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O Custo de Energia no Brasil 
 
O uso da energia de forma consciente é uma grande preocupação da ebm-papst, 
multinacional alemã, criadora da tecnologia eletrônica GreenTech EC 
(eletronicamente comutável) em motores ventiladores. Esta preocupação já é uma 
realidade na Europa, e o mercado brasileiro está começando das sinais positivos 
sobre este tema. 
 
O uso da tecnologia eletrônica, além de economizar energia de forma substancial, 
trás outros  benefícios, como: durabilidade até quatro vezes maior que os 
tradicionais motores AC, baixa geração de ruídos, principalmente em regimes de 
rotação reduzida e controlada e são isentos de manutenção.  
 
Apesar disto muitos segmentos da indústria ainda utilizam tecnologias antigas, um 
grande desafio para a ebm-papst no país. Segundo Leandro Taglieri, especialista 
em VAC na ebm-papst “apesar da tecnologia eletrônica estar disponível no Brasil, 
muitas empresas ainda utilizam motores convencionais, devido ao investimento 
inicial. Nosso trabalho é mostrar para os clientes que o retorno do investimento é 
mais rápido do que eles imaginam”. 
 
É possível que, com o custo da energia no Brasil cada vez mais alto e, com 
previsões de aumento para 2015 de até 30%, este paradigma dos setores de VAC-R 
mude, uma vantagem para o bolso do empresário e um grande benefício para o 
planeta. 
 
Qual o custo de energia no Brasil hoje?  
 
O Sistema FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro criou um 
portal que apresenta, de forma atualizada, simples e consolidada, quanto custa a 
energia elétrica para a indústria no Brasil – por distribuidora e estado – além de 
comparações internacionais: www.quantocustaenergia.com.br  
. 
A FIRJAN desenvolve e coordena estudos, pesquisas e projetos para orientar as 
ações de promoção industrial e novos investimentos no estado, e trabalha em 
conjunto com as entidades CIRJ (Centro Industrial do Rio de Janeiro ), SENAI 
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial ), SESI (Serviço Social da Indústria) e 
IEL (Instituto Euvaldo Lodi).  
 
 
Sobre a ebm-papst Brasil 
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores, 
com 50 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou em 1998 e hoje 
está localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). A ebm-papst Brasil 
desenvolve negócios com companhias nos segmentos de Refrigeração Comercial, 
Industrial (grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar 
condicionado e Revendas e Distribuidores no Brasil. 
 
 
 
 

http://www.quantocustaenergia.com.br/
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Dentre os 27 países selecionados o Brasil é o 8º no ranking com energia mais cara.  
A energia no Brasil é 154% mais cara que a média dos Estados Unidos. 

 


