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  Na China, deve haver pelo menos três e não mais do que cinco níveis de etiquetagem, com produtos em cada nível 
sendo ativamente produzidos. Esse requisito para vários níveis, em que cada um deles representa parte do merca-
do, permite que os formuladores de políticas chineses tracem objetivos de transformação de mercado com base 
nos níveis; por exemplo, o Governo Central exige que os produtos no nível superior ou nos dois níveis superiores 
alcancem certas quotas de mercado.

O PBE deve publicar um quadro de referência plurianual de 
revisão da política de AC

Este quadro de referência deve abranger, pelo menos, os próximos seis anos, com aumentos de 5% a 10% para cada 
nível de etiquetagem de dois em dois anos. Esses aumentos garantirão que os níveis de etiquetagem acompanhem os 
produtos disponíveis no mercado, continuem a diferenciar produtos de alta e� ciência e incentivem os consumidores a 
comprar produtos mais e� cientes. Anunciar estes aumentos com bastante antecedência, com um quadro de referência, 
dará à indústria de AC certeza quanto à direção da política e lhes dará o tempo necessário para planejar investimentos 
para produzir ACs nos níveis desejados. Diversos fabricantes de AC operando no Brasil solicitaram esse quadro de refe-
rência por esse motivo.16

A e� cácia de tal quadro de referência de política de AC pode ser observada na Índia, onde um quadro de referência 
foi implementado de 2010 a 2016, impulsionando a melhoria de 29% na e� ciência, assegurando ao mesmo tempo 
o apoio da indústria de AC às políticas de e� ciência energética. Este quadro de referência incluiu o aumento do 
rigor dos níveis de etiquetagem a cada dois anos durante o período de seis anos, o que assegurou que a etiqueta 
acompanhasse as melhorias de e� ciência energética no mercado. Da mesma forma, o anúncio da mudança para uma 
métrica sazonal levou a um aumento na participação de mercado dos AC do tipo inverter mesmo antes que a métrica 
sazonal se tornasse obrigatória, à medida que os fabricantes mudavam seus planos de produção para aproveitar a 
nova métrica.

O PBE deve exigir que fabricantes e importadores relatem 
vendas por modelo.

O atual banco de dados de modelos de AC do PBE no mercado não acompanha as vendas por modelo. Várias empresas 
de AC observaram que o banco de dados inclui modelos que não são mais vendidos ou que nunca foram vendidos em 

16  Baseado em entrevistas com empresas brasileiras de AC, realizadas em agosto de 2018.

quantidades signi� cativas. A exigência de que os fabricantes e importadores relatem vendas por modelo per-
mitirá que os formuladores de políticas acompanhem o mercado de perto, especialmente os produtos que 
estão sendo vendidos, o que irá dar melhor base a futuras revisões dos níveis de etiquetagem.

Tal exigência é um componente chave do programa de etiquetagem do Escritório de E� ciência Energética 
(BEE - Bureau of Energy E�  ciency) na Índia, onde os fabricantes e importadores são obrigados a relatar as 
vendas por modelo a cada trimestre. Um banco de dados bem mantido é uma ferramenta necessária para 
a implementação de outras recomendações, pois permite o monitoramento do mercado e facilita revisões 
oportunas das etiquetas. Também pode apoiar os esforços de supervisão e veri� cação do mercado reunindo 
muitas das informações necessárias para fornecer um controle de conformidade de baixo custo para produ-
tos que entram no mercado e para identi� car candidatos de alto risco ou regularmente não conformes, que 
podem ser direcionados para veri� cações e testes.

O Selo PROCEL só deve ser aplicado aos produtos com melhor 
desempenho.

Somente os melhores 10%-25% dos produtos disponíveis no mercado devem ser capazes de atingir os cri-
térios de e� ciência de classe “A” e, portanto, o Selo PROCEL. Além disso, o PROCEL deve considerar requisitos 
adicionais que maximizem os benefícios climáticos do programa de etiquetagem e incentivem a adoção de 
novas tecnologias:

  O PROCEL deve considerar a exigência de que as unidades AC usem � uídos refrigerantes com baixo po-
tencial de aquecimento global, não depletores de ozônio, a � m de receber o Selo PROCEL, como fez para 
os refrigeradores.17

  Para melhor gerenciar a demanda de eletricidade para resfriamento, o Selo PROCEL poderia incluir 
um requisito de que os ACs estivessem prontos para responder à demanda, de modo que as unidades 
de AC pudessem ser automaticamente desaceleradas ou desativadas durante a demanda de pico. 
Embora a prontidão para resposta à demanda não tenha sido incluída em nenhum critério para o Selo 
PROCEL, há uma necessidade crescente de � exibilidade da rede à medida que aumenta a participação 
da geração térmica e renovável variável na rede elétrica brasileira.18 Os ACs são um dos principais im-
pulsionadores da demanda de pico e o controle dessa demanda poderia melhorar signi� cativamente 
a � exibilidade da rede.

O valor desses requisitos adicionais deve ser ponderado em relação ao custo adicional e à complexidade da 
certi� cação de conformidade.  A implementação de um processo de certi� cação excessivamente complexo 
pode levar a um número muito pequeno de produtos que recebam a designação e, portanto, ter um impacto 
limitado, como foi o caso do Top Runner na China. No Brasil, os requisitos de e� ciência para o Selo PROCEL de-
vem continuar a ser baseados nos testes de e� ciência conduzidos para o PBE, com qualquer critério adicional 
considerando fortemente os requisitos para qualquer teste adicional. Por exemplo, o requisito de e� ciência 
para o Selo PROCEL poderia continuar a corresponder ao nível de etiquetagem “A”, mas com exigências adi-
cionais relacionadas ao � uído refrigerante ou à resposta à demanda, sendo facilmente veri� cadas a partir das 
especi� cações do produto.

17  Para os refrigeradores, o Selo PROCEL exige que o � uído refrigerante utilizado tenha um potencial zero de destruição do ozônio e um  
potencial de aquecimento global inferior a 150 vezes o do CO2.

18 IEEE. “Challenges for Demand Response in Brazil.” 2015. Disponível online em: https://www.ieee-pes.org/presentations/gm2015/
PESGM2015P-001977.pdf



A etiquetagem energética é um componente crítico de uma política efi caz 
de efi ciência energética de eletrodomésticos. 

Enquanto os padrões mínimos de desempenho energético (MEPS - minimum energy performance standards) removem do mercado os 
produtos menos e� cientes, as etiquetas energéticas direcionam os mercados de produtos para maior e� ciência de três maneiras:

 Permitem que os consumidores tomem decisões de compra fundamentadas, diferenciando produtos de alta e� ciência de produtos 
de média e baixa e� ciência;

 Incentivam os fabricantes a produzir produtos mais e� cientes, ajudando-os a comercializar seus produtos de alta e� ciência, pois a 
etiqueta fornece evidências imparciais de que seus produtos são mais e� cientes; e

 Fornecem base para programas de transformação do mercado, permitindo que os formuladores de políticas identi� quem facilmente 
produtos de alta e� ciência para os quais orientar compras em grande escala, � nanciamento e incentivos.

1   PRINCIPAIS CONCLUSÕES

O Brasil possui etiquetas energéticas bem desenvolvidas e bem conhecidas 
para equipamentos que consomem eletricidade.

Existem duas etiquetas de energia para produtos consumidores de eletricidade no Brasil: 1) a etiqueta comparativa obrigatória do Pro-
grama Brasileiro de Etiquetagem (PBE), com categorias de ‘A’ a ‘C’ ou ‘G’, dependendo do produto e 2) o selo voluntário de aprovação Selo 
PROCEL. O PBE é administrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que iniciou a discussão sobre a 
etiquetagem energética no Brasil em 1984. O Selo PROCEL, que foi lançado pela primeira vez para ares-condicionados (ACs) em 1996, é 
gerido pelo Programa de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) da companhia estatal de geração e transmissão de energia elétrica, 
a Eletrobras. Essas duas etiquetas estão intimamente interligadas; por exemplo, qualquer AC que atinja a classe “A” no PBE também pode 
receber o Selo PROCEL.

As etiquetas têm sido efi cazes na redução da demanda de energia e têm 
uma forte infl uência no mercado de ar-condicionado mini-Split.

Os consumidores no Brasil respondem às etiquetas, e os fabricantes, importadores e varejistas reconhecem que os produtos que não 
atingem uma classi� cação “A” e o Selo PROCEL não vendem bem. Um estudo de 2015 conduzido pelo INMETRO descobriu que 91% dos 
consumidores reconheceram a etiqueta comparativa, 79,9% disseram que entenderam a etiqueta e 68,3% disseram que pagariam 10% a 
mais por um produto com o Selo PROCEL.1 Devido à preferência por produtos com classi� cação “A” que levam o Selo PROCEL, muitos fa-
bricantes procuram produzir, essencial ou exclusivamente, produtos classi� cados como “A”, e alguns varejistas só comercializam produtos 
com classi� cação “A”.2 A in� uência do programa de etiquetagem nas decisões de produção dos fabricantes é evidente nos produtos dis-
poníveis no mercado; o nível de e� ciência mais comum para um AC split é um índice de e� ciência energética (EER - energy e�  ciency ratio) 
de 3,24 W/W, que é um pouco acima do limiar da classe “A” e do Selo PROCEL de 3,23 W/W.3 As duas etiquetas de AC combinadas tiveram 
um impacto signi� cativo na redução da demanda de energia no Brasil, economizando cerca de 2 TWh de eletricidade somente em 2009.4

Atualmente o Programa Brasileiro de Etiquetagem e o Selo PROCEL não 
estão promovendo condicionadores de ar split de alta efi ciência.

1  BRACIER. “USO DE ETIQUETAS DE CONSUMO DE ENERGIA GERÁ ECONOMIA DE R$ 2,9 BI EM DEZ ANOS.” 2015. Disponível online em: http://bracier.org.br/noticias/brasil/5288-u-
so-de-etiquetas-de-consumo-de-energia-gera-economia-de-r-2-9-bi-em-dez-anos 

2  Baseado em entrevistas com fabricantes e varejistas, realizadas em agosto de 2018.
3  Baseado em informações do banco de dados de produtos do PBE (de 2004 a 2018)
4  Balbino Cardoso, Rafael. “Estudo dos impactos energéticos dos Programas Brasileiros de Etiquetagem Energética: Estudo de caso em refrigeradores de uma porta, condiciona-

dores de ar e motores elétricos.” UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. 2012.

Os critérios para a etiqueta de classe “A” e Selo PROCEL para ACs split permaneceram praticamente inalterados nos últimos 10 anos. A 
partir de 2019, apenas as categorias “A” e “B” poderão ser vendidas no mercado, já que “C” e abaixo não atendem ao MEPS atuais.5 Além 
disso, todos os produtos da classe “A” são elegíveis para o Selo PROCEL. Isso signi� ca que 77% dos ACs split que estão sendo vendidos no 
mercado agora são da classe “A” e elegíveis para o Selo PROCEL. Isso reduziu muito o valor tanto do PBE quanto do Selo PROCEL, porque 
nenhum deles diferencia claramente os produtos altamente e� cientes dos com e� ciência média ou mesmo abaixo da média. Essa falta de 
diferenciação retardou a melhoria da e� ciência energética para ACs split, com a e� ciência média aumentando apenas 10,2% em 8 anos, 
desde 2010.6

Em comparação, a e� ciência média dos ACs vendidos na Índia melhorou 29% em 6 anos, de 2011 a 2017, como pode ser visto na Figura 
1.7 Da mesma forma, a melhoria da e� ciência dos ACs no Vietnã foi de 30,8% em 5 anos, de 2013-2018.8 Essas diferenças nas melhorias de 
e� ciência podem ser explicadas, pelo menos em parte, pelo fato de que os programas de etiquetagem em ambos os países aumentaram 
o rigor de sua categoria superior em pelo menos 9% desde 2010.

 FIGURA 1 | Efi ciência média dos ACs vendidos na Índia, 2011-2017

2   PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

O Programa Brasileiro de Etiquetagem e o Selo PROCEL estão bem posicionados para movimentar o mercado brasileiro de AC split em 
direção a produtos de alta e� ciência, pois são bem compreendidos e reconhecidos pelos consumidores e afetam claramente o comporta-
mento dos fabricantes de AC. A percepção desse potencial e a melhoria signi� cativa da e� ciência dos ACs split vendidos no Brasil exigirão 
revisões desses programas. Com base nas lições aprendidas e nas melhores práticas de programas internacionais de etiquetagem de ACs, 
a CLASP recomenda o seguinte:

O PBE e o Selo PROCEL devem fazer a transição para uma métrica de desempenho 
sazonal para avaliar a efi ciência de ACs de velocidade fi xa e inverter.

5  Diário O� cial da União. “PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2, DE 31 DE JULHO DE 2018.”
6 Baseado em informações do banco de dados de produtos do PBE (de 2004 a 2018)
7 Com base nos dados coletados pela equipe do CLASP India no banco de dados do BEE AC.
8 Com base nos dados coletados pela CLASP em 2013 e 2018 nesses mercados. Os dados de 2013 foram reportados em EER e convertidos em SEER com base na equação de 

conversão para unidades de velocidade � xa. Como tal, não contabiliza os benefícios de e� ciência das unidades inverter nesses mercados em 2013

Os ACs inverter são 51,7% mais e� cientes que os ACs de velocidade � xa.9 No entan-
to, a métrica de teste EER atualmente utilizada pelo Programa Brasileiro de Etique-
tagem e pelo Selo PROCEL, não captura os benefícios de e� ciência das unidades 
inverter.10 Isto signi� ca que um AC inverter substancialmente mais e� ciente é apre-
sentado como tendo a mesma e� ciência que uma unidade de velocidade � xa muito 
menos e� ciente.11 Para garantir que os produtos de maior e� ciência estejam sendo 
adequadamente promovidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem e pelo Selo 
PROCEL, esses programas devem passar para uma métrica de desempenho sazonal, 
como o índice de e� ciência energética sazonal (SEER - seasonal energy e�  ciency 
ratio), o mais breve possível.

Em países como Índia, Tailândia e Vietnã, a transição para as métricas de desem-
penho sazonal levou a uma duplicação ou mais da participação de mercado dos 
ACs inverter.12 Na Índia, esse aumento na participação de mercado do inverter é 
responsável por quase metade da melhoria total na e� ciência média das unidades 
de AC vendidas.13 Como nesses países, uma transição para uma métrica de desem-
penho sazonal no Brasil não deve ser excessivamente onerosa, uma vez que o Brasil 
já usa o método de teste ISO 5151.14 O método de avaliação ISO 16358, que permite 
que a velocidade � xa e os AC inverter sejam classi� cados sob a mesma métrica, 
baseia-se simplesmente no método de teste ISO 5151, exigindo que o mesmo teste 
de e� ciência seja realizado em carga parcial, além de carga completa, e não exige 
qualquer equipamento de teste de laboratório adicional.15

Os níveis de etiquetagem para a etiqueta 
energética brasileira para ACs split devem ser 
redimensionados o mais rápido possível.

Para que a etiqueta diferencie claramente os produtos de alta e� ciência, a etiqueta 
deve ser redimensionada com produtos representados em pelo menos quatro cate-
gorias, do mais e� ciente (“A”) ao menos e� ciente (“D”). Esta revisão deve ser basea-
da na nova métrica de desempenho sazonal. A revisão deve garantir que existam 
produtos sendo vendidos ativamente que caiam em pelo menos quatro categorias 
(A a D) para que os consumidores possam identi� car uma variedade de e� ciências 
diferentes no mercado. Além disso, a classe “A” e os critérios do Selo PROCEL devem 
ser su� cientemente rigorosos, de modo que apenas unidades de AC inverter de alta 
e� ciência possam alcançar essas designações.

Tal exigência de ter pelo menos quatro categorias, com a categoria mais alta reser-
vada para produtos altamente e� cientes, está alinhada com as melhores práticas 
internacionais.

 No programa de etiquetagem da União Europeia, no qual o PBE é baseado, 
a classe ‘A’ não deve conter produtos no momento do redimensionamento e 
o etiqueta deve ser redimensionada sempre que os produtos da classe ‘A’ re-
presentarem 30% ou mais do mercado, ou produtos da classe ‘A’ e ‘B’ juntos 
representam mais de 50% do mercado.

9  Yoon, M.S., J. H. Lim, T. S. M. Al Qahtani, Y.J. Nam. “Experimental Study on Comparison of Energy Consump-
tion between Constant and Variable Speed Air-Conditioners in Two Di� erent Climates.” Proceedings of the 
9th Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning. Junho 2018.

10 O índice de e� ciência energética (EER) é a razão entre a capacidade de refrigeração (em Watts) e o consu-
mo total de energia (em Watts) nas condições padrão de classi� cação. Isso signi� ca que quanto maior o 
EER, mais e� ciente é o ar-condicionado.

11  Vários fabricantes estimaram que a participação de mercado do inverter no Brasil está entre 30% e 45%.
12  CLASP. “Cooling in a Warmer World.” Janeiro 2019. Disponível online em: https://issuu.com/claspngo/

docs/clasp_-_cooling_in_warming_world?e=0
13  Com base nas informações coletadas pela CLASP do banco de dados de produtos do Bureau of Energy 

E�  ciency.
14  Diário O� cial da União “Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC nº 364 de 24/12/2007”
15  United for E�  ciency (U4E). “Accelerating the Global Adoption of Energy-e�  cient and climate-friendly air 

conditioners”. 2017.

Este estudo foi realizado para avaliar a evolução e os impactos da etiqueta comparativa do Progra-
ma Brasileiro de Etiquetagem e do Selo PROCEL para condicionadores de ar. O estudo também 
avalia oportunidades para avançar a efi ciência energética no Brasil, identifi cando as melhores 
práticas internacionais em programas de etiquetagem de produtos e eletrodomésticos e sua rele-
vância para o contexto brasileiro.
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A etiquetagem energética é um componente crítico de uma política efi caz 
de efi ciência energética de eletrodomésticos. 

Enquanto os padrões mínimos de desempenho energético (MEPS - minimum energy performance standards) removem do mercado os 
produtos menos e� cientes, as etiquetas energéticas direcionam os mercados de produtos para maior e� ciência de três maneiras:

 Permitem que os consumidores tomem decisões de compra fundamentadas, diferenciando produtos de alta e� ciência de produtos 
de média e baixa e� ciência;

 Incentivam os fabricantes a produzir produtos mais e� cientes, ajudando-os a comercializar seus produtos de alta e� ciência, pois a 
etiqueta fornece evidências imparciais de que seus produtos são mais e� cientes; e

 Fornecem base para programas de transformação do mercado, permitindo que os formuladores de políticas identi� quem facilmente 
produtos de alta e� ciência para os quais orientar compras em grande escala, � nanciamento e incentivos.

1   PRINCIPAIS CONCLUSÕES

O Brasil possui etiquetas energéticas bem desenvolvidas e bem conhecidas 
para equipamentos que consomem eletricidade.

Existem duas etiquetas de energia para produtos consumidores de eletricidade no Brasil: 1) a etiqueta comparativa obrigatória do Pro-
grama Brasileiro de Etiquetagem (PBE), com categorias de ‘A’ a ‘C’ ou ‘G’, dependendo do produto e 2) o selo voluntário de aprovação Selo 
PROCEL. O PBE é administrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que iniciou a discussão sobre a 
etiquetagem energética no Brasil em 1984. O Selo PROCEL, que foi lançado pela primeira vez para ares-condicionados (ACs) em 1996, é 
gerido pelo Programa de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) da companhia estatal de geração e transmissão de energia elétrica, 
a Eletrobras. Essas duas etiquetas estão intimamente interligadas; por exemplo, qualquer AC que atinja a classe “A” no PBE também pode 
receber o Selo PROCEL.

As etiquetas têm sido efi cazes na redução da demanda de energia e têm 
uma forte infl uência no mercado de ar-condicionado mini-Split.

Os consumidores no Brasil respondem às etiquetas, e os fabricantes, importadores e varejistas reconhecem que os produtos que não 
atingem uma classi� cação “A” e o Selo PROCEL não vendem bem. Um estudo de 2015 conduzido pelo INMETRO descobriu que 91% dos 
consumidores reconheceram a etiqueta comparativa, 79,9% disseram que entenderam a etiqueta e 68,3% disseram que pagariam 10% a 
mais por um produto com o Selo PROCEL.1 Devido à preferência por produtos com classi� cação “A” que levam o Selo PROCEL, muitos fa-
bricantes procuram produzir, essencial ou exclusivamente, produtos classi� cados como “A”, e alguns varejistas só comercializam produtos 
com classi� cação “A”.2 A in� uência do programa de etiquetagem nas decisões de produção dos fabricantes é evidente nos produtos dis-
poníveis no mercado; o nível de e� ciência mais comum para um AC split é um índice de e� ciência energética (EER - energy e�  ciency ratio) 
de 3,24 W/W, que é um pouco acima do limiar da classe “A” e do Selo PROCEL de 3,23 W/W.3 As duas etiquetas de AC combinadas tiveram 
um impacto signi� cativo na redução da demanda de energia no Brasil, economizando cerca de 2 TWh de eletricidade somente em 2009.4

Atualmente o Programa Brasileiro de Etiquetagem e o Selo PROCEL não 
estão promovendo condicionadores de ar split de alta efi ciência.

1  BRACIER. “USO DE ETIQUETAS DE CONSUMO DE ENERGIA GERÁ ECONOMIA DE R$ 2,9 BI EM DEZ ANOS.” 2015. Disponível online em: http://bracier.org.br/noticias/brasil/5288-u-
so-de-etiquetas-de-consumo-de-energia-gera-economia-de-r-2-9-bi-em-dez-anos 

2  Baseado em entrevistas com fabricantes e varejistas, realizadas em agosto de 2018.
3  Baseado em informações do banco de dados de produtos do PBE (de 2004 a 2018)
4  Balbino Cardoso, Rafael. “Estudo dos impactos energéticos dos Programas Brasileiros de Etiquetagem Energética: Estudo de caso em refrigeradores de uma porta, condiciona-

dores de ar e motores elétricos.” UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. 2012.

Os critérios para a etiqueta de classe “A” e Selo PROCEL para ACs split permaneceram praticamente inalterados nos últimos 10 anos. A 
partir de 2019, apenas as categorias “A” e “B” poderão ser vendidas no mercado, já que “C” e abaixo não atendem ao MEPS atuais.5 Além 
disso, todos os produtos da classe “A” são elegíveis para o Selo PROCEL. Isso signi� ca que 77% dos ACs split que estão sendo vendidos no 
mercado agora são da classe “A” e elegíveis para o Selo PROCEL. Isso reduziu muito o valor tanto do PBE quanto do Selo PROCEL, porque 
nenhum deles diferencia claramente os produtos altamente e� cientes dos com e� ciência média ou mesmo abaixo da média. Essa falta de 
diferenciação retardou a melhoria da e� ciência energética para ACs split, com a e� ciência média aumentando apenas 10,2% em 8 anos, 
desde 2010.6

Em comparação, a e� ciência média dos ACs vendidos na Índia melhorou 29% em 6 anos, de 2011 a 2017, como pode ser visto na Figura 
1.7 Da mesma forma, a melhoria da e� ciência dos ACs no Vietnã foi de 30,8% em 5 anos, de 2013-2018.8 Essas diferenças nas melhorias de 
e� ciência podem ser explicadas, pelo menos em parte, pelo fato de que os programas de etiquetagem em ambos os países aumentaram 
o rigor de sua categoria superior em pelo menos 9% desde 2010.

 FIGURA 1 | Efi ciência média dos ACs vendidos na Índia, 2011-2017

2   PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

O Programa Brasileiro de Etiquetagem e o Selo PROCEL estão bem posicionados para movimentar o mercado brasileiro de AC split em 
direção a produtos de alta e� ciência, pois são bem compreendidos e reconhecidos pelos consumidores e afetam claramente o comporta-
mento dos fabricantes de AC. A percepção desse potencial e a melhoria signi� cativa da e� ciência dos ACs split vendidos no Brasil exigirão 
revisões desses programas. Com base nas lições aprendidas e nas melhores práticas de programas internacionais de etiquetagem de ACs, 
a CLASP recomenda o seguinte:

O PBE e o Selo PROCEL devem fazer a transição para uma métrica de desempenho 
sazonal para avaliar a efi ciência de ACs de velocidade fi xa e inverter.

5  Diário O� cial da União. “PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2, DE 31 DE JULHO DE 2018.”
6 Baseado em informações do banco de dados de produtos do PBE (de 2004 a 2018)
7 Com base nos dados coletados pela equipe do CLASP India no banco de dados do BEE AC.
8 Com base nos dados coletados pela CLASP em 2013 e 2018 nesses mercados. Os dados de 2013 foram reportados em EER e convertidos em SEER com base na equação de 

conversão para unidades de velocidade � xa. Como tal, não contabiliza os benefícios de e� ciência das unidades inverter nesses mercados em 2013

Os ACs inverter são 51,7% mais e� cientes que os ACs de velocidade � xa.9 No entan-
to, a métrica de teste EER atualmente utilizada pelo Programa Brasileiro de Etique-
tagem e pelo Selo PROCEL, não captura os benefícios de e� ciência das unidades 
inverter.10 Isto signi� ca que um AC inverter substancialmente mais e� ciente é apre-
sentado como tendo a mesma e� ciência que uma unidade de velocidade � xa muito 
menos e� ciente.11 Para garantir que os produtos de maior e� ciência estejam sendo 
adequadamente promovidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem e pelo Selo 
PROCEL, esses programas devem passar para uma métrica de desempenho sazonal, 
como o índice de e� ciência energética sazonal (SEER - seasonal energy e�  ciency 
ratio), o mais breve possível.

Em países como Índia, Tailândia e Vietnã, a transição para as métricas de desem-
penho sazonal levou a uma duplicação ou mais da participação de mercado dos 
ACs inverter.12 Na Índia, esse aumento na participação de mercado do inverter é 
responsável por quase metade da melhoria total na e� ciência média das unidades 
de AC vendidas.13 Como nesses países, uma transição para uma métrica de desem-
penho sazonal no Brasil não deve ser excessivamente onerosa, uma vez que o Brasil 
já usa o método de teste ISO 5151.14 O método de avaliação ISO 16358, que permite 
que a velocidade � xa e os AC inverter sejam classi� cados sob a mesma métrica, 
baseia-se simplesmente no método de teste ISO 5151, exigindo que o mesmo teste 
de e� ciência seja realizado em carga parcial, além de carga completa, e não exige 
qualquer equipamento de teste de laboratório adicional.15

Os níveis de etiquetagem para a etiqueta 
energética brasileira para ACs split devem ser 
redimensionados o mais rápido possível.

Para que a etiqueta diferencie claramente os produtos de alta e� ciência, a etiqueta 
deve ser redimensionada com produtos representados em pelo menos quatro cate-
gorias, do mais e� ciente (“A”) ao menos e� ciente (“D”). Esta revisão deve ser basea-
da na nova métrica de desempenho sazonal. A revisão deve garantir que existam 
produtos sendo vendidos ativamente que caiam em pelo menos quatro categorias 
(A a D) para que os consumidores possam identi� car uma variedade de e� ciências 
diferentes no mercado. Além disso, a classe “A” e os critérios do Selo PROCEL devem 
ser su� cientemente rigorosos, de modo que apenas unidades de AC inverter de alta 
e� ciência possam alcançar essas designações.

Tal exigência de ter pelo menos quatro categorias, com a categoria mais alta reser-
vada para produtos altamente e� cientes, está alinhada com as melhores práticas 
internacionais.

 No programa de etiquetagem da União Europeia, no qual o PBE é baseado, 
a classe ‘A’ não deve conter produtos no momento do redimensionamento e 
o etiqueta deve ser redimensionada sempre que os produtos da classe ‘A’ re-
presentarem 30% ou mais do mercado, ou produtos da classe ‘A’ e ‘B’ juntos 
representam mais de 50% do mercado.

9  Yoon, M.S., J. H. Lim, T. S. M. Al Qahtani, Y.J. Nam. “Experimental Study on Comparison of Energy Consump-
tion between Constant and Variable Speed Air-Conditioners in Two Di� erent Climates.” Proceedings of the 
9th Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning. Junho 2018.

10 O índice de e� ciência energética (EER) é a razão entre a capacidade de refrigeração (em Watts) e o consu-
mo total de energia (em Watts) nas condições padrão de classi� cação. Isso signi� ca que quanto maior o 
EER, mais e� ciente é o ar-condicionado.

11  Vários fabricantes estimaram que a participação de mercado do inverter no Brasil está entre 30% e 45%.
12  CLASP. “Cooling in a Warmer World.” Janeiro 2019. Disponível online em: https://issuu.com/claspngo/

docs/clasp_-_cooling_in_warming_world?e=0
13  Com base nas informações coletadas pela CLASP do banco de dados de produtos do Bureau of Energy 

E�  ciency.
14  Diário O� cial da União “Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC nº 364 de 24/12/2007”
15  United for E�  ciency (U4E). “Accelerating the Global Adoption of Energy-e�  cient and climate-friendly air 

conditioners”. 2017.

Este estudo foi realizado para avaliar a evolução e os impactos da etiqueta comparativa do Progra-
ma Brasileiro de Etiquetagem e do Selo PROCEL para condicionadores de ar. O estudo também 
avalia oportunidades para avançar a efi ciência energética no Brasil, identifi cando as melhores 
práticas internacionais em programas de etiquetagem de produtos e eletrodomésticos e sua rele-
vância para o contexto brasileiro.
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A etiquetagem energética é um componente crítico de uma política efi caz 
de efi ciência energética de eletrodomésticos. 

Enquanto os padrões mínimos de desempenho energético (MEPS - minimum energy performance standards) removem do mercado os 
produtos menos e� cientes, as etiquetas energéticas direcionam os mercados de produtos para maior e� ciência de três maneiras:

 Permitem que os consumidores tomem decisões de compra fundamentadas, diferenciando produtos de alta e� ciência de produtos 
de média e baixa e� ciência;

 Incentivam os fabricantes a produzir produtos mais e� cientes, ajudando-os a comercializar seus produtos de alta e� ciência, pois a 
etiqueta fornece evidências imparciais de que seus produtos são mais e� cientes; e

 Fornecem base para programas de transformação do mercado, permitindo que os formuladores de políticas identi� quem facilmente 
produtos de alta e� ciência para os quais orientar compras em grande escala, � nanciamento e incentivos.

1   PRINCIPAIS CONCLUSÕES

O Brasil possui etiquetas energéticas bem desenvolvidas e bem conhecidas 
para equipamentos que consomem eletricidade.

Existem duas etiquetas de energia para produtos consumidores de eletricidade no Brasil: 1) a etiqueta comparativa obrigatória do Pro-
grama Brasileiro de Etiquetagem (PBE), com categorias de ‘A’ a ‘C’ ou ‘G’, dependendo do produto e 2) o selo voluntário de aprovação Selo 
PROCEL. O PBE é administrado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que iniciou a discussão sobre a 
etiquetagem energética no Brasil em 1984. O Selo PROCEL, que foi lançado pela primeira vez para ares-condicionados (ACs) em 1996, é 
gerido pelo Programa de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) da companhia estatal de geração e transmissão de energia elétrica, 
a Eletrobras. Essas duas etiquetas estão intimamente interligadas; por exemplo, qualquer AC que atinja a classe “A” no PBE também pode 
receber o Selo PROCEL.

As etiquetas têm sido efi cazes na redução da demanda de energia e têm 
uma forte infl uência no mercado de ar-condicionado mini-Split.

Os consumidores no Brasil respondem às etiquetas, e os fabricantes, importadores e varejistas reconhecem que os produtos que não 
atingem uma classi� cação “A” e o Selo PROCEL não vendem bem. Um estudo de 2015 conduzido pelo INMETRO descobriu que 91% dos 
consumidores reconheceram a etiqueta comparativa, 79,9% disseram que entenderam a etiqueta e 68,3% disseram que pagariam 10% a 
mais por um produto com o Selo PROCEL.1 Devido à preferência por produtos com classi� cação “A” que levam o Selo PROCEL, muitos fa-
bricantes procuram produzir, essencial ou exclusivamente, produtos classi� cados como “A”, e alguns varejistas só comercializam produtos 
com classi� cação “A”.2 A in� uência do programa de etiquetagem nas decisões de produção dos fabricantes é evidente nos produtos dis-
poníveis no mercado; o nível de e� ciência mais comum para um AC split é um índice de e� ciência energética (EER - energy e�  ciency ratio) 
de 3,24 W/W, que é um pouco acima do limiar da classe “A” e do Selo PROCEL de 3,23 W/W.3 As duas etiquetas de AC combinadas tiveram 
um impacto signi� cativo na redução da demanda de energia no Brasil, economizando cerca de 2 TWh de eletricidade somente em 2009.4

Atualmente o Programa Brasileiro de Etiquetagem e o Selo PROCEL não 
estão promovendo condicionadores de ar split de alta efi ciência.

1  BRACIER. “USO DE ETIQUETAS DE CONSUMO DE ENERGIA GERÁ ECONOMIA DE R$ 2,9 BI EM DEZ ANOS.” 2015. Disponível online em: http://bracier.org.br/noticias/brasil/5288-u-
so-de-etiquetas-de-consumo-de-energia-gera-economia-de-r-2-9-bi-em-dez-anos 

2  Baseado em entrevistas com fabricantes e varejistas, realizadas em agosto de 2018.
3  Baseado em informações do banco de dados de produtos do PBE (de 2004 a 2018)
4  Balbino Cardoso, Rafael. “Estudo dos impactos energéticos dos Programas Brasileiros de Etiquetagem Energética: Estudo de caso em refrigeradores de uma porta, condiciona-

dores de ar e motores elétricos.” UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ. 2012.

Os critérios para a etiqueta de classe “A” e Selo PROCEL para ACs split permaneceram praticamente inalterados nos últimos 10 anos. A 
partir de 2019, apenas as categorias “A” e “B” poderão ser vendidas no mercado, já que “C” e abaixo não atendem ao MEPS atuais.5 Além 
disso, todos os produtos da classe “A” são elegíveis para o Selo PROCEL. Isso signi� ca que 77% dos ACs split que estão sendo vendidos no 
mercado agora são da classe “A” e elegíveis para o Selo PROCEL. Isso reduziu muito o valor tanto do PBE quanto do Selo PROCEL, porque 
nenhum deles diferencia claramente os produtos altamente e� cientes dos com e� ciência média ou mesmo abaixo da média. Essa falta de 
diferenciação retardou a melhoria da e� ciência energética para ACs split, com a e� ciência média aumentando apenas 10,2% em 8 anos, 
desde 2010.6

Em comparação, a e� ciência média dos ACs vendidos na Índia melhorou 29% em 6 anos, de 2011 a 2017, como pode ser visto na Figura 
1.7 Da mesma forma, a melhoria da e� ciência dos ACs no Vietnã foi de 30,8% em 5 anos, de 2013-2018.8 Essas diferenças nas melhorias de 
e� ciência podem ser explicadas, pelo menos em parte, pelo fato de que os programas de etiquetagem em ambos os países aumentaram 
o rigor de sua categoria superior em pelo menos 9% desde 2010.

 FIGURA 1 | Efi ciência média dos ACs vendidos na Índia, 2011-2017

2   PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

O Programa Brasileiro de Etiquetagem e o Selo PROCEL estão bem posicionados para movimentar o mercado brasileiro de AC split em 
direção a produtos de alta e� ciência, pois são bem compreendidos e reconhecidos pelos consumidores e afetam claramente o comporta-
mento dos fabricantes de AC. A percepção desse potencial e a melhoria signi� cativa da e� ciência dos ACs split vendidos no Brasil exigirão 
revisões desses programas. Com base nas lições aprendidas e nas melhores práticas de programas internacionais de etiquetagem de ACs, 
a CLASP recomenda o seguinte:

O PBE e o Selo PROCEL devem fazer a transição para uma métrica de desempenho 
sazonal para avaliar a efi ciência de ACs de velocidade fi xa e inverter.

5  Diário O� cial da União. “PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2, DE 31 DE JULHO DE 2018.”
6 Baseado em informações do banco de dados de produtos do PBE (de 2004 a 2018)
7 Com base nos dados coletados pela equipe do CLASP India no banco de dados do BEE AC.
8 Com base nos dados coletados pela CLASP em 2013 e 2018 nesses mercados. Os dados de 2013 foram reportados em EER e convertidos em SEER com base na equação de 

conversão para unidades de velocidade � xa. Como tal, não contabiliza os benefícios de e� ciência das unidades inverter nesses mercados em 2013

Os ACs inverter são 51,7% mais e� cientes que os ACs de velocidade � xa.9 No entan-
to, a métrica de teste EER atualmente utilizada pelo Programa Brasileiro de Etique-
tagem e pelo Selo PROCEL, não captura os benefícios de e� ciência das unidades 
inverter.10 Isto signi� ca que um AC inverter substancialmente mais e� ciente é apre-
sentado como tendo a mesma e� ciência que uma unidade de velocidade � xa muito 
menos e� ciente.11 Para garantir que os produtos de maior e� ciência estejam sendo 
adequadamente promovidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem e pelo Selo 
PROCEL, esses programas devem passar para uma métrica de desempenho sazonal, 
como o índice de e� ciência energética sazonal (SEER - seasonal energy e�  ciency 
ratio), o mais breve possível.

Em países como Índia, Tailândia e Vietnã, a transição para as métricas de desem-
penho sazonal levou a uma duplicação ou mais da participação de mercado dos 
ACs inverter.12 Na Índia, esse aumento na participação de mercado do inverter é 
responsável por quase metade da melhoria total na e� ciência média das unidades 
de AC vendidas.13 Como nesses países, uma transição para uma métrica de desem-
penho sazonal no Brasil não deve ser excessivamente onerosa, uma vez que o Brasil 
já usa o método de teste ISO 5151.14 O método de avaliação ISO 16358, que permite 
que a velocidade � xa e os AC inverter sejam classi� cados sob a mesma métrica, 
baseia-se simplesmente no método de teste ISO 5151, exigindo que o mesmo teste 
de e� ciência seja realizado em carga parcial, além de carga completa, e não exige 
qualquer equipamento de teste de laboratório adicional.15

Os níveis de etiquetagem para a etiqueta 
energética brasileira para ACs split devem ser 
redimensionados o mais rápido possível.

Para que a etiqueta diferencie claramente os produtos de alta e� ciência, a etiqueta 
deve ser redimensionada com produtos representados em pelo menos quatro cate-
gorias, do mais e� ciente (“A”) ao menos e� ciente (“D”). Esta revisão deve ser basea-
da na nova métrica de desempenho sazonal. A revisão deve garantir que existam 
produtos sendo vendidos ativamente que caiam em pelo menos quatro categorias 
(A a D) para que os consumidores possam identi� car uma variedade de e� ciências 
diferentes no mercado. Além disso, a classe “A” e os critérios do Selo PROCEL devem 
ser su� cientemente rigorosos, de modo que apenas unidades de AC inverter de alta 
e� ciência possam alcançar essas designações.

Tal exigência de ter pelo menos quatro categorias, com a categoria mais alta reser-
vada para produtos altamente e� cientes, está alinhada com as melhores práticas 
internacionais.

 No programa de etiquetagem da União Europeia, no qual o PBE é baseado, 
a classe ‘A’ não deve conter produtos no momento do redimensionamento e 
o etiqueta deve ser redimensionada sempre que os produtos da classe ‘A’ re-
presentarem 30% ou mais do mercado, ou produtos da classe ‘A’ e ‘B’ juntos 
representam mais de 50% do mercado.

9  Yoon, M.S., J. H. Lim, T. S. M. Al Qahtani, Y.J. Nam. “Experimental Study on Comparison of Energy Consump-
tion between Constant and Variable Speed Air-Conditioners in Two Di� erent Climates.” Proceedings of the 
9th Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning. Junho 2018.

10 O índice de e� ciência energética (EER) é a razão entre a capacidade de refrigeração (em Watts) e o consu-
mo total de energia (em Watts) nas condições padrão de classi� cação. Isso signi� ca que quanto maior o 
EER, mais e� ciente é o ar-condicionado.

11  Vários fabricantes estimaram que a participação de mercado do inverter no Brasil está entre 30% e 45%.
12  CLASP. “Cooling in a Warmer World.” Janeiro 2019. Disponível online em: https://issuu.com/claspngo/

docs/clasp_-_cooling_in_warming_world?e=0
13  Com base nas informações coletadas pela CLASP do banco de dados de produtos do Bureau of Energy 

E�  ciency.
14  Diário O� cial da União “Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC nº 364 de 24/12/2007”
15  United for E�  ciency (U4E). “Accelerating the Global Adoption of Energy-e�  cient and climate-friendly air 

conditioners”. 2017.

Este estudo foi realizado para avaliar a evolução e os impactos da etiqueta comparativa do Progra-
ma Brasileiro de Etiquetagem e do Selo PROCEL para condicionadores de ar. O estudo também 
avalia oportunidades para avançar a efi ciência energética no Brasil, identifi cando as melhores 
práticas internacionais em programas de etiquetagem de produtos e eletrodomésticos e sua rele-
vância para o contexto brasileiro.
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AVALIAÇÃO DO
PROGRAMA BRASILEIRO DE

ETIQUETAGEM PARA
AR-CONDICIONADO

  Na China, deve haver pelo menos três e não mais do que cinco níveis de etiquetagem, com produtos em cada nível 
sendo ativamente produzidos. Esse requisito para vários níveis, em que cada um deles representa parte do merca-
do, permite que os formuladores de políticas chineses tracem objetivos de transformação de mercado com base 
nos níveis; por exemplo, o Governo Central exige que os produtos no nível superior ou nos dois níveis superiores 
alcancem certas quotas de mercado.

O PBE deve publicar um quadro de referência plurianual de 
revisão da política de AC

Este quadro de referência deve abranger, pelo menos, os próximos seis anos, com aumentos de 5% a 10% para cada 
nível de etiquetagem de dois em dois anos. Esses aumentos garantirão que os níveis de etiquetagem acompanhem os 
produtos disponíveis no mercado, continuem a diferenciar produtos de alta e� ciência e incentivem os consumidores a 
comprar produtos mais e� cientes. Anunciar estes aumentos com bastante antecedência, com um quadro de referência, 
dará à indústria de AC certeza quanto à direção da política e lhes dará o tempo necessário para planejar investimentos 
para produzir ACs nos níveis desejados. Diversos fabricantes de AC operando no Brasil solicitaram esse quadro de refe-
rência por esse motivo.16

A e� cácia de tal quadro de referência de política de AC pode ser observada na Índia, onde um quadro de referência 
foi implementado de 2010 a 2016, impulsionando a melhoria de 29% na e� ciência, assegurando ao mesmo tempo 
o apoio da indústria de AC às políticas de e� ciência energética. Este quadro de referência incluiu o aumento do 
rigor dos níveis de etiquetagem a cada dois anos durante o período de seis anos, o que assegurou que a etiqueta 
acompanhasse as melhorias de e� ciência energética no mercado. Da mesma forma, o anúncio da mudança para uma 
métrica sazonal levou a um aumento na participação de mercado dos AC do tipo inverter mesmo antes que a métrica 
sazonal se tornasse obrigatória, à medida que os fabricantes mudavam seus planos de produção para aproveitar a 
nova métrica.

O PBE deve exigir que fabricantes e importadores relatem 
vendas por modelo.

O atual banco de dados de modelos de AC do PBE no mercado não acompanha as vendas por modelo. Várias empresas 
de AC observaram que o banco de dados inclui modelos que não são mais vendidos ou que nunca foram vendidos em 

16  Baseado em entrevistas com empresas brasileiras de AC, realizadas em agosto de 2018.

quantidades signi� cativas. A exigência de que os fabricantes e importadores relatem vendas por modelo per-
mitirá que os formuladores de políticas acompanhem o mercado de perto, especialmente os produtos que 
estão sendo vendidos, o que irá dar melhor base a futuras revisões dos níveis de etiquetagem.

Tal exigência é um componente chave do programa de etiquetagem do Escritório de E� ciência Energética 
(BEE - Bureau of Energy E�  ciency) na Índia, onde os fabricantes e importadores são obrigados a relatar as 
vendas por modelo a cada trimestre. Um banco de dados bem mantido é uma ferramenta necessária para 
a implementação de outras recomendações, pois permite o monitoramento do mercado e facilita revisões 
oportunas das etiquetas. Também pode apoiar os esforços de supervisão e veri� cação do mercado reunindo 
muitas das informações necessárias para fornecer um controle de conformidade de baixo custo para produ-
tos que entram no mercado e para identi� car candidatos de alto risco ou regularmente não conformes, que 
podem ser direcionados para veri� cações e testes.

O Selo PROCEL só deve ser aplicado aos produtos com melhor 
desempenho.

Somente os melhores 10%-25% dos produtos disponíveis no mercado devem ser capazes de atingir os cri-
térios de e� ciência de classe “A” e, portanto, o Selo PROCEL. Além disso, o PROCEL deve considerar requisitos 
adicionais que maximizem os benefícios climáticos do programa de etiquetagem e incentivem a adoção de 
novas tecnologias:

  O PROCEL deve considerar a exigência de que as unidades AC usem � uídos refrigerantes com baixo po-
tencial de aquecimento global, não depletores de ozônio, a � m de receber o Selo PROCEL, como fez para 
os refrigeradores.17

  Para melhor gerenciar a demanda de eletricidade para resfriamento, o Selo PROCEL poderia incluir 
um requisito de que os ACs estivessem prontos para responder à demanda, de modo que as unidades 
de AC pudessem ser automaticamente desaceleradas ou desativadas durante a demanda de pico. 
Embora a prontidão para resposta à demanda não tenha sido incluída em nenhum critério para o Selo 
PROCEL, há uma necessidade crescente de � exibilidade da rede à medida que aumenta a participação 
da geração térmica e renovável variável na rede elétrica brasileira.18 Os ACs são um dos principais im-
pulsionadores da demanda de pico e o controle dessa demanda poderia melhorar signi� cativamente 
a � exibilidade da rede.

O valor desses requisitos adicionais deve ser ponderado em relação ao custo adicional e à complexidade da 
certi� cação de conformidade.  A implementação de um processo de certi� cação excessivamente complexo 
pode levar a um número muito pequeno de produtos que recebam a designação e, portanto, ter um impacto 
limitado, como foi o caso do Top Runner na China. No Brasil, os requisitos de e� ciência para o Selo PROCEL de-
vem continuar a ser baseados nos testes de e� ciência conduzidos para o PBE, com qualquer critério adicional 
considerando fortemente os requisitos para qualquer teste adicional. Por exemplo, o requisito de e� ciência 
para o Selo PROCEL poderia continuar a corresponder ao nível de etiquetagem “A”, mas com exigências adi-
cionais relacionadas ao � uído refrigerante ou à resposta à demanda, sendo facilmente veri� cadas a partir das 
especi� cações do produto.

17  Para os refrigeradores, o Selo PROCEL exige que o � uído refrigerante utilizado tenha um potencial zero de destruição do ozônio e um  
potencial de aquecimento global inferior a 150 vezes o do CO2.

18 IEEE. “Challenges for Demand Response in Brazil.” 2015. Disponível online em: https://www.ieee-pes.org/presentations/gm2015/
PESGM2015P-001977.pdf
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nos níveis; por exemplo, o Governo Central exige que os produtos no nível superior ou nos dois níveis superiores 
alcancem certas quotas de mercado.

O PBE deve publicar um quadro de referência plurianual de 
revisão da política de AC

Este quadro de referência deve abranger, pelo menos, os próximos seis anos, com aumentos de 5% a 10% para cada 
nível de etiquetagem de dois em dois anos. Esses aumentos garantirão que os níveis de etiquetagem acompanhem os 
produtos disponíveis no mercado, continuem a diferenciar produtos de alta e� ciência e incentivem os consumidores a 
comprar produtos mais e� cientes. Anunciar estes aumentos com bastante antecedência, com um quadro de referência, 
dará à indústria de AC certeza quanto à direção da política e lhes dará o tempo necessário para planejar investimentos 
para produzir ACs nos níveis desejados. Diversos fabricantes de AC operando no Brasil solicitaram esse quadro de refe-
rência por esse motivo.16

A e� cácia de tal quadro de referência de política de AC pode ser observada na Índia, onde um quadro de referência 
foi implementado de 2010 a 2016, impulsionando a melhoria de 29% na e� ciência, assegurando ao mesmo tempo 
o apoio da indústria de AC às políticas de e� ciência energética. Este quadro de referência incluiu o aumento do 
rigor dos níveis de etiquetagem a cada dois anos durante o período de seis anos, o que assegurou que a etiqueta 
acompanhasse as melhorias de e� ciência energética no mercado. Da mesma forma, o anúncio da mudança para uma 
métrica sazonal levou a um aumento na participação de mercado dos AC do tipo inverter mesmo antes que a métrica 
sazonal se tornasse obrigatória, à medida que os fabricantes mudavam seus planos de produção para aproveitar a 
nova métrica.

O PBE deve exigir que fabricantes e importadores relatem 
vendas por modelo.

O atual banco de dados de modelos de AC do PBE no mercado não acompanha as vendas por modelo. Várias empresas 
de AC observaram que o banco de dados inclui modelos que não são mais vendidos ou que nunca foram vendidos em 

16  Baseado em entrevistas com empresas brasileiras de AC, realizadas em agosto de 2018.

quantidades signi� cativas. A exigência de que os fabricantes e importadores relatem vendas por modelo per-
mitirá que os formuladores de políticas acompanhem o mercado de perto, especialmente os produtos que 
estão sendo vendidos, o que irá dar melhor base a futuras revisões dos níveis de etiquetagem.

Tal exigência é um componente chave do programa de etiquetagem do Escritório de E� ciência Energética 
(BEE - Bureau of Energy E�  ciency) na Índia, onde os fabricantes e importadores são obrigados a relatar as 
vendas por modelo a cada trimestre. Um banco de dados bem mantido é uma ferramenta necessária para 
a implementação de outras recomendações, pois permite o monitoramento do mercado e facilita revisões 
oportunas das etiquetas. Também pode apoiar os esforços de supervisão e veri� cação do mercado reunindo 
muitas das informações necessárias para fornecer um controle de conformidade de baixo custo para produ-
tos que entram no mercado e para identi� car candidatos de alto risco ou regularmente não conformes, que 
podem ser direcionados para veri� cações e testes.

O Selo PROCEL só deve ser aplicado aos produtos com melhor 
desempenho.

Somente os melhores 10%-25% dos produtos disponíveis no mercado devem ser capazes de atingir os cri-
térios de e� ciência de classe “A” e, portanto, o Selo PROCEL. Além disso, o PROCEL deve considerar requisitos 
adicionais que maximizem os benefícios climáticos do programa de etiquetagem e incentivem a adoção de 
novas tecnologias:

  O PROCEL deve considerar a exigência de que as unidades AC usem � uídos refrigerantes com baixo po-
tencial de aquecimento global, não depletores de ozônio, a � m de receber o Selo PROCEL, como fez para 
os refrigeradores.17

  Para melhor gerenciar a demanda de eletricidade para resfriamento, o Selo PROCEL poderia incluir 
um requisito de que os ACs estivessem prontos para responder à demanda, de modo que as unidades 
de AC pudessem ser automaticamente desaceleradas ou desativadas durante a demanda de pico. 
Embora a prontidão para resposta à demanda não tenha sido incluída em nenhum critério para o Selo 
PROCEL, há uma necessidade crescente de � exibilidade da rede à medida que aumenta a participação 
da geração térmica e renovável variável na rede elétrica brasileira.18 Os ACs são um dos principais im-
pulsionadores da demanda de pico e o controle dessa demanda poderia melhorar signi� cativamente 
a � exibilidade da rede.

O valor desses requisitos adicionais deve ser ponderado em relação ao custo adicional e à complexidade da 
certi� cação de conformidade.  A implementação de um processo de certi� cação excessivamente complexo 
pode levar a um número muito pequeno de produtos que recebam a designação e, portanto, ter um impacto 
limitado, como foi o caso do Top Runner na China. No Brasil, os requisitos de e� ciência para o Selo PROCEL de-
vem continuar a ser baseados nos testes de e� ciência conduzidos para o PBE, com qualquer critério adicional 
considerando fortemente os requisitos para qualquer teste adicional. Por exemplo, o requisito de e� ciência 
para o Selo PROCEL poderia continuar a corresponder ao nível de etiquetagem “A”, mas com exigências adi-
cionais relacionadas ao � uído refrigerante ou à resposta à demanda, sendo facilmente veri� cadas a partir das 
especi� cações do produto.

17  Para os refrigeradores, o Selo PROCEL exige que o � uído refrigerante utilizado tenha um potencial zero de destruição do ozônio e um  
potencial de aquecimento global inferior a 150 vezes o do CO2.

18 IEEE. “Challenges for Demand Response in Brazil.” 2015. Disponível online em: https://www.ieee-pes.org/presentations/gm2015/
PESGM2015P-001977.pdf


