
Cartilha de 
eficiência 
energética 



A luz que você 
apaga a Pague 
Menos não paga

Apague todas as luzes 
inclusive as externas!

Ao fechar a loja

Desligue as lâmpadas em 
áreas que não estiverem em 
uso

Horários de almoço e 
no encerramento do 
expediente

Mantenha lâmpadas 
desligadas (exceto salão de 
vendas), maximizando a 
iluminação natural

Em horário diurno

Acenda as luzes do salão de 
vendas para clientes, 
economize enquanto forem 
realizadas atividades 
internas da loja

Apenas em horário de 
funcionamento

OFF



Ar 
condicionado

Mantenha a temperatura em 
23º-25ºC

Melhor conforto para 
os colaboradores e 
clientes

Para ser acionado na abertura 
da loja a clientes e 
desligamento automático 1h 
antes de fechamento

Configure o timer do 
ar condicionado

Acompanhe sempre essa rotina 
junto à equipe de manutenção

A limpeza dos filtros dos 
aparelhos deve estar 
sempre em dia

Portas e janelas 
fechadas
Ao ligar o aparelho na 
retaguarda, evitando o 
desperdício e garantindo a 
circulação do ar refrigerado



Computadores e 
equipamentos

Como as impressoras e estabilizadores
Caso o desligamento de monitores não 
esteja sendo feito automaticamente, 
acione o time da Central de Serviços 

Desligue os acessórios 
sempre que não 
estiverem em uso

OFF

Devem ser mantidos ligados 
somente os três 
equipamentos eletrônicos 
abaixo: 
Um servidor
Um PDV
Um micro no balcão

Em caso de queda de 
energia

Estes desperdiçam energia e 
podem causar curto-circuito ou 
sobrecarga na rede

Evite o uso de TTs



Geladeiras e 
Freezers

Fiscalize se estão sendo realizadas 
conforme manuais

Limpeza e 
descongelamento 
periódicos

Ou deixá-la aberta por um tempo 
prolongado

Evite ficar abrindo as 
portas sem necessidade

Verifique se está sendo 
realizada conforme a estação 
do ano e a capacidade 
utilizada. Caso não esteja 
sendo realizada, contate o time 
de manutenção

Manutenção dos 
refrigeradores e 
regulagem dos 
equipamentos



Sempre que for 
fechar a loja, 
confira:

• Refletores e iluminação do 
estacionamento

• Iluminação da fachada

A iluminação externa 
está desligada? 

• Salão de vendas
• Retaguarda (incluindo banheiros, 

salas administrativas, etc.)

A iluminação interna da 
loja está desligada? 

O ar condicionado está 
desligado?
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OFF


