

10º passo: Enviar pesquisa de satisfação da ação aos participantes, conforme indicado
no “Método de Cálculo do Índice de Satisfação” deste Guia.

Checar

...verificar os efeitos da ação, para avaliar necessidade de correções...

1º passo: Verificar se os procedimentos de “execução” foram realizados conforme
planejado;

2º passo: Verificar se houve adesão dos colaboradores e se é necessário mudar a
estratégia de chamamento para aumentar a adesão dos próximos eventos;



3º passo: Consolidar o índice de satisfação, criar o Relatório Comprovante de
Execução da Ação, conforme modelo padrão disponibilizado, e registrar a ação no
SIGA para todas as modalidades relacionadas e vinculadas ao plano de ação da
organização;

Agir
...corrigir ou validar a ação, a depender do efeito obtido...

1º passo: Visando aprimorar o processo e a assertividade de futuras sessões, seguem
algumas dicas:

● Se nas etapas anteriores foi identificada alguma falha de execução, documente
essas informações e possíveis soluções;

● Se nas etapas anteriores foi necessária alguma alteração no escopo para
aumentar a adesão dos participantes, anote a estratégia utilizada e se a mesma
teve sucesso para que seja ou não aplicada em futuras sessões;

● Documente as perguntas que geram mais engajamento e discussão e anote o
tempo médio de debate de cada pergunta. Essas informações serão muito úteis
para aprimorar futuras sessões.

● Se você possui sugestão de novos títulos ou identificou alguma estratégia ou
ação que pode aprimorar as sessões “Cine e debate” de outras comissões
setoriais, informe à Comissão Gestora para atualizar este guia.

6.3.4. Relatório Comprovante
Para registrar esta ação no SIGA, será necessário preencher: a data inicial e a data
final que ocorreu a ação (para a ação “Cine e debate” ambas datas serão iguais), o
parceiro (caso haja alguma organização parceira que financiou ou apoiou a iniciativa),
o título que foi exibido (nome do filme ou documentário), número de participantes
que assinaram a lista de presença ou que estiveram presentes na sala virtual (no caso
de eventos online) e o índice de satisfação, que deve ser calculado conforme
demonstrado no capítulo “Método de Cálculo do Índice de Satisfação”.

Para comprovar a execução desta ação, utilize o modelo de relatório apresentado
abaixo:

Relatório Comprovante

Ação: Cine e debate

1. Formato de Evento:

(  ) Vídeo Completo + Debate no dia do evento
(  ) Vídeo Resumido + Debate no dia do evento
(  ) Apenas debate no dia do evento

2. Data e duração da sessão: __/__/____ de __h às __h



3. Número total de pessoas que confirmaram presença: _____

4. Número total de participantes: _____

5. Tempo total de duração do debate: ______

6. Anexe abaixo print dos e-mails e outros materiais utilizados para divulgação da sessão.

7. Anexe abaixo o roteiro de perguntas previsto para o debate.

8. Todas as perguntas entraram efetivamente na pauta? Comente.

9. Quais perguntas geraram mais engajamento/discussão? Comente.

10. Foi necessária alguma adaptação para aumentar a adesão ou aperfeiçoar o processo?
Se sim, descreva abaixo.

11. Anexe abaixo as fotos da sessão “Cine e debate”

12. Anexe abaixo prints que comprovam o cálculo do índice de satisfação da ação,
conforme Método de Cálculo do Índice de Satisfação indicado no Guia Prático.

13. Anexe abaixo prints que comprovam o número de participantes:

No caso de evento presencial, anexe o print da lista de presença

No caso de evento online, anexe print da videoconferência, que deve conter o número total
de participantes.


