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DESAFIOS



Desafios a considerar ... 

oPensar o uso da energia … 

oAbrir a cabeça … sair do “já sei 
/ já conheço …”

oRevisitar atores … projetistas, 

construtores, consumidores … 



oIdentificar barreiras … 
gargalos … gaps … 

oPropor ações para o 
mercado ... 

Desafios a considerar ... 



▪ História e uso da energia

▪ Gás e conforto 

▪ Perspectivas do futuro
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A visão da energia ... 

... hoje



A história da energia ... 
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A história do gás ...



Os serviços do gás ...



Os usos do gás ...



A promoção do gás ...



A inovação do gás ...



... eficiência e conforto

... amanhã

A energia ...



▪História e uso da energia

▪Gás é conforto 

▪Perspectivas do futuro



... (?!)

❑ Aquecedores de água

❑ Fogões

❑ Outras aplicações (?!)

O mundo conhecido ...



❑Secadoras de roupa !

❑Piscinas

❑Lareira

❑Ar condicionado ?

❑Lavadoura de roupa !

❑Sauna !

❑Spa !

❑Piso radiante

❑Toalheiro !

❑Aquecedor de ambientes

❑Tocha !

❑Aquecedor externo

❑Gerador de energia elétrica ?

O mundo conhecido ... ??!!

http://3.bp.blogspot.com/_V8cJZnaYAdI/S9XfGCNzyXI/AAAAAAAABNE/fE4Oajg8xcs/s1600/Ar+Condicionado.jpg


Aparelhos ?

Condições de uso ?

Ambientes?

Manutenção ?

Mão de obra ?

...

Fabricantes

Projetistas

Profissionais

(m.o)

Instaladoras

Consumidor

O mundo conhecido ... ??!!



Sociedade e conforto

• Um novo conceito... 

conforto e estilo de vida ...

• A sociedade demanda desenvolvimentos tecnológicos para avanços nos
espaços residenciais, comerciais, industriais …

… de forma a oferecer maior conforto, produtividade, desempenho
aos consumidores e organizações



Ideias e desafios ...

❑ Célula combustível residencial    (gás 
gerando eletricidade)

❑ Sistema de processamento de gás (sistemas 
de cogeração integrados)

❑ Sistemas de aquecimento eficientes 
(inovando em tecnologia)



Ideias e desafios ...

❑ Sistemas de conforto térmico 
(indo além nos estudos de 
conforto do ser humano)

❑ Sistema de sauna a vapor 
(inovando no prazer do banho)

❑ Valores humanos para uma 
nova vida (criando produtos 
alinhados com o desejo do 
consumidor)



Ideias e desafios ...

❑ Sistema solar & gas integrados (a 
eficiência e economia como 
“drivers” do conforto)

❑ Pesquisa e desenvolvimento nos 
usos da cozinha (reinventando o 
prazer da culinária e melhorando a 
saúde do ser humano)



▪ História e uso da energia

▪ Gás e conforto 

▪ Perspectivas do futuro



Tecnológicos

Regulatórios

Culturais

Econômicos

Dimensões e barreiras 



Tecnológicos

Aparelhos 
não 

adaptados

Mão de 
obra 

insuficiente

Falta de 
infraestrutura 
para uso do 

gás

Disponibilidade 
solar / 

eletricidade

Ausência de 
desenvolvimento 

tecnológico

Dimensões e barreiras 



Regulatórios

Ausência de 
regulamentação 

de segurança

Falta de 
especificações 

técnicas e 
normalização

Dimensões e barreiras 



Culturais

Desconheciment
o das vantagens 

do gás

Ausência de 
padrão de 
projetos 

construtivos 

Falta de pré-
disposição para 

substituição 
energética

Falta de 
conhecimento 
de soluções 

na construção 
civil

Sensibilidade 
à insegurança 

de uso

Dimensões e barreiras 



Dimensões e barreiras 

Econômicos

Custo de 
manutençã

o com 
aparelhos e 

sistemas

Custo com 
equipamentos 
e oscilação de 

preços

Sensibilidade 
sobre custos 
comparativos 
de operação

Ampliação 
do consumo 

e impacto 
na conta



O futuro ...

❖Trade off  “delírio x pragmatismo”



O futuro ...

abundante ... disponível ... versátil ... 
eficiente ... limpo ... seguro...

❖ manutenção acessível ... (funcionando 
sempre ...)

❖ informação disponível ... (consumo ... )

❖ atualização automática ... (novos usos, 
novas ideias ...)

❖ serviço existente ... (adequação..., novos 
produtos...)



O futuro ...

Idéias ...  “app mode” ... atualização de funções / informação disponível em qq lugar 
/ dados de consumo / informações de empresas para manutenção / dados de 
saúde e conforto / receitas / modos de operação / controle de gastos / gestão do 
uso e da energia / nível de eficiência ... / turn on+off appliances / / perfil de 
consumo no celular / ligar a lareira à distância / colocar uma torta para aquecer por 
telecomando ...  

Onde estão os limites do conforto e da facilidade para uso do

gás no futuro ???



O futuro ...

❖Muito trabalho ...

❖ Muita inspiração e ousadia ...

❖ Organização e foco estratégico ...

❖ Participação ... 

De todos!



Questões & Debates

Obrigado!

diretoria@abrinstal.org.br
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