CPqD SUSTENTABILIDADE
Tecnologia, menores custos
e maior conscientização.

TRANSFORMANDO
a eﬁciência energética
EM REALIDADE

Planejamento estratégico orçamentário

Promovendo a sustentabilidade em todas as áreas da sua empresa
A crise hídrica e a alta no custo de energia estão interligadas e têm reﬂexos tanto ambientais
quanto econômicos. A solução CPqD Sustentabilidade foi desenvolvida tendo em vista a eﬁciência
operacional das empresas nesse novo ambiente de negócios.
O CPqD atua em sustentabilidade, com foco nos aspectos de TI Verde, gestão do consumo de
energia e água, destinação de resíduos e controle da emissão de gases do efeito estufa. O objetivo
é contribuir para a sustentabilidade da empresa em todos os sentidos, garantindo um bom
desempenho econômico, ambiental e social.

Resultados ﬁnanceiros mensuráveis
Com o CPqD Sustentabilidade, as empresas obtêm resultados efetivos na redução de custos. Em
média, o serviço de gestão que integra a solução tem proporcionado uma economia de 6% em
negociações dos contratos e de até 8% com Campanhas de Redução de Consumo, Recuperação
de Valores Indevidos e Fraudes.

• Registro do consumo total de energia e água da empresa.
• Projeções dos gastos futuros.
• Identiﬁcação de eventuais aumentos dos custos com energia e água como decorrentes ou não
de aumento de tarifa ou de consumo.

Auxílio na elaboração de relatórios de sustentabilidade
• Fornecimento de dados sobre o consumo de energia, de água e a geração de resíduos.
• Qualiﬁcação da matriz energética de acordo com os registros oﬁciais dos órgãos reguladores.

Vantagens
• Modelo de gestão direcionado para resultados: estabelece padrões, deﬁne metas e monitora
com ações corretivas e preventivas.
• Facilidade para consolidar dados de sustentabilidade para os indicadores de energia, água e
resíduos.
• Solução apoiada em processos, com sistema de dados centralizado que implementa análises
fundamentadas em modelos matemáticos e comportamentais.

SERVIÇOS OFERECIDOS

O que a nossa solução oferece à sua empresa
• Identiﬁcação de potenciais de economia.
• Identiﬁcação de fraudes, desvios, desperdícios e oportunidades de eﬁciência.
• Análise dos contratos de média tensão em busca da demanda ótima e melhor estrutura tarifária.
• Identiﬁcação de pagamentos indevidos de contas de energia ou água.
• Deﬁnição de metas de redução de consumo e acompanhamento do seu cumprimento.

• Projetos de eﬁciência hídrica e energética.
• Melhoria da imagem da empresa.
• Inventário e auditoria da matriz energética.
• Desenvolvimento e gestão de projetos de
Eﬁciência Energética.

Contribuição com ações de eﬁciência
• Criação de um canal de comunicação com os responsáveis pelas unidades consumidoras,
centralizando a gestão.
• Análise da eﬁcácia de produtos, projetos e fornecedores de soluções de eﬁciência hídrica
e energética.
• Identiﬁcação de desperdícios nos sistemas de iluminação e de ar-condicionado.
• Identiﬁcação de falhas no sistema elétrico e nos equipamentos de produção ou de prestação
dos serviços da empresa.

• Medição e aferição dos resultados por
índices técnicos.

• Consultoria e análise de viabilidade técnica.
• Especiﬁcação de equipamentos e plantas
industriais.

• Análise da viabilidade econômico-ﬁnanceira.
• Implementação de planos de ações.
• Garantia do desempenho.
• Consumo de energia e água eﬁciente.

www.cpqd.com.br

Quer saber mais?

www.cpqd.com.br

RECICLANDO MATERIAIS, RESPEITANDO A NATUREZA.

• Controle de toda a gestão, incluindo negociação dos contratos com as concessionárias.
• Gestão apoiada em um processo gradual de maturidade, estruturado em três passos:
Controle e Gestão, Eﬁciência e Otimização.
• Monitoramento e análise de todas as unidades consumidoras de alta, média e baixa
tensão com fatura.
• Apoio aos clientes nas ações de marketing ambiental, na geração dos relatórios de
sustentabilidade e com informações sobre gastos com energia e água para o
planejamento orçamentário.

O CPqD realiza suas atividades empregando materiais que resultam em menor impacto ambiental.

Diferenciais

