ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
A meta proposta consistia na redução de 5% (cinco por cento) no valor do
consumo de energia elétrica.
No começo do mês de julho de 2014, foi iniciada a campanha de divulgação pela
ASCOM (Assessoria de Comunicação) relativo à implantação da Economia de Energia
Automática que suspendem e hibernam automaticamente os periféricos das estações de
trabalho (disco rígido, monitor, etc) quando ociosos. A campanha foi composta por email explicativo, proteção de tela no computador e divulgação na intranet.
Além disto, na intranet, estavam todas as informações a respeito da diferença
entre suspensão e hibernação, os horários e período que iriam ocorrer a suspensão da
máquina e o passo a passo para que a máquina retorne do mesmo ponto de onde estava
quando entrou em suspensão ou hibernação.
RESULTADOS
As mensagens abaixo apresentam as campanhas efetuadas durante o período em
análise visando à conscientização dos usuários sobre o uso racional de energia elétrica.

Com relação aos indicadores de consumo de energia das estações de trabalho
tivemos, durante o período em análise, uma redução de 8,5% de energia elétrica. Deste
modo se faz necessário mais meses de análise de dados para termos um resultado mais
conciso a respeito da efetividade da solução aplicada nas estações de trabalho.

Comparando-se os consumos de energia do mesmo período (junho a novembro),
entre os anos de 2013 e 2014, tivemos redução de consumo na ordem de 20,4%. Visto
somente que nesse período quando as medidas educativas e redutivas passaram a
apresentar reduções no consumo de energia elétrica.
RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Para o próximo período continuaremos a executar atividades no sentido de manter
os servidores e colaboradores comprometidos com a racionalização de consumo de
energia elétrica, mantendo as seguintes ações:



Campanha via rede para desligamento dos equipamentos eletrônicos quando
ociosos;
Conscientização e acompanhamento do pessoal que executa a limpeza noturna
no sentido de que todas as luzes do andar sejam apagada.

