
NOME DA SOLUÇÃO 
TECNOLÓGICA 

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO EM MOTORES 

1.  ÁREA Sustentabilidade 

2. SUBÁREA Energia 

3. TIPO DE SERVIÇO Aperfeiçoamento Tecnológico 

4. PORTE INDICADO ( ) MEI ( ) ME ( ) EPP (X) TODOS 

5.SETOR INDICADO ( ) Agronegócios ()  Comércio () Indústria () Serviços (x ) todos 

6. OBJETIVO A consultoria de Diagnóstico Energético em Motores Elétricos tem como objetivo avaliar o 
funcionamento dos motores elétricos e indicar oportunidades de melhorias para a redução 
de custos com energia elétrica. 

7.PRÉ-REQUISITOS 
NECESSÁRIOS PARA O 
CLIENTE SER 
ATENDIDO 

Não há. 

8. ETAPAS DO 
ATENDIMENTO 
 

O Diagnóstico Energético é implementado nas empresas por meio de duas visitas técnicas, 
sendo a primeira para levantamento de dados e a segunda para entrega e apresentação do 
relatório de Avaliação técnica e econômica. 
ETAPA 01:  

a. 1ª Visita Técnica: Reunião presencial de alinhamento sobre a condução do trabalho 
e entrega dos documentos solicitados pelo prestador de serviços, memória da 
reunião contendo: Local, data, horário, participantes, assuntos tratados 
(discussões/decisões), encaminhamentos. Nesta reunião deverão ser tratados os 
seguintes itens 

• Alinhamento dos objetivos do cliente e entregas do consultor; 

• Levantamento de dados e informações técnicas; 

• Cronograma de visitação. 
b. Análise e consolidação dos dados; 
c. Elaboração do relatório de oportunidades. 

ETAPA 02: 
2ª Visita Técnica: Apresentação do relatório de oportunidades de melhoria a serem 
adotadas na busca da economia de energia nos motores elétricos.  

9. PREVISÃO DE 
VISITAS 

No mínimo 2 (duas) visitas in loco 

10. ENTREGAS PARA O 
SEBRAE 

1. Relatório Final com detalhamento da situação do sistema motriz atual e proposto, 
contendo registro fotográfico; 

2. Termo de Conclusão do trabalho conforme edital vigente; 
3. Comprovação de visitas por meio de lista de presença, relatório da consultoria 

atestado pelo cliente no termo de entrega e conclusão, ou e-mail do cliente com o 
atesto das visitas realizadas. 

11. ENTREGAS PARA O 
CLIENTE 

1. Relatório Final com detalhamento da situação do sistema motriz atual e proposto, 
contendo registro fotográfico; 

12.  RESULTADOS 
ESPERADOS 

Cliente orientado nos conceitos e práticas necessárias ao uso eficiente de energia e 
sustentabilidade no sistema motriz.  

13. 
RESPONSABILIDADE 
DO CLIENTE 

1. Participar da reunião de alinhamento do trabalho e demais reuniões previamente 
marcadas conforme cronograma; 

2. Validar o escopo das etapas propostas pelo prestador de serviço; 
3. Acompanhar o prestador de serviços ou disponibilizar 1 (um) funcionário para 

acompanhar o consultor quando em visita aos espaços físicos da 
propriedade/empresa; 

4. Fornecer as informações estratégicas e técnicas necessárias ao prestador de serviço 
para o desenvolvimento do trabalho; 

5. Aprovar o Documento Final;  
6. Responder a pesquisa realizada pelo Sebrae; 
7. Reportar ao Sebrae qualquer problema encontrado durante o atendimento. 



14. PERFIL DO 
PROFISSIONAL 

É requisito que o prestador de serviços contratado tenha formação na área de Energia, em 
nível de graduação, mestrado ou doutorado e registro no órgão Conselho Regional de 
Engenharia. 

15. OBSERVAÇÕES  

 
 
 
 
 
 
 


