
Bess – benchmarking e gerenciamento de energia em 

pequenas e médias empresas 

Nome 
Benchmarking and Energy Management Schemes in Small and Medium 
Enterprises 

Objetivo 

Desenvolver sistemas de gestão energética e aplicativos para 
benchmarking energético em pequenas e médias empresas; bem como 

garantir atenção continuada quanto à gestão da eficiência energética em 
pequenas e médias empresas; reduzindo seus custos de produção e 

intensidade energética. 

Público-alvo Pequenas e médias empresas industriais e de serviços 

Setor (ou setores) 
do público-alvo 

Indústria e serviços 

Justificativa 

As pequenas e médias empresas respondem por 30% do consumo de 

energia na Europa, e, embora tenham grande potencial de economia de 
energia, muitas vezes não adotam as práticas em função da falta de 

informação prática e acessível. 

Escopo geográfico 

Participação ativa de Bélgica, Eslováquia, Espanha, Finlândia, Grécia, 

Holanda, Irlanda, Itália, Lituânia, Noruega, Polônia, Portugal, Rep. Checa, 
Romênia, Suécia. 

Ano de 

implementação 

Duas fases: 2005-2007 (apenas setor de alimentos e bebidas) e 2007-

2009 (outros setores). 

Descrição dos 
serviços e atividades 

realizados 

Desenvolvimento de um portal na Internet com “toolkit” incluindo: 

 Ferramenta de apoio ao diagnóstico e melhoria na gestão da energia; 

 Planilhas para “auditoria”;  

 Recomendações de medidas concretas;  

 Check lists; 

 Benchmarkings setoriais;  

 Legislação;  

 Links para informações; 

 Capacitação por e-learning; 

 Publicação de documentação com orientações gerais e setoriais (06 



setores); 

 Assistência técnica direta, por meio de projetos pilotos; 

 O programa não tem custos para a empresa que dele usufrui. 

Resultados e 
evidências 

disponíveis 

 Consolidação de indicadores setoriais para 256 empresas, em 19 

países; 

 Aplicação do toolkit em 55 empresas, de 11 países (Fase 1) e outras 

81 empresas, de 8 países (Fase 2); 

 Redução do consumo energético entre 2% e 10% nas empresas 

participantes; 

 Publicação de um manual com recomendações setoriais e “lições 
aprendidas”; 

 Replicação ativa deste material junto a companhias energéticas, 

consultores e associações de classe; 

 Consolidação de propostas para políticas públicas específicas para 
pequenas e médias empresas em vários países e pela própria União 

Europeia; e 

 Disseminação dos aprendizados junto a um público selecionado de 

consultores, empresas prestadoras de serviços energéticos e outros 
interessados. 

Tendo em vista os resultados obtidos, o BESS recebeu o reconhecimento 
(por declaração de “endosso”) por parte de representantes de seis 

entidades internacionais ligadas a estudos de energia e de apoio a micro, 
pequenas e médias empresas. 

Instituição Executora 

Nome 
União Europeia – coordenado pela NL Agency – agência subordinada ao 
Ministério de Assuntos Econômicos da Holanda 

País Países Baixos 

Setor Governo 

Clientes Pequenas e médias empresas industriais e comerciais 

Tamanho 

A Agencia NL constitui fusão de três agências, todas no âmbito do 
Ministério de Assuntos Econômicos – a Agência Holandesa para a 

Sustentabilidade e Inovação (SenterNovem), a Agência de Negócios 

Internacionais e Cooperação (EVD) e o Escritório de Patentes dos Países 
Baixos (OctrooiCentrum Nederland). Possui 500 empregados, de 



organizações públicas e privadas da Holanda. 

Instituições Parceiras 

Nome 

ARCE (Romênia); CENTEXBEL (Bélgica); CITEVE (Portugal); CNA (itália); 

CRES (Grécia); ECB (Eslováquia); EKODOMA (Letônia); ENVIROS 
(República Checa); KAPE (Polônia); NEPAS (Noruega); SenterNovem 

(Holanda) 

Setor Organizações governamentais e centros de pesquisa 

Papel Apoio técnico e operacional 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

O BESS é um programa de abrangência internacional, dependente de 
ampla rede institucional e recursos financeiros significativos. Nesse 

sentido, sua replicabilidade no contexto brasileiro não é imediata. 

Entretanto, ele é construído sobre um arcabouço conceitual e de gestão 
de projetos, além de ser voltado a uma agenda (a eficiência energética) 

de alta relevância em um número grande de contextos, tanto na indústria 
quanto no setor de serviços. A proposta de desenvolvimento de 

ferramenta de benchmarking energético (toolkit) a partir de diagnósticos 
realizados in loco junto a participantes representativos do público-alvo é 

interessante e pode ser reconstruída exitosamente, com as devidas 

adaptações, na forma de um projeto específico no Brasil.  

Esta ferramenta poderia, por exemplo, fazer parte de um curso de 
capacitação online, em alinhamento com a proposta de trabalho do 
Sebrae. Inclusive, as próprias ferramentas já desenvolvidas poderiam ser 

utilizadas, cabendo apenas as devidas adaptações ao contexto local 

brasileiro. O aspecto mais interessante da replicação desta iniciativa é 
sua abordagem conceitual, técnica e gerencial à problemática da 

eficiência energética – neste sentido, trata-se mais de aprender com a 
experiência e adaptá-la à realidade brasileira do que buscar diretamente 

sua replicação. O que se pode afirmar em qualquer caso é que 
certamente há grande demanda pelo endereçamento da agenda da 

eficiência energética no país e a experiência do Projeto BESS pode servir 

de referência no desenvolvimento desta solução. 

Conclusão 

De acordo com documento elaborado pela Associação Europeia para o 
Artesanato e Pequenas e Médias Empresas (UEAPME), a União Europeia 

introduziu uma política para melhorar a eficiência energética, como parte 
de sua estratégia até o ano de 2020. No entanto, os esforços da UE em 

matéria de eficiência energética não abordam a situação peculiar e 
específica das micro e pequenas empresas. Nesse sentido, são 

relacionados quatro problemas que a maioria das micro e pequenas 

empresas europeias enfrentam, todos relacionados à falta de informação 
sobre o assunto de eficiência energética: (1) ainda não estão cientes das 

vantagens do uso racional de energia; (2) não medem o impacto das 
medidas de contenção de energia em suas atividades; (3) não sabem que 



escolhas fazer e como implementá-las; e (4) carecem de meios 

financeiros para os investimentos de eco-energia, e o tempo de retorno 
sobre esses investimentos também é muito longo. Percebe-se, portanto, 

a correspondência de problemas enfrentados tanto pelos pequenos 
negócios europeus quanto pelos brasileiros, no tema eficiência 

energética. 

 


