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Temos poucos detalhes sobre a forma que a energia 
é utilizada.

• Multas

• Rateio

• Dimensionamento de contratos

• Gastos desconhecidos

COMO “COMPRAMOS” ENERGIA?



Torne-se um Chief Energy Officer

Medir

2 - PLANEJAR 
Construa um plano de 
intervenções através de uma 
visão integrada de todas as 
suas unidades consumidoras

3 - VERIFICAR
Monitore periodicamente
os resultados em todos os níveis 
e ajuste suas metas energéticas

1 - MEDIR 
Compreenda perfis de consumo 

e defina melhorias utilizando 
ferramentas de análise em tempo 

real

4 - VALIDAR
Valide resultados e estabeleça 
novos desafios de melhoria do 

uso de energia



Pratique a gestão energética 

Nós te entregamos a informação necessária para:
- Avaliar o potencial de redução de gastos com energia;
- Mensurar resultado de retrofit ou ações de eficiência;
- Comparar indicadores entre locais e benchmarks;
- Acabar com multas no contrato com o distribuidor de energia elétrica;
- Repartir a conta de energia elétrica entre diferentes consumidores;
- Setorizar o consumo de energia;
- Dimensionar, simular e ajustar seus contratos de energia;
- Identificar fontes de desperdício;
- Identificar necessidade de manutenção de equipamentos;
- Conscientizar e engajar equipes em favor do meio ambiente;
- Comercializadoras de energia realizarem compras e vendas.



 

Sistema GreenAnt

Medição

- O medidor inteligente da GreenAnt 

é instalado no quadro de disjuntores 

de forma simples e não intrusiva

- Através de conexão Wi-Fi, dados de 

consumo são enviados para 

processamento em nuvem

Processamento em nuvem

- Analisamos as medições para 

extrair informações relevantes e 

realizar cálculos de tarifação com 

base em diferentes contratos de 

energia

Plataforma online

- A Plataforma Online da GreenAnt 

fornece informação em tempo real e 

possui uma variedade de 

ferramentas de gestão que ajudam 

consumidores a entender e adequar 

rotinas de uso de energia



Plataforma de
Gestão Energética



- Visualização gráfica de grandezas

- Consumo ponta e fora ponta

- Demanda ativa e reativa

- Fator de potência

- Envio de alertas por e-mail e SMS

- Simulação de conta de luz com base em  
diferentes contratos de energia

- Envio de balanços automáticos por e-mail

- Exportação de dados em planilhas

Ferramentas de 
Gestão Energética



Casos de Sucesso
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O shopping possui uma conta de luz de cerca de R$ 1.000.000

O Diretor de Operações acompanha a rotina operacional do 
shopping através de 14 Pontos de Medições espalhados por 
subestações e equipamentos centrais.

Pico de Demanda Diária do Chiller

Padrão Mensal de Horários de Uso do Chiller

1

A GreenAnt proporciona:
• Garantia de que os padrões de eficiência 

estabelecidos estão sendo mantidos diariamente
• Supervisão da execução de manobras como a entrada 

de geradores durante horários de pico
• Detalhamento de dados de demanda e consumo que 

são utilizados em contratos mais vantajosos no 
mercado livre de energia

• Realocação das horas de trabalho de funcionários que 
estavam encarregados de verificar medições 
localmente todos os dias

Considerando que a eficiência energética obtida com a 
gestão inteligente pode provocar reduções de custo de 
20%1, calculamos que as soluções da GreenAnt auxiliam 
na economia de até

R$ 200.000 por mês

2

3

FONTE: 1 CARBON TRUST

Shopping: Manutenção de padrões operacionais, Setorização do consumo e demandaCase 01

https://www.carbontrust.com/news/2016/03/esos-what-have-we-learned-current-energy-efficiency-opportunities-large-uk-businesses/
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As contas de luz do supermercado vinham com multas 
por Energia Reativa Excedente no valor de cerca de 
R$800 todo mês.

1

A GreenAnt permitiu que a gerência do supermercado realize:

• Dimensionamento do banco de capacitores ideal para 
ajustar o Fator de Potência

• Avaliações dos dias e horas onde o Fator de Potência 
provocou multas

• Apanhamento da rotina de acionamento do banco de 
capacitores instalado

A instalação do banco de capacitores adequado para o 
supermercado teve um retorno de investimento em 
cerca de 9 meses. A partir daí a economia obtida com a 
manutenção de sua operação é de

R$9.600 ao ano

2

3

Fator de Potência Antes 

Fator de Potência Depois 

Multas de energia 
reativa excedente

Aquisição de banco 
de capacitores para 

evitar as multas

Supermercado: Cálculo de ROI na compra de Banco de CapacitoresCase 02
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Uma empresa de logística realiza um projeto de redução 
de custos de energia. A conta de luz de apenas uma de 
suas bases é de cerca de R$ 40.000.

Mesmo com uma rotina rigorosa de acionamento de 
gerador em horário de ponta, eles procuram reduzir 
ainda mais suas despesas, procurando entender a 
origem dos gastos com energia

1

A GreenAnt permitiu que o time de gestão energética do 
grupo possa:

• Setorizar o uso de energia por áreas da base
• Conferir se a conta de luz apresenta valores coerentes 

com o consumo mensurado
• Alertar o Supervisor de Manutenção sobre uso anômalo 

de energia, especialmente fora do horário de expediente

Os galpões da base são sublocados para clientes do grupo. 
Com a setorização do consumo, descobriu-se que os 
galpões geram uma despesa média de 

R$11.000 por mês
Conhecendo esta despesa, é possível renovar os contratos 
com valores mais assertivos

2

3

Setorização do Consumo

Rotina Diária de Consumo

Entrada de Gerador 
durante horário de ponta

Empresa de Grupo de Logística: Rateio de despesas de galpões alugados por clientesCase 03



Farmácia: Alerta de Anomalia OperacionalCase 04

Refrigeração foi deixada 
ligada durante a 
madrugada, provocando um 
desperdício de R$ 40/dia

SMS

Atenção: 
Desligue o Ar 
Condicionado 
da loja PM259 

e-mail

Após a constatação da falha, foi criado um 
alerta específico para esta condição de 

consumo e horário.



Futuro
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O setor elétrico passará por mudanças profundas a curto e 
médio prazo.

A relação do consumidor com a energia elétrica sofrerá 
alterações por conta das novas formas de tarifação e por 
razões vinculadas tanto ao papel de microgerador (utilização 
de painéis fotovoltaicos), quanto ao papel de gestor energético, 
que poderá buscar as melhores condições de fornecimento de 
energia e poderá adequar seu padrão de uso de energia para 
melhor atendê-las.

MUDANÇAS NO SETOR ELÉTRICO

www.opetroleo.com.br/energia-solar-no-brasil/

www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/consumidor-residencial-tera-lib
erdade-para-escolher-de-quem-comprar-energia-co4yqze5lvruy62xa3df1rtkq

www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898827-governo-propoe-variacao-do-preco-da-ener
gia-de-acordo-com-o-horario.shtml

www.abraceel.com.br/zpublisher/materias/clipping_txtn.asp?id=22484

http://www.opetroleo.com.br/energia-solar-no-brasil/
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/consumidor-residencial-tera-liberdade-para-escolher-de-quem-comprar-energia-co4yqze5lvruy62xa3df1rtkq
http://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/consumidor-residencial-tera-liberdade-para-escolher-de-quem-comprar-energia-co4yqze5lvruy62xa3df1rtkq
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898827-governo-propoe-variacao-do-preco-da-energia-de-acordo-com-o-horario.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1898827-governo-propoe-variacao-do-preco-da-energia-de-acordo-com-o-horario.shtml
http://www.abraceel.com.br/zpublisher/materias/clipping_txtn.asp?id=22484


Crescimento de 
Geração PV

REDE ELÉTRICA CALIFORNIANA DURANTE O 
DIA

Rampa de carga da tarde

mil Megawatts

Fonte: CAISO - California’s Grid Operator



- Controle de Demanda

- Redução de Picos

- Ações focadas em clientes com maior 

potencial de economia

Geração de NegawattsGeração de Negawatts
Virtual Power Plants e
Gestão pelo Lado da Demanda:

“Mantenha seu consumo de energia
abaixo de 500 Watts até 20:30 e 
ganhe um crédito de R$5 na sua 
fatura!”



Geração Distribuída

- Automatização operacional 

de armazenagem, consumo e 

injeção de energia no grid

- Balanceamento de fontes 

renováveis de energia

Central Integradora de Microgrids e 
GD



www.greenant.com.br

pedro@greenant.com.br

Obrigado

http://www.linkedin.com/company/green-ant/
http://www.facebook.com/greenant.energy
http://twitter.com/Greenant_Energy

