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Os especialistas 

garantem: monitorar 

energia é fundamental 

para uma empresa! 



WM ENERGIA 

© Copyright – 2014 - WM Energia – Todos os direitos reservados 

ÍNDICE INTRODUÇÃO ....................................    3 
Lembrando que..................................    4 
Dúvidas frequentes.............................   5  
Facilitando .........................................    7 
Vantagens ..........................................  10 
Benefícios do Sistema ........................  11 
Conclusão...........................................  12 
 
 

2 



Introdução 

Neste eBook iremos explicar quais são as 

vantagens de monitorar energia com um 

Sistema de Monitoração. 

Tudo o que falaremos neste eBook é 

exclusivamente sobre o SISTEMA utilizado 

pela WM Energia. 
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O sistema usado é composto por um equipamento 

(Gerenciador de Energia) que chamamos de 

GATEWAY. 

Este equipamento capta os dados elétricos 

contidos nas contas de energia de indústrias, 

hotéis, hospitais, supermercados, entre outras, 

gerando informações e mandando para o sistema 

via Web. 

Ao receber os dados, o sistema processa os 

mesmos e torna possível controlar gastos e 

tomar medidas poderosas para a obtenção de 

economias na conta de energia. 

Lembrando que: 

Veja o modelo ao lado 



Dúvidas frequentes 

“Mas para que isso serve?” 

Primeiramente, esse 

equipamento mede dados 

elétricos os quais 

utilizamos para gerenciar. 

Com isso, conseguimos ajustar a 

conta da contratante. 

1 2 

“E o que eu ganho com isso?” 

Normalmente, com esse ajuste , 

reduzimos a conta da contratante 

em torno de 30%.  

Além disso ajustamos o fator de potencia, 

a demanda, como também avisamos caso 

algo de errado esteja acontecendo na 

parte elétrica de sua empresa. 

                   | www.wmenergia.com.br |               | wmenergia  |          | @wmenergia |           | linkedin | 

WM 
ENERGIA 

5 

http://www.wmenergia.com.br/
https://www.facebook.com/wmenergia
https://www.facebook.com/wmenergia
https://twitter.com/wmenergia
https://twitter.com/wmenergia
https://www.linkedin.com/company/9205226?trk=NUS_CO-logo


Dúvidas frequentes 

3 4 “Fator de potencia, o que é isso?” 

O fator de potência (FP) de um 

sistema elétrico (que está operando 

em corrente alternada) é definido 

pela razão da potência real ou  

potencia ativa pela potência total 

ou potencia aparente. 

“E demanda?” 

Demanda é a leitura medida da 

potência máxima num ciclo de 15 

minutos durante um mês. 

“É só isso?” 
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Ainda não conseguiu  

visualizar todos os benefícios 

 de monitorar e gerenciar 

 suas contas de energia 

elétrica? 

Então vou te ajudar! 

Para FACILITAR, iremos fazer algumas comparações: 

Fazendo uma analogia com a 

medicina, a monitoração de energia 

tem a mesma função do exame 

médico (exame de sangue, raio-x, 

ressonância magnética, etc). Não há 

diagnóstico sem exame. E mais: 

quando voltamos no médico, ele 

sempre pede (ou faz) um novo 

exame. Isto acontece porque o 

consumo de energia, assim como a 

química do nosso corpo, é dinâmico e 

se altera rapidamente. Ou seja, a 

monitoração de hoje não vale para o 

mês que vem! É necessário um 

acompanhamento constante. 

As atuais ferramentas 

para Gerenciar 

Energia, estão 

possibilitando 

melhores             

resultados na 

administração deste 

valoroso insumo.  

Facilitando  
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O que mais você 

 precisa saber? 

A função do consultor ("médico") é  receitar  os 

"remédios". Os remédios clássicos para quem faz 

gestão energética são: 

• reenquadramento tarifário  

• otimização contratual  

• correção de fator de potência 

• eficientização energética 

   

• controle de demanda   

• geração no horário de ponta  

• opção pelo mercado livre 
 

Sendo assim, não há como se fazer gestão sem antes monitorar. Isto 

também não é inteligente ou econômico. A partir da correta análise 

dos dados coletados é que se pode receitar os remédios adequados 

a cada caso. 

Lembre-se:  

a automedicação, além 

de na maioria das vezes 

ser um desperdício de 

dinheiro, pode 

representar um perigo 

para a sua saúde. Por 

isso, a melhor 

recomendação para 

quem quer começar é: 

em primeiro lugar 

monitoração, e depois, 

havendo interesse em se 

ir fundo no assunto, 

assessoria especializada. 

Facilitando  
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Mas afinal, quais 

são as vantagens 

do Sistema de 

Monitoração 
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  Receber relatórios semanais e diários do consumo de energia elétrica; 

 

 Receber avisos sobre tudo o que sair do seu planejamento energético; 

 

  Simular a conta de energia elétrica, podendo realizar ações mais eficazes. 

 

  Monitorar os circuitos de energia separados para saber o quanto custa, por exemplo, o uso de 

um ar condicionado. 

 

  Optar pelos melhores horários de utilização de seus equipamentos, da maneira mais eficiente 

e econômica 
 

Observação Importante: O sistema já calcula as contas com as bandeiras tarifarias. 

Vantagens Confira as vantagens 

de ter sua conta de 

energia elétrica  

monitorada 

pela WM Energia. 

 

Monitorando energia você poderá: 

Análise  
dos dados 

Simulação  
de contas Alarmes 
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  Envio de dados a cada 15 minutos, possibilitando rápidas tomadas de decisão. 

 

  Simulação da conta de energia do próximo mês, possibilitando a previsão do valor da próxima conta. 

 

  Rápidas simulações tarifárias, tendo em vista o dinamismo do mercado energético e suas várias 

possibilidades de faturamento. 

 

  Ferramenta ideal para uma equipe trabalhando com a intenção de redução de custos na conta de 

energia elétrica. 

Saiba o que nosso sistema pode fazer por você! 

 

Benefícios do Sistema 
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Conclusão 

Tudo o que foi dito é de 

conhecimento da WM Energia.  

Este serviço é conhecido 

como Monitoração e 

Gerenciamento de Energia. 

Entre no site 

www.wmenergia.com.br e veja a 

simulação de um sistema de 

monitoração. 

Normalmente usado em Médias e Grandes 

empresas/indústrias. 

Para maiores informações, entre em contato com 

nossos especialistas. 
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WM ENERGIA 

Telefone: (21) 2421-5540 

WhatsApp: (21) 97127-9201 

www.wmenergia.com.br 
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