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A sequência de verões intensos e o aumento da quantidade de dias quentes têm transformado o 
ar-condicionado em item indispensável ao bem-estar nos domicílios de boa parte do Brasil. O uso 
cada vez maior desses equipamentos é considerado uma das principais causas do crescimento da 
demanda de eletricidade em residências, comércios e prédios públicos. É também considerado 
responsável pelo deslocamento dos picos de carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) para o 
período da tarde.

Melhorar a eficiência energética dos aparelhos de ar condicionado é uma das alternativas com 
melhor custo-benefício para diminuir o impacto que esses aparelhos têm nos gastos com a operação 
do SIN e nas emissões de gases do efeito estufa a eles relacionadas. Estabelecer uma atualização 
periódica dos padrões mínimos de eficiência energética para os equipamentos de ar condicionado 
tem-se revelado a política mais efetiva – como reforçam a Agência Internacional de Energia (IEA) e 
a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

No Brasil, a atualização mais recente dos padrões mínimos de eficiência energética foi realizada 
em agosto de 2018. Contudo, apesar de os novos padrões serem considerados um avanço em 
relação à legislação anterior, ainda se mostram aquém dos esforços necessários para garantir o 
alinhamento do mercado brasileiro às melhores práticas. Esses padrões são apenas 14% superiores 
aos que vigoravam desde 2011. E, se levarmos em conta que a eficiência média dos equipamentos 
encontrados hoje nas lojas de nosso país é de 3,2 W/W (para o tipo split, o mais vendido), 
entenderemos que o novo patamar de 3,02 W/W (também para o split) é consideravelmente baixo e 
dificilmente terá, de fato, algum efeito ou benefício para o Brasil. Para que isso aconteça, é preciso 
avançar mais.

Para contribuir com a adoção de uma política de padrões mínimos de eficiência mais efetiva, o 
Instituto Clima e Sociedade (iCS), no âmbito do Projeto Kigali, e o Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL) desenvolveram, em parceria, um estudo para avaliar os impactos para o Brasil 
da adoção de padrões mínimos de eficiência energética alinhados com as melhores práticas. Nossa 
intenção é oferecer uma base técnica sólida a partir da qual essa discussão possa avançar.

O estudo de impacto regulatório é o resultado de um ano de intenso trabalho, que envolveu, além 
do iCS e do LBNL:

A International Energy Initiative – IEI Brasil, think-tank na área 
de energia e eficiência energética e que foi a responsável por 
consolidar toda a metodologia e os resultados no presente estudo;

Os conselheiros seniores do Projeto Kigali, Suely Carvalho e Ruy de 
Goes, que acompanharam de perto todas as etapas do trabalho;

Os professores Gilberto Jannuzzi e Roberto Lamberts, que 
atuaram para garantir a robustez técnica do estudo, sugerindo 
várias adaptações da metodologia para adequação ao contexto 
brasileiro;

A Mitsidi Projetos, que liderou a coleta de dados para realização 
das análises.

 Apresentação



Além dos parceiros diretamente envolvidos na execução do estudo, foi criado um comitê 
consultivo, formado por representantes do Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa 
Energética, Inmetro, Eletrobras/Procel e Cepel. Ao longo do estudo, realizamos cinco reuniões do 
comitê, ocasiões em que cada passo tomado era explicado e os resultados preliminares iam sendo 
discutidos.

Adicionalmente, buscamos o contato e o diálogo com as associações representativas da indústria 
de ar condicionado. Houve dificuldade em envolvê-los, mas conseguimos um bom diálogo com 
a Eletros, que chegou a contribuir com algumas informações e dados. Além dessa associação, 
também tivemos a colaboração de algumas empresas.

Este estudo foi elaborado de modo a cumprir dois objetivos principais: o primeiro, de explicar em 
detalhes a metodologia adotada no desenvolvimento do estudo de impacto regulatório, de forma a 
apresentar os resultados obtidos com total transparência; e, segundo, apresentar essa metodologia 
como uma referência a ser adotada para futuras revisões das políticas de eficiência.
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A Lei no 10.295, conhecida como Lei de Eficiência Energética, determina a existência de um 
Padrão Mínimo de Eficiência Energética (PMEE) de aparelhos consumidores de energia fabricados 
e comercializados no país (MME, 2017). O Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética 
(CGIEE) é o órgão responsável por implementar o disposto na Lei de Eficiência Energética. Dentre 
as atribuições do CGIEE estão a regulamentação dos padrões mínimos de eficiência energética 
e o estabelecimento de programas de metas com a indicação dos padrões de eficiência a serem 
alcançados pelo equipamento regulamentado.

O Estudo de Impacto Regulatório (EIR) é um procedimento que sistematiza informações e estuda 
os resultados de diferentes padrões mínimos de eficiência energética. O EIR avalia, de maneira 
explícita, os custos e benefícios (considerando o ciclo de vida do equipamento) de fabricantes e 
dos consumidores e disponibiliza, de maneira equilibrada, as informações dos impactos sob a ótica 
do consumidor de energia (e usuário do equipamento), dos fabricantes e do país como um todo. 
Para esse tipo de análise, são consideradas as seguintes etapas: 

Como exemplo de EIR, o presente estudo apresenta a análise de impactos para os consumidores, 
fabricantes e impactos nacionais com a introdução de padrões mínimos de eficiência energética 
mais restritivos em condicionadores de ar tipo split hi-wall no Brasil.

Condicionadores de ar tipo split hi-wall são grandes consumidores de energia e esses equipamentos 
estão se tornando cada vez mais comuns, especialmente no setor residencial e no setor comercial 
no Brasil. Segundo a EPE (2018), o consumo de energia elétrica devido ao uso de condicionadores 
de ar triplicou nos últimos doze anos, atingindo 18,7 TWh no ano de 2017. A demanda crescente por 
condicionadores de ar promove grandes impactos sobre o sistema elétrico brasileiro e contribui 
para o aumento das emissões de gases de efeito estufa.

 O Energy Efficiency Ratio (EER) é uma métrica de eficiência energética que avalia o desempenho energético em 

condicionadores de ar operando em plena carga. Os condicionadores de ar operam, a maior parte do tempo, em carga 

parcial, fazendo com que essa métrica não seja adequada para mensurar o comportamento real em um condicionador de 

ar. O Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) é uma métrica que não é avaliada em uma única condição de operação. 

O desempenho energético é calculado com uma temperatura interna fixa, ao longo de uma ampla gama de temperaturas 

externas, que representam uma média das condições climáticas de uma determinada região. O valor da métrica CSPF é 

geralmente superior à métrica EER devido à operação de carga parcial (NOGUEIRA, 2013, p. 7).  
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A implementação de PMEEs mais restritivos é acompanhada de benefícios para os consumidores, 
fabricantes e benefícios nacionais. Neste estudo, os benefícios são avaliados para cinco diferentes 
cenários: 1) PMEE EER = 3,23 (CSPF = 3,43); 2) PMEE EER = 3,44 (CSPF = 3,65); 3) PMEE EER = 3,50 
(CSPF = 5,34); 4) PMEE EER = 3,98 (CSPF = 6,83); e 5) PMEE EER = 4,8 (CSPF = 8,65). Esses cenários 
foram avaliados em relação ao cenário de referência (caso base): PMEE EER = 3,02 (CSPF = 3,21).

Os benefícios para os consumidores são avaliados em termos de Custo de Ciclo de Vida (CCV), 
considerando a vida útil do equipamento de 10 anos. O CCV para o equipamento de referência 
(caso base) PMEE EER = 3,02 (CSPF = 3,21) representou R$ 3.411,00, ao passo que o incremento 
na eficiência energética para PMEE EER = 3,98 (CSPF = 6,83) apresentou um CCV de R$ 2.692,00. 
Segundo a perspectiva dos consumidores,  o melhor padrão mínimo de eficiência energética seria 
o PMEE EER = 3,98 (CSPF = 6,83). A economia em termos do CCV correspondeu a R$ 719,00, o maior 
benefício obtido para os consumidores. A análise também demonstrou períodos curtos (3,5 anos) 
de payback para os consumidores com o aumento da eficiência energética em condicionadores de 
ar tipo split hi-wall.

Considerando o cenário que adota a melhor tecnologia disponível no mercado, a economia, em 
nível nacional, para os consumidores acumularia R$ 27 bilhões (levando em consideração vendas 
futuras, preços de condicionadores de ar tipo split hi-wall e economia de custos operacionais, com 
uma taxa de desconto de 6,5%) para os anos de 2021 a 2035. Acresce-se a isso 16 TWh em economia 
de eletricidade anualmente até o ano de 2035; 132 TWh de economia de eletricidade acumulada 
(2021 a 2035); 4,5 GW de demanda evitada no setor elétrico até o ano de 2035 (aproximadamente 
R$ 30 bilhões); e redução nas emissões de 60 milhões de toneladas (Mt) de CO2 para os anos de 
2021 a 2035.

O cenário mais elevado de eficiência PMEE EER = 4,80 (CSPF = 8,65) resultou no maior aumento do 
Valor Presente Líquido para a Indústria (VPLI), de quase R$ 1 bilhão. Esse cenário resultou, também, 
em uma relação de custo/benefício de 1:400 entre cada montante investido na indústria (R$ 132 
milhões) e benefícios nacionais em termos de capacidade de geração e economia de eletricidade 
evitadas (R$ 57 bilhões). O estudo demonstrou, ainda, que a adoção da tecnologia de compressores 
de rotação variável proporcionaria benefícios para os fabricantes. Para dar suporte a essa 
transformação de mercado, há uma necessidade de mudança das métricas de eficiência energética, 
hoje medidas em Energy Efficiency Ratio (EER), para a métrica Cooling Seasonal Performance Factor
(CSPF).
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ABRAVA       - Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento

BAU              - Business As Usual (Caso Base)

BEN              - Balanço Energético Nacional

BTU              - British Thermal Unit (Unidade Térmica Britânica, 1BTU = 0,252164 Kcal/h)

CCV              - Custo de Ciclo de Vida

CDD             - Cooling Degree Days (Graus Dias de Resfriamento)

CE                 - Custos do Equipamento

CNAE           - Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

CNE              - Custos Nacionais de Equipamentos

CNO             - Custos Nacionais de Operação

CEPEL           - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

CSPF            - Cooling Seasonal Performance Factor

DOU             - Diário Oficial da União

DR                - Discount Rate (Taxa de Desconto)

EBIT             - Earnings Before Interest and Taxes (Lucros Antes de Juros e Impostos)

ECC              - Equipment Conversion Cost (Custos de Conversão de Equipamentos)

EEN              - Economia de Energia Nacional

EEP               - Economia de Energia Primária

EER               - Energy Efficiency Ratio (W/W)

ELETROS      - Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos

ENCE            - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

FC                 - Fator de Carbono

FCF               - Free Cash Flow (Fluxo de Caixa Livre)

GWP             - Global Warming Potential (Potencial de Aquecimento Global)

HFC              - Hidrofluorcarbonetos

HR                - Heat Rate (Taxa de Aquecimento)

 Abreviações e Siglas
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IBGE            - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICS              - Instituto Clima e Sociedade

IEI                - International Energy Initiative

INMETRO    - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

ISO              - International Organization for Standardization

LBNL           - Lawrence Berkeley National Laboratory

MCTIC         - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

MEC            - Mitigação nas Emissões de Dióxido de Carbono

MEPS          - Minimum Energy Performance Standard (Índices Mínimos de Eficiência Energética)

MM             - Manufacturer Markup (Margem de Lucro do Fabricante)

NCM           - Nomenclatura Comum do Mercosul

NES             - National Energy Savings (Economia Nacional de Energia)

NOPAT        - Net Operating Profits After Taxes (Lucros Operacionais Líquidos Após Impostos)

OMC           - Organização Mundial do Comércio

PAMS          - Policy Analysis Modeling System

PMEE          - Padrões Mínimos de Eficiência Energética

PBE             - Programa Brasileiro de Etiquetagem

PNAD          - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio

PPB             - Processo Produtivo Básico

PPP             - Purchase Power Parity (Paridade de Poder de Compra)

O                 - Overhead (Despesas Gerais)

R                 - Revenues (Receitas)

SEER           - Seasonal Energy Efficiency Ratio (W/W)

SBVC           - Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo

SIN              - Sistema Interligado Nacional

S&L             - Standard and Label (Padrões e Etiquetas)

VPL             - Valor Presente Líquido

VPLI             - Valor Presente Líquido para Indústria
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 1. Introdução
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Segundo a EPE (2017), a geração total de energia elétrica no Brasil atingiu 578,9 
TWh no ano de 2016, sendo que somente o consumo dos setores comercial 
e residencial correspondeu a 48,5% desse valor. A participação de eletricidade 
em condicionadores de ar para o setor residencial no ano de 2005 era de 
aproximadamente 7% (EPE, 2018). A participação relativa desse uso final vem 
aumentando em função das mudanças de hábitos de consumo associadas à menor 
utilização de outros equipamentos como freezers, à substituição de lâmpadas 
incandescentes por lâmpadas mais eficientes, entre outros, chegando a um valor 
estimado de 14% no setor residencial mais recentemente (EPE, 2018).

Com a elevação das temperaturas globais e da renda das famílias, principalmente 
em países com clima tropical e em desenvolvimento como o Brasil, espera-se uma 
elevação significativa na demanda de condicionadores de ar para os próximos 
anos. A Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento (ABRAVA, 2019) estimou o crescimento de condicionadores de ar no 
Brasil para o ano de 2019 em 4%.

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA, 2018), o uso de condicionadores 
de ar e ventiladores elétricos representa em torno de 20% da eletricidade total 
usada em edifícios em todo o mundo hoje, com uma tendência de aumento à 
medida que o crescimento econômico e demográfico do mundo se torna mais 
concentrado em países com climas mais quentes. O crescimento da utilização 
de condicionadores de ar implica não só na necessidade de maior produção de 
eletricidade como também na expansão da capacidade de geração e distribuição 
para atender à demanda de pico. Condicionadores de ar são atualmente o grande 
vilão da energia elétrica e foram apontados com um dos responsáveis pelo apagão 
que atingiu dez estados e o Distrito Federal no ano de 2015 (ÉPOCA NEGÓCIOS, 
2015). O apagão ocorreu por volta das 14h30, o que demostrou que, devido ao uso 
de condicionadores de ar, está ocorrendo um deslocamento do horário de pico 
para o período da tarde, quando são observadas as maiores temperaturas.

Por conta do aumento da posse de condicionadores de ar no atual cenário, levando 
em consideração as atuais políticas e metas de conservação de energia, estima-se 
que a energia necessária para condicionamento de ambientes triplicará, atingindo 
aproximadamente 6.200 TWh até o ano de 2050 (IEA, 2018). Desse crescimento de 
demanda energética em sistemas de condicionamento de ar, 70% será decorrente 
do setor residencial.

 1. Introdução



A eficiência energética em condicionadores de ar está relacionada com as emissões diretas de gases 
de efeito estufa por meio do uso dos fluidos refrigerantes hidrofluorcarbonetos (HFCs). Os gases de 
efeito estufa são capazes de reter calor em determinada intensidade, sendo que essa capacidade 
pode ser comparada com o dióxido de carbono (CO2). Essa relação é expressa por meio do potencial 
de aquecimento global (Global Warming Potential - GWP). O CO2 apresenta GWP unitário (GWP=1). 
O HFC-410A (R-410A), por exemplo, é um fluido refrigerante utilizado em condicionadores de ar e 
apresenta GWP de 1.924. Dentre as diversas opções disponíveis, alguns possíveis substitutos para o 
R-410A são o DR-5, R32, ARM-71a, que apresentam baixo GWP, de 491, 667 e 469, respectivamente 
(AHRI, 2014). Segundo Shah et al. (2017), o crescimento no uso de hidrofluorcarbonetos (HFCs), 
incluindo o uso de fluidos refrigerantes empregues em condicionadores de ar (R-410A), está sendo 
impulsionado por economias emergentes, climas quentes, crescimento na renda das famílias, 
rápida urbanização e eletrificação. Melhorar a eficiência energética em simultaneidade com a 
transição de fluidos refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global (GWP)2 representa 
uma boa oportunidade para reduzir os impactos energéticos com Padrões Mínimos de Eficiência 
Energética (PMEEs) mais restritivos e os impactos das emissões devido ao uso desses novos fluidos 
refrigerantes.

O consumo de energia elétrica pelos condicionadores de ar também contribui de forma 
significativa com as emissões indiretas de CO2 (emissões devido à queima de combustíveis fósseis 
necessárias para a produção de energia elétrica). Portanto, reduzir o consumo de energia elétrica 
em condicionadores de ar corresponde a reduzir as emissões indiretas causadas pelo uso desses 
equipamentos.

Segundo Ghisi et al. (2015), a dificuldade de comercialização de condicionadores de ar mais eficientes 
não é de origem tecnológica; ela reside no desafio de tornar esses produtos mais competitivos 
no mercado desde a fabricação até a compra pelo consumidor final. Tecnologias para melhorar 
a eficiência energética nesses equipamentos estão disponíveis, porém deve haver um esforço 
conjunto entre as partes interessadas (consumidores, fabricantes, exportadores e importadores, 
instituições governamentais e instituições privadas) para que essas medidas sejam implementadas.

No Brasil, os padrões mínimos de eficiência energética3 aplicados em condicionadores de ar tipo 
split hi-wall apresentam valores bastante conservadores em relação aos PMEEs utilizados por 
outros países e, portanto, indicam grandes oportunidades de melhorias. Segundo o Inmetro (2014), 
a média dos padrões mínimos de eficiência energética de condicionadores de ar comercializados 
no Brasil é de 2,68 W/W para o ano de 2014.

2Em outubro de 2016, cerca de 200 países celebraram um acordo em Kigali (Ruanda), conhecido como Acordo de Kigali, cujo 

objetivo é minimizar a produção e o consumo de hidrofluorcarbonetos (HFCs) para o ano de 2050. O acordo introduz uma 

emenda ao Protocolo de Montreal sobre a proteção da camada de ozônio. A eliminação dos HFCs, largamente utilizados 

em alguns aerossóis, na fabricação de espumas e em sistema de refrigeração e condicionamento de ar poderá reduzir em 

0,5°C o aquecimento global até 2100. Os HFCs são gases com elevados GWP e apresentam potencial de aquecimento global 

centenas de vezes superiores ao CO2.



Também com base em dados do Inmetro, a maior eficiência encontrada para o ano de 2014 em 
condicionadores de ar foi de 4,9 W/W (GHISI et al., 2015). Em 2018, a maior eficiência encontrada 
foi de 4,79 W/W (ENCE, 2018), confirmando que há uma grande oportunidade para a melhoria da 
eficiência em condicionadores de ar no Brasil.

Econoler et al. (2011) avaliaram as tendências no Energy Efficiency Ratio (EER) para os equipamentos 
mais eficientes existentes no mercado na China, União Europeia (EU), Japão e Estados Unidos. A 
análise foi baseada em dados de EER e foram desconsideradas as diferenças nos procedimentos das 
métricas de teste utilizadas por cada país. O EER em condicionadores de ar nos países mencionados 
melhorou ao longo dos anos. Na União Europeia (EU), o EER em condicionadores de ar tipo split 
mais eficientes com capacidade de resfriamento abaixo de 12 kW aumentou de 4,00 W/W para 5,00 
W/W entre os anos de 2002 e 2011. No Japão, o EER dos condicionadores de ar mais eficientes subiu 
de 6,38 W/W para 6,67 W/W entre 2009 e 2011. A mesma tendência ascendente foi verificada nos 
Estados Unidos para ar condicionado unitário entre os anos de 2006 a 2010. Na China, o nível de 
EER mais eficiente aumentou rapidamente de 3,97 W/W para 6,14 W/W entre 2005 e 2010. O valor 
mais elevado, de 6,14 W/W, foi observado na China. Pelos padrões mínimos de eficiência energética 
apresentados por outros países, verifica-se que há espaço para o desenvolvimento de PMEEs mais 
restritivos em condicionadores de ar tipo split no Brasil.

O presente estudo apresenta os impactos da introdução de novos Padrões Mínimos de Eficiência 
Energética (PMEEs) para condicionadores de ar tipo split hi-wall. Além disso,  detalha uma sistemática 
geral para Estudos de Impactos Regulatórios (EIRs) que possam auxiliar estudos similares para 
outros tipos de equipamentos que venham a ser considerados pelo CGIEE eventualmente.

Os benefícios para os consumidores, fabricantes e benefícios nacionais com a implementação de 
padrões de eficiência energética mais restritivos em condicionadores de ar tipo split hi-wall no 
Brasil são avaliados.

Este estudo é dividido em duas partes. A parte A apresenta as etapas necessárias para o 
desenvolvimento de um Estudo de Impacto Regulatório (EIR). Essas etapas são baseadas na 
metodologia desenvolvida pelo Collaborative Labeling and Appliance Standards Program - CLASP 
(WIEL et al., 2005). A parte B corresponde à aplicação das etapas de estudo de impactos regulatórios 
em condicionadores de ar tipo split hi-wall no Brasil, considerando os setores agregados residencial 
e comercial. Os impactos para os consumidores, fabricantes e impactos nacionais devido à 
introdução de PMEEs mais restritivos são obtidos por meio da metodologia desenvolvida pelo 
Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). Essa metodologia é denominada Policy Analysis 
Modeling System (PAMS).

 3O processo de implementação de padrões mínimos de eficiência energética no Brasil teve seu início com o estabelecimento, 

em 2001, da Lei Nº 10.295, chamada de Lei de Conservação e Uso Racional de Energia. Essa Lei foi regulamentada pelo 

Decreto nº 4.059, também no ano de 2001, que estabeleceu o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética 

- CGIEE. Esse comitê ficou responsável, dentre outras atribuições, por elaborar um plano de trabalho para a implementação 

progressiva da Lei.
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O Estudo de Impacto Regulatório (EIR) consiste num “processo sistemático de análise baseado 
em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis 
impactos das alternativas de ações disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos” (GOVERNO 
FEDERAL, 2018, p. 7). A finalidade do EIR é descrita como “orientar e subsidiar a tomada de decisão 
na elevação” (Idem), neste caso, de PMEEs mais restritivos e, em última análise, contribuir para que 
as ações regulatórias sejam efetivas.

O estudo de impacto regulatório fornece informações consistentes para os 
tomadores de decisão (atores) optarem pela melhor escolha referente à elevação 
dos padrões mínimos de eficiência energética. Wiel et al. (2005) pontua que uma 
análise é bem-sucedida quando for aceita pelas partes interessadas, principalmente 
os defensores da regulamentação, indústrias e agências governamentais.

Para Wiel et al. (2005) alguns cuidados devem ser considerados na implementação 
de novos PMEEs. Dentre eles, pode-se destacar que um programa de implementação 
de novos PMEEs deve estar em harmonia com os padrões internacionais e, 
principalmente, com as regiões comerciais. Padrões diferentes para uma região 
comercial promovem transtornos na indústria nativa e para os importadores. 
A harmonização nas regiões comerciais não deve servir como justificativa para 
obstar ou retardar a implementação de um programa de eficiência energética. No 
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cia  energética e impactos devido aos novos padrões. 

Caracterização dos equipamentos.
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Segundo Wiel et al. (2005), o estudo de impacto regulatório para 
PMEE deve incluir as seguintes etapas:



entanto, o processo de adoção de PMEEs mais restritivos pode ser favorecido se o novo padrão 
proposto estiver alinhado com padrões já existentes. No Brasil, a maioria dos fabricantes são players 
internacionais (ou seja, atuam em outros países); isso implica que os impactos para a produção 
local podem ser reduzidos.

O processo de análise e definição de novos PMEEs pode ser abordado de duas formas independentes, 
porém não exclusivas, a saber: por meio de uma análise estatística e/ou análise fundamentada em 
dados econômicos e de engenharia. Devem ser levados em consideração critérios como as metas 
de políticas a serem alcançadas, as condições locais e a disponibilidade de dados para optar por 
uma outra análise (WIEL et al., 2005).

O estudo desenvolvido no Brasil para condicionadores de ar tipo split hi-wall, apresentado na Parte 
B do presente estudo, corresponde a uma análise baseada em dados econômicos e de engenharia, 
pois o país já possui programas de eficiência energética (PBE e selo Procel) e os dados para as 
análises, embora não em sua totalidade, mas em grande parte, encontram-se disponíveis.

Ainda segundo Wiel et al. (2005), as análises econômica e de engenharia visam determinar todo o 
conjunto de melhorias potenciais em eficiência energética e seus custos e apresentam a vantagem 
de determinar a economia de energia e a rentabilidade de uma ampla gama de projetos. As 
estimativas da eficiência e dos custos de novos projetos ainda não amplamente comercializados 
adicionam algumas incertezas, o que pode gerar questionamentos por parte dos tomadores de 
decisão. Para contornar isso, faz-se a análise econômica e de engenharia, a qual permite uma 
flexibilidade referente à escolha dos PMEEs mais restritivos. Os formuladores de políticas podem 
adotar padrões que minimizam os custos gerais para os consumidores ou uma opção que maximiza 
a economia de energia. 

A análise econômica e de engenharia, conforme será discutido com maiores detalhes 
posteriormente, aborda os impactos dos novos PMEEs sobre os consumidores em termos de Custo 
de Ciclo de Vida (CCV) e payback. No estudo de impacto regulatório são também incluídos os 
impactos nacionais referentes à redução do consumo de energia e redução das emissões evitadas, 
bem como os impactos para os fabricantes. Destaca-se que os impactos para os fabricantes são 
impactos de grande relevância, pois a introdução de PMEEs mais restritivos deve estar de acordo 
com as condições de adaptação dos fabricantes. Por exemplo, caso implementado PMEE que onere 
sobremaneira os fabricantes (econômica e/ou tecnologicamente), estes terão grandes dificuldades 
em implementar tais medidas de forma que as vantagens esperadas podem não ocorrer. Vê-se, a 
partir desse único ponto de vista, a importância das partes interessadas estarem em consonância. 
Para o sucesso no estabelecimento de novos PMEEs, o programa deve, além de estar em harmonia 
com as partes envolvidas, também seguir alguns passos basilares que serão apresentados no 
presente estudo (WIEL et al., 2005).



A Figura 2-1 apresenta o fluxograma com a representação das etapas para o estabelecimento de 
novos PMEEs.
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 Figura 2-1: Etapas para a análise e o estabelecimento de PMEE

 Fonte: Adaptado de Wiel et al., 2005

Para Wiel et al. (2005), o processo de implementação de novos PMEEs é um exercício contínuo que 
deve ser atualizado periodicamente para prosseguir em paralelo com as tendências econômicas 
e de mercado, tecnologias locais, regionais e internacionais. O processo de revisão das normas 
estabelecidas deve ser conduzido regularmente. Os fabricantes devem estar cientes da constante 
necessidade de melhoria em eficiência energética e precisam ter tempo suficiente para possíveis 
ajustes em sua linha de produção.

Todas as etapas devem ser desenvolvidas com a participação ativa das partes interessadas. A coleta 
de dados é a entrada necessária para estimar a caracterização de produtos e os impactos para os 
consumidores, fabricantes e impactos nacionais pela introdução de PMEEs mais restritivos. Esses 
impactos são resultados importantes, pois, a partir deles, as partes interessadas terão ciência das 
vantagens associadas aos novos PMEEs e poderão tomar decisões mais consistentes. A melhoria na 
eficiência energética em condicionadores de ar tipo split hi-wall e seus custos são avaliados por 
meio de uma abordagem econômica e de engenharia. A documentação de todas as etapas deve ser 
realizada no intuito de registrar, otimizar e garantir melhores resultados durante a etapa final do 
estabelecimento dos novos PMEEs (WIEL et al., 2005).



De acordo com Wiel et al. (2005), o sucesso da implementação de um PMEE 
mais restritivo, bem como para qualquer outro programa de eficiência 
energética, apresenta estrita relação com as partes interessadas (atores) 
do processo. Dentre as principais partes interessadas, destacam-se os 
fabricantes, consumidores, governo (local, estadual, federal), grupos de 
interesses ambientais, grupos de interesses energéticos, representantes 
de importação, entre outros. Outrossim, o processo deve ocorrer de modo 
aberto e transparente em todas as suas etapas para a definição dos novos 
PMEEs, de modo que as partes interessadas contribuam com informações 
relevantes e levantem suas preocupações. A inclusão das partes interessadas 
nos estágios analíticos gera confiança entre as partes e isso aumenta 
a possibilidade de sucesso do programa. A seguir, serão destacados os 
principais atores no processo de implementação de novos PMEEs. 

Os fabricantes são afetados diretamente pela introdução de novos PMEEs, dado que as novas 
regulamentações podem aumentar seus custos de produção. Os novos PMEEs devem ser 
tecnologicamente viáveis e acessíveis e devem preservar a concorrência justa entre os fabricantes. 
As novas regulamentações devem ser aplicadas uniformemente, sem favoritismo, e o cronograma 
de implementação deve viabilizar que os fabricantes tenham tempo suficiente para se adaptar 
(WIEL et al., 2005).

Segundo Wiel et al. (2005), o envolvimento das partes interessadas torna-se particularmente 
importante no estabelecimento do cronograma para a implementação dos novos PMEEs. 
Sempre que possível, deve haver concordância entre os fabricantes para que seus ciclos de 
desenvolvimento de produtos e processos coincidam com os prazos estabelecidos pelos novos 
PMEEs. Com a Emenda de Kigali, o estabelecimento do cronograma para implementação dos novos 
PMEEs pode ser determinado, também, em função da transição para os novos fluidos refrigerantes 
com baixo GWP. Essa concordância visa reduzir os custos adicionais com o aproveitamento das 
mudanças rotineiras executadas pelos fabricantes para acomodar as novas alterações nos projetos 
de eficiência energética. Deve-se levar em consideração que o mercado globalizado atual torna 
o processo de implementação de PMEEs mais restritivos mais rápido, uma vez que os players são 
praticamente os mesmos e não é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias, pois estas já 
estão disponíveis. Nesse caso, torna-se necessário apenas um plano de importação ou manufatura 
dos equipamentos mais eficientes, comercializados em outros países.

 Partes Interessadas

 Fabricantes



Os consumidores estão interessados em que os novos PMEEs não apresentem 
custos excessivamente altos, uma vez que podem afetar o ato da compra de novos 
equipamentos. Padrões excessivamente altos elevam o preço do equipamento. 
Por outro lado, padrões excessivamente baixos correm o risco de não resultarem 
em economias suficientes nas contas energéticas. As análises dos períodos de 
retorno (payback) e do Custo de Ciclo de Vida (CCV) ilustram essas compensações 
e ajudam a identificar os PMEEs que trarão maiores benefícios líquidos para os 
consumidores (WIEL et al., 2005).

Para Wiel et al. (2005), os novos PMEEs reduzem o consumo de energia que, 
por sua vez, pode reduzir a necessidade de novos fornecimentos de energia ou 
disponibilização de novos suprimentos para outras aplicações. Segundo esses 
autores, os setores governamentais envolvidos no planejamento e no investimento 
tanto no suprimento de energia quanto na demanda de energia têm a oportunidade 
de usar os novos PMEEs para reduzir os custos gerais do sistema. Fornecedores 
privados de energia podem ser afetados pela redução da demanda entre usos finais 
regulados. As análises que acompanham os regulamentos de eficiência energética 
normalmente beneficiam os planejadores de serviços públicos e os provedores de 
energia privados, reduzindo a incerteza sobre a demanda futura.

Os dados necessários para a implementação do Estudo de Impactos Regulatórios (EIR) são os dados 
econômicos, dados macroeconômicos, dados dos modelos do equipamento a ser avaliado, dados 
de mercado, dados de engenharia, dados do setor energético e dados de energia.

Para Wiel et al. (2005), os dados econômicos correspondem às tarifas de eletricidade para os setores 
envolvidos, taxas de desconto para o consumidor e taxas de desconto nacional. Para os dados 
de mercado, deve ser analisada a estrutura de mercado referente aos fabricantes, importadores e 
canais de distribuição. Com os dados de mercado, estima-se o preço de um equipamento médio, 
ou seja, um equipamento que represente os setores que serão avaliados. As estimativas de vendas 
futuras e posse do equipamento são necessárias para prever o estoque dos equipamentos para os 
novos padrões propostos. Esses dados são úteis na projeção dos potenciais nacionais de economia 
de energia e podem ser obtidos em relação às tendências recentes de vendas ou baseados nas 
taxas de posse do equipamento, admitindo que o equipamento será substituído ao final de seu 
ciclo de vida. A combinação dessas estimativas pode ser utilizada para prever as projeções em 

 Consumidores e 
 Setores Públicos e Privados

 Coleta de Dados



função da taxa de saturação e crescimento populacional. Os dados para o setor 
energético são os fatores de conversão de eletricidade para uma fonte geradora e 
combustíveis utilizados na geração de energia.

Muitos dados necessários para a análise dos impactos para os consumidores, 
fabricantes e impactos nacionais são fornecidos pelos próprios fabricantes. Deve-
se levar em consideração que os fabricantes possuem dados sigilosos e que essas 
informações não podem ser compartilhadas. Deve-se, portanto, ter um cuidado 
especial em manter essas informações em segredo. Informações sigilosas que, 
no entanto, os fabricantes optam por compartilhar devem ser devidamente 
preservadas na confidencialidade por meio de um termo de compromisso ou 
algo similar. Essas informações, uma vez usadas, não podem conter o nome do 
fabricante. Para tanto, sugere-se a substituição do nome do fabricante portador 
da informação por nomes genéricos como, por exemplo, fabricante A, fabricante B 
e assim por diante (WIEL et al., 2005).

Segundo Wiel et al. (2005), dependendo da natureza do 
equipamento que está sendo analisado para os novos padrões 
de eficiência energética, há razões para criar classes de produtos 
com base na comodidade dos consumidores. As classes de 
equipamentos devem ser desenvolvidas para evitar restrições 
comerciais e assegurar a escolha e o bem-estar dos consumidores. 
A caracterização por classe de eficiência energética permite 
impor diferenças no consumo de energia dos equipamentos. 
Essa classificação é resultante de recursos adicionais ou utilidade 
para diferentes equipamentos. Se houvesse apenas uma única 
classe de produtos para todos os equipamentos, os modelos que 
apresentam alto consumo energético teriam maior dificuldade 
em atingir um padrão de eficiência energética do que os 
modelos com consumo energético moderado. Dessa maneira, a 
caracterização por classe de produtos ajuda a estimular a venda 
dos equipamentos de alta eficiência, contribuindo, assim, com a 
elevação do potencial de economia de energia.

 Caracterização 
 do Equipamento



A análise econômica e de engenharia determina a gama de melhorias no potencial de eficiência 
energética e seus custos. Tal análise também determina a economia de energia e a rentabilidade 
de uma ampla gama de projetos, mesmo que as tecnologias ainda não estejam disponíveis na 
produção em massa. A análise econômica e de engenharia confere uma grande flexibilidade: pode-
se, por exemplo, escolher uma opção de eficiência energética que minimize os custos gerais para 
os consumidores ou uma opção que maximize a economia de energia nacional. 

Segundo Wiel et al. (2005), uma análise econômica e de engenharia é desenvolvida em etapas que 
consistem em: (1) caracterização da classe de produtos; (2) seleção das unidades de linha de 
base; (3) seleção das opções de projetos; (4) cálculo de eficiência energética para cada opção 
de projeto e combinações de eficiência energética; e (5) desenvolvimento das estimativas de 
custos para cada opção de projeto e geração de curvas de custo benefício. As etapas de uma 
análise econômica e de engenharia são detalhadas a seguir.

Caracterização da classe de produtos (1): O primeiro passo em uma análise 
econômica é a caracterização dos equipamentos por tipo de aplicação. A caracterização das 
classes de produtos é feita pelo tipo de energia utilizada, tipo de aplicação e recursos de 
capacidade ou desempenho energético.

Seleção da unidade de linha de base (2): A unidade de linha de base é o ponto 
de partida na análise de opções de projetos para a melhoria da eficiência energética. O 
modelo de linha de base deve ser representativo da classe de produtos considerada. Para 
equipamentos que já possuem padrões de eficiência energética, um modelo de referência 
com as características semelhantes ao requisito mínimo de eficiência é geralmente escolhido.

Seleção das opções de projetos (3): As opções de cenários são mudanças nos projetos 
de um determinado modelo de linha de base (caso base) que melhoram sua eficiência 
energética. Essas opções podem ser consideradas individualmente ou em combinações, 
quando apropriado. Para cada opção ou combinação de projetos, a eficiência energética é 
determinada por meio de uma métrica de desempenho energético adequada.

Cálculo de ef iciência energética (4): Consiste no cálculo da melhoria da eficiência 
energética, a partir das combinações propostas. É geralmente realizado em planilhas ou 
modelos de simulação de engenharia que consideram os vários componentes que utilizam 
energia nos produtos.

Curvas de custo x benef ícios (5): Os custos esperados de fabricação, instalação e 
manutenção de cada opção de projeto são estimados, incluindo a capacidade do setor de 
serviços pós-mercado de efetivamente manter o desempenho de equipamentos de alta 
eficiência. Esses custos por opção de projeto são disponibilizados no formato de curvas que 
caracterizam o incremento dos custos e o aumento da eficiência energética.

 Análise Econômica 
 e de Engenharia

Em Letschert et al. (2019) as análises econômica e de engenharia foram realizadas de maneira 
combinada para o caso específico dos aparelhos condicionadores de ar, como será explicitado mais 
adiante neste estudo.



A análise dos impactos4 relacionados com a implementação 
de novos PMEEs é o instrumento que indicará as vantagens de 
se adotar um determinado nível de eficiência energética. Por 
meio dessa análise, os impactos para os consumidores, para os 
fabricantes e os impactos nacionais são estimativas que avaliam 
a viabilidade do novo padrão mínimo de eficiência energética.

Para analisar o potencial dos impactos4 econômicos para os consumidores decorrentes das melhorias 
nos PMEEs, deve-se calcular o Custo de Ciclo de Vida (CCV) e o tempo de retorno do investimento 
(payback). Jannuzzi et al. (2009) afirma que as análises do custo de ciclo de vida e payback nesse 
tipo de exame ajudam a identificar os cenários de PMEE que terão maiores benefícios líquidos para 
os consumidores. O custo de ciclo de vida corresponde às somas totais dos custos anualizados da 
compra, instalação, operação e manutenção de um equipamento ao longo de seu período de vida 
útil. O custo de ciclo de vida é um parâmetro fundamental para os consumidores, pois estabelece 
os custos que os equipamentos terão ao longo de sua vida útil, com as alterações propostas pelos 
novos PMEEs.

Sob a perspectiva dos consumidores, os custos e benefícios são avaliados em termos de custo 
de ciclo de vida (MCNEIL et al., 2007) e os dois componentes principais são: (a) custo referente 
à aquisição do equipamento e (b) os custos operacionais durante a vida útil do equipamento. O 
cálculo do CCV demonstra como as melhorias na eficiência energética podem aumentar o preço de 
compra de um aparelho ou equipamento para o consumidor e como a economia de energia pode 
resultar em redução de gastos com energia elétrica. O impacto no CCV fornece uma diretriz para 
verificar se a elevação dos PMEEs resultaria em benefícios financeiros líquidos ou custos para os 
consumidores. O fluxograma para o cálculo do Custo de Ciclo de Vida (CCV) e payback é apresentado 
na Figura 2-2.

 Análise dos Impactos

 Impactos para 
 os Consumidores

4 Os impactos para os consumidores, fabricantes e impactos nacionais são obtidos pela metodologia Policy Analysis Modeling 

System (PAMS), que consiste em uma ferramenta de planilhas (Excel) desenvolvida pelo Lawrence Berkeley National Laboratory 

(LBNL).
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 Figura 2-2: Etapas para o cálculo do custo de ciclo de vida e payback

 Fonte: Letschert, 2018

Os dados de entrada são representados pela cor azul e são dados por três categorias: análise de 
engenharia, análise de mercado e uso e caracterização de energia. As análises de engenharia e de 
mercado são necessárias para a avaliação do preço de equipamento para os consumidores. O uso 
e a caracterização de energia são necessários para a obtenção dos custos anuais de energia. Os 
resultados intermediários são representados pela cor verde e são os preços para os consumidores, 
os custos anuais de energia, os custos totais de instalação e as despesas com operação do 
equipamento. Os resultados da avaliação dos impactos para os consumidores são o Custo de Ciclo 
de Vida (CCV) e o payback (cor laranja).

O principal fator que afeta o custo de ciclo de vida para cada opção de projeto é o incremento do 
custo do equipamento em função da eficiência energética para os novos PMEEs. A eficiência de 
um produto e seu custo são baseados nos custos dos fabricantes para implementar um projeto 
específico de economia de energia. No modelo PAMS (MCNEIL et al., 2007), os custos do incremento 
da eficiência energética no equipamento são repassados por meio da cadeia de distribuição para 
o consumidor, que pagará um preço de varejo mais alto pelo produto. Uma suposição implícita 
pelo modelo PAMS sugere que as margens de lucro dos fabricantes independem do projeto do 
equipamento, ou seja, o preço de varejo é escalonado em termos percentuais como os custos 
incrementais dos fabricantes. Essa suposição calcula os preços de varejo usando uma estimativa 
de preço de modelos de linha de base em combinação com o incremento de preços fracionados. 
O potencial de economia em relação à linha de base conta com dados detalhados de engenharia 
que relacionam o incremento da eficiência energética proporcionada por opções de projetos 
específicos ao custo adicional de fabricação, em termos de materiais e mão de obra. Da perspectiva 
dos consumidores, os dois principais componentes para análise do CCV são os custos com a compra 
do equipamento e custos de operação, conforme mostra a Equação 01.



Onde o custo do equipamento (EC) corresponde ao valor pago pelos consumidores na aquisição do 
equipamento; e (OC) são os custos pagos pelos consumidores referentes ao consumo de energia, 
instalação, manutenção, entre outros.

Os parâmetros adicionais que impactam o cálculo do CCV e que são dados de entrada para o 
modelo são a taxa de desconto (DR), a vida útil do equipamento (L) e o ano desde a aquisição do 
equipamento, que é representado pelo (n).

A taxa de desconto (DR) é a taxa de média de juros que o consumidor usaria para pagar o custo 
adicional para adquirir um equipamento mais eficiente e a vida útil do equipamento (L) é o tempo 
de vida útil do equipamento, ou seja, tempo em que o equipamento é usado antes de ser descartado 
ou substituído.

O custo de operação (OC) é calculado pela multiplicação do custo unitário de energia (UEC) pelo 
preço da eletricidade (P), conforme a Equação 02.

O consumo unitário de energia (UEC) corresponde ao consumo anual típico do equipamento 
condicionador de ar dado em kWh/ano. O UEC foi baseado na norma ISO 16358, considerando o 
tempo de uso de 3,1 horas para o setor residencial e 3,9 horas para o setor comercial (LETSCHERT 
et al., 2019).

Os custos de manutenção e instalação devem ser contabilizados no CCV somente se existirem 
alterações nos custos em função do incremento da eficiência. Os custos de instalação são adicionados 
aos custos de aquisição e os custos de manutenção são adicionados aos custos operacionais anuais 
e descontados com os custos de energia (MCNEIL et al., 2007).

Os impactos para os fabricantes avaliam os custos e os benefícios que os PMEEs mais restritivos 
promovem para os fabricantes nacionais. A análise baseia-se em um modelo de fluxo de caixa (FCF) 
ajustado para a indústria brasileira (LETSCHERT et al., 2019). O modelo avalia como os PMEEs mais 
restritivos impactam os fabricantes locais em termos de investimentos, custos de produção por 
unidade e receitas resultantes nas alterações dos preços. 

 Eq.01

 Eq.02

 Impactos para os Fabricantes

CC V  =  E C  +  ∑

O C  -  U E C  * P

n = 1

o c 
1 + D R )

L



Segundo Letschert et al. (2019), as receitas dos fabricantes representam a soma dos preços de 
venda do fabricante (Manufacturer Selling Price - MSP) associados às vendas em um ano específico, 
conforme apresenta a Equação 03. 

Onde EBIT é dado pela Equação 05.

 Eq.03

 Eq.04

 Eq.05

Onde R (Revenues) são as receitas; O (Overhead) são as despesas gerais; ECC (Equipment Conversion 
Cost) são os custos de conversão de equipamentos; e MM (Manufacturer Mark-up) é a margem de 
lucro do fabricante.

R  =  ∑  M S P
v e n d a s

N O PAT  =  E B I Tx ( 1  -  t a xa  d e  i m p o s t o )

E B I T  =  R  -  (       )  -  R  -  E CCR 
M M



A Figura 2-3 apresenta o fluxograma para a avaliação dos impactos para os fabricantes devido à 
implementação de PMEEs mais restritivos.
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 Figura 2-3: Etapas para o cálculo do valor presente líquido

 Fonte: Letschert, 2018

Segundo Letschert et al. (2019), as despesas gerais representam as despesas de vendas, 
administrativas, bem como despesas com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Os custos de conversão 
de equipamentos, segundo tais autores, “representam os investimentos únicos em pesquisa, 
desenvolvimento de produtos, testes, certificação e marketing. Eles representam os investimentos 
não relacionados ao capital que são necessários antes da data da norma entrar em vigor e após o 
seu anúncio5” (LETSCHERT et al., 2019, p. 9). Para o cenário de referência (caso base), esses custos 
são nulos, com tendência de aumento à medida que maiores PMEEs sejam implementados. 

A economia nacional de custos operacionais ocorre em função das entradas de preço de eletricidade 
e economia nacional de energia. Os custos nacionais de equipamentos são encontrados pela 
diferença entre os custos de equipamentos tanto para o caso base como para o caso PMEE. 
Utilizando uma taxa de desconto nacional (dado de entrada) aos custos nacionais de equipamentos 
e economia nacional de custos operacionais encontra-se o valor presente líquido.

5No original, em inglês: “The Equipment conversion costs represent the one-time investments in research, product development, 

testing, certification, and marketing. They represent the non-capital investments that are needed before the effective date of the 

standard and after its announcement”.



Outro parâmetro intermediário importante para o cálculo do Valor Presente Líquido para a Indústria 
( VPLI) é o fluxo de caixa livre (Free Cash Flow – FCF), conforme apresenta a Equação 06.

Onde GC são os gastos de capital; CCC é o custo de conversão de capital; e CF é o fluxo de caixa, 
dado pela Equação 07.

O Valor Presente Líquido para a Indústria ( VPLI) no caso base e em cada cenário de eficiência é 
calculado pela Equação 08.

Onde y e y0 representam o ano de análise e o ano de referência, respectivamente, e o valor 
terminal representa o valor presente em um momento futuro de todos os fluxos de caixa futuros, 
considerando taxas de crescimento estáveis. A taxa de desconto (DR) é o custo médio ponderado 
de capital (LESTCHERT et al., 2019).

 Eq.06

 Eq.07

 Eq.08

As despesas de capital são calculadas como uma porcentagem das receitas usando um valor padrão 
personalizado para cada país. Estes representam as despesas ocasionais incorridas na compra de 
plantas, propriedades e equipamentos usados na produção de ar condicionado. Os Custos de 
Conversão de Capital (CCC) representam os investimentos únicos em instalações, propriedades e 
equipamentos resultantes da definição do PMEE. Esses valores são obtidos por meio de entrevistas 
com os fabricantes e estimativas baseadas em Letschert et al. (2018).

A mudança no capital de giro representa a variação do ativo circulante menos o passivo circulante 
entre um determinado ano e o ano anterior. O modelo calcula o capital de giro como uma 
porcentagem das receitas com base em um valor padrão (LETSCHERT et al. 2019).

F C F  =  C F  -  G C  -  CCC

C F  =  N O PAT  -  M u d a n ça  C a p i t a l  d e  G i r o

V P L I  =  F C Fx (       )  ( y - y 0 )+  va l o r  t e r m i n a l1 
1 + D R
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Um outro conjunto crítico de decisões diz respeito aos impactos nacionais que, por sua vez, são 
classificados em duas categorias: a Economia de Energia Nacional (EEN) e o Valor Presente Líquido 
( VPL). O fluxograma para a determinação dos impactos nacionais é apresentado na Figura 2-4.

A EEN corresponde à economia nacional obtida com a implementação dos novos PMEEs. Segundo 
McNeil et al. (2007), é definida como a diferença no consumo nacional de energia (CNE) entre o 
cenário de referência (caso base) e o cenário de eficiência energética (caso PMEE). No cenário de 
referência, todos os produtos operam na eficiência de linha de base, ao passo que, para o cenário 
de eficiência energética, todos os produtos adquiridos depois da implementação dos novos PMEEs 
operam na eficiência determinada por uma combinação de opções de projetos. A economia de 
energia nacional é a dada pela subtração entre os dois casos, conforme a Equação 09.

 Impactos Nacionais

 Figura 2-4: Etapas para o cálculo dos impactos nacionais

 Fonte: Letschert, 2018
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O CNE para os estoques de condicionadores de ar nacionais para um determinado ano é dado pela 
Equação 10.

Onde UEC é determinado de acordo com o ano de compra (y-idade) do equipamento e difere entre 
o cenário de referência (caso base) e o caso PMEE, para os anos posteriores à sua implementação, 
devido à melhoria na eficiência energética, conforme mostra a Equação 11.

O Eff0 é a eficiência de base do equipamento no ano de referência (y0) e Reff corresponde à taxa anual 
de melhoria de eficiência energética.

Os benefícios nacionais no contexto ambiental são impulsionados pelo consumo de energia 
primária (insumos para geração de energia a partir de combustíveis fósseis), conforme apresenta 
a Equação 13.

A economia de energia primária (EEP) é calculada a partir da economia de energia nacional (EEN), 
considerando a variação de combustíveis para geração de eletricidade, as perdas no transporte e 
distribuição ( T&D) e a taxa de aquecimento (HR) da energia elétrica (MCNEIL et al., 2007).

A mitigação nas emissões de dióxido de carbono (MEC) é calculada a partir da economia de energia, 
aplicando um fator de carbono (FC), conforme apresenta a Equação 14.

A eficiência (Eff ) em cada ano (y) é dada pela Equação 12.

 Eq.10

 Eq.11

 Eq.12

 Eq.13

 Eq.14

C N E ( y )  =  ∑  E s t o q u e ( y, i d a d e ) x U E C ( y  -  I d a d e )

U E C  =  U E C ca s o  b a s ex (             )

E ƒ ƒ ( y )  = E ƒ ƒ 0x ( 1 + R e f f ) ( y - y o )

E E P  =  (         ) x H R

M E C  =  (         )  x F C

i d a d e

E ƒ ƒ ca s o b a s e
E ƒ ƒ P M E E

E N N 
1 -T & D

E N N 
1 -T & D



O VPL corresponde ao benefício financeiro líquido de sua implementação a nível nacional. Os 
impactos financeiros nacionais para um dado ano são as somas dos custos dos equipamentos e os 
custos operacionais dos consumidores. Os impactos financeiros nacionais para um determinado 
ano (y) são as somas dos custos dos equipamentos (primeira compra) e os custos operacionais 
ao longo de sua vida útil (MCNEIL et al., 2007). Os custos nacionais dos equipamentos (CNE)
correspondem ao custo do equipamento (CE) multiplicado pelo número total de equipamentos 
(estoque), conforme mostra a Equação 15:

Onde CEcaso base
(y) e CEcaso basey

0 representam o custo de equipamentos para o caso base para o ano 
considerado y e y0 (ano de referência), respectivamente, e Rdef  é a taxa de deflação do preço real.

A economia líquida anual é dada pela diferença entre os custos dos equipamentos (∆CNE) e os 
custos de operação (∆CNO), para o cenário PMEE e cenário de referência (caso base), conforme 
mostra a Equação 18.

Onde DRN representa a taxa de desconto nacional, que difere da taxa de desconto usada para o 
cálculo do custo de ciclo de vida.

 Eq.15

Os custos nacionais de operação (CNO) são mostrados na Equação 16 e correspondem aos custos 
nacionais dos equipamentos multiplicados pelo preço da eletricidade (P).

Os custos dos equipamentos variam ao longo do tempo. O preço real do equipamento para o 
cenário de referência (caso base) é dado pela Equação 17.

 Eq.16

 Eq.17

 Eq.18

C N E  =  C E x E s t o q u e ( y )

C N 0  =  C N E ( y ) x P

C E ca s o  b a s e( y ) =  C E ca s o  b a s e ( y 0)  x (  1 - R d e ƒ) y - y 0

y
V P L =  ∑ [ ∆ C N O ( y ) +  ∆ C N E ) ]  x ( 1 + D R N) - ( y - y 0 )



A documentação durante o processo de desenvolvimento de novos PMEEs torna-
se necessária para: (a) identificar fontes, informações, julgamento de critérios 
técnicos, modelos e outras ferramentas essenciais em cada componente na 
análise; (b) rastrear cada componente da análise para que nos casos de eventuais 
mudanças no valor ou formulações os elementos individuais da análise sejam 
plenamente conhecidos; e (c) capacitar os envolvidos, recuperar informação e, se 
preciso for, reconstruir a análise e saber como os resultados foram obtidos (WIEL 
et al., 2005).

Em razão das definições dos novos PMEEs, a documentação deve ser suficiente 
para capacitar os envolvidos a refazer parte da análise, caso desafios legais sejam 
levantados, e encontrar informações ou simulações úteis para a definição de PMEEs 
subsequentes. Os benefícios de uma documentação incluem: preparação de um 
relatório que sustenta os programas de implementação de novos PMEEs, controle 
da versão da análise que é utilizada para diversos trabalhos dentro do escopo 
do projeto, capacidade de responder comentários, justificar questionamentos 
das partes interessadas ou revisores, controle interno de qualidade, transferência 
de conhecimento, revisão, retomada do processo após possíveis atrasos e 
estabelecimento de regras consensuais. A negligência pela documentação 
ocasiona a vulnerabilidade do processo sempre que um dos membros da equipe 
abandona o projeto ou as fontes de dados são questionadas. Erros devem ser 
minimizados para um correto estabelecimento de novas normas, antes que 
a análise seja divulgada para agências governamentais, legisladoras e partes 
interessadas. Cabe à documentação a redução desses erros. Para cada etapa na 
definição de novos PMEEs a documentação deve ser definida como uma tarefa de 
extrema importância e deve ser realizada com a maior frequência possível visando 
identificar e minimizar as chances de erros precoces (WIEL et al., 2005).

Uma vez completadas todas as análises, descritos e documentados todos os passos e examinados 
todos os comentários realizados pelas partes interessadas, cabe aos órgãos governamentais 
considerar os encargos e benefícios para as novas implementações, decidindo quais PMEEs serão 
adotados e documentando as razões da tomada de decisão (WIEL et al., 2005).

Quando da realização da Consulta Pública para o estabelecimento de novos padrões mínimos 
de eficiência energética, deverá ser disponibilizado junto da minuta da Portaria Interministerial 
proposta um Estudo de Impacto Regulatório (EIR), a ser elaborado mediante o cumprimento 

 Documentação

 Estabelecimento 
 dos Novos PMEEs



do disposto no art. 8º por parte de todos os fabricantes e importadores ou associações que os 
representem, conforme a Portaria Interministerial nº 2, de 31 de Julho de 2018 (DOU, 2018). O 
Inmetro é o órgão responsável pela fiscalização, acompanhamento e avaliação no disposto do 
programa de metas, cabendo-lhe levar ao CGIEE as não conformidades verificadas. O CGIEE é o 
órgão responsável por promover as deliberações competentes sobre as ações governamentais de 
suporte à implementação do programa de metas, cabendo ao Comitê Técnico de condicionadores 
de ar propor ações complementares no sentido de assegurar seu cumprimento.

Após a tomada de decisão, um anúncio público para os novos PMEEs dever ser executado, contendo 
as datas para as novas implementações e o procedimento para a conformidade. O processo e o 
cronograma para a promulgação final dos novos PMEEs deve ser definido publicamente para não 
haver surpresa às partes interessadas e para que os fabricantes tenham um prazo razoável entre 
a data da publicação e a data da efetivação dos novos padrões a fim de que as mudanças em seus 
projetos para os novos padrões sejam realizadas (DOU, 2018).
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Nesta seção, faremos uma breve descrição dos Programas de Padrões Mínimos 
de Ef iciência Energética (PMEEs) e detalharemos as etapas apresentadas na 
Parte A, considerando o estudo de impacto regulatório para novos padrões de 
ef iciência em condicionadores de ar tipo split hi-wall no Brasil.

Padrão Mínimo de 
Ef iciência Energética (PMEE)

Segundo Wiel et al. (2005), melhorias no desempenho energético dos produtos são 
um elemento essencial para qualquer governo interessado em políticas de eficiência 
energética e programas de mitigação dos impactos em mudanças climáticas. 
Programas equilibrados devem ser desenvolvidos para que produtos ineficientes 
sejam eliminados do mercado consumidor e se estimule o desenvolvimento 
de tecnologia rentável e eficiente em termos energéticos. Vantagens como 
grandes economias de energia, limitação do crescimento de energia sem afetar o 
crescimento econômico e o estabelecimento de novos comportamentos por parte 
dos fabricantes são observados quando um projeto de eficiência energética é bem 
implementado.

Dentre as políticas que cumprem esse papel, ganha destaque o Padrão Mínimo 
de Eficiência Energética (PMEE), na medida em que estabelece o mínimo de 
performance energética a ser adotado no mercado.

De acordo com a Lei 10.295 de 17 de outubro de 2001, é o Poder Executivo 
Federal que estabelece os padrões mínimos de eficiência energética com base em 
indicadores técnicos pertinentes e compete ao Comitê Gestor de Indicadores e 
Níveis de Eficiência Energética (CGIEE) elaborar Regulamentações Específicas para 
aparelhos de condicionamento de ar, bem como estabelecer programas e metas 
com indicação da evolução dos padrões a serem alcançados (NASCIMENTO, 2015).

As análises propostas no presente estudo têm por finalidade fundamentar o 
estabelecimento de novos PMEEs para o setor de condicionamento de ar no Brasil. 
Os resultados obtidos subsidiarão discussões com as partes interessadas, buscando 
benefícios para os diversos setores. Conforme descrito na Parte A, a metodologia 

3. Parte B: Aplicação do EIR em Condicionadores 
de Ar Tipo Split Hi-Wall no Brasil



consiste em avaliar os impactos para os consumidores, para os fabricantes e os impactos nacionais 
com a implementação de novos PMEEs em condicionadores de ar tipo split.

A implementação de novos PMEEs envolve várias etapas que devem ser cuidadosamente avaliadas, 
uma vez que cada país tem suas particularidades que devem ser levadas em consideração. Um 
dos passos fundamentais para o estabelecimento de novos PMEEs consiste no desenvolvimento 
de um padrão de procedimentos de teste (métricas de eficiência energética). Procedimentos de 
teste (métricas) são necessários para avaliar a eficiência energética dos equipamentos e checar 
sua conformidade aos padrões regulatórios estabelecidos. Os procedimentos de teste informam a 
performance energética do equipamento. Segundo Meier e Hill (1997), os procedimentos de teste 
são a base para programas de eficiência energética.

As principais métricas utilizadas em condicionadores de ar são o Energy Efficiency Ratio (EER) e o 
Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF), também conhecido como Seasonal Energy Efficiency 
Ratio (SEER). No Brasil, o método utilizado é o Energy Efficiency Ratio (EER).

As métricas de eficiência energética adotadas no Brasil avaliam a eficiência energética em 
condicionadores de ar operando em regime com carga total (capacidade máxima). Os procedimentos 
adotados nos testes para medição de desempenho energético em condicionadores de ar no Brasil 
são baseados nas normas internacionais ISO 5151 e ISO 13253 (GHISI et al., 2015). É um método 
relativamente simples em que a eficiência energética é medida de forma rápida e confiável. No 
entanto, na prática, os equipamentos operam em regime transiente, ou seja, com carga parcial e 
com temperaturas do ambiente externo superiores às de teste. A eficiência em condicionadores de 
ar diminui com o aumento da temperatura externa. Outro ponto a ser destacado é que o consumo 
dos condicionadores de ar por ocasião dos testes varia das condições reais. É importante que o 
consumidor tenha ciência do consumo real que o equipamento desenvolverá. Para isso, a métrica 
de eficiência energética deve ser a mais próxima possível das condições reais.

Há, no mundo, diferentes métricas adotadas e essa variação tem a ver com a adaptação que 
cada país faz às suas próprias condições climáticas, de temperatura e umidade etc. Apesar dessa 
multiplicidade de métricas, a ISO 16358 tem sido a mais comum, não só por se tratar de um padrão 
internacional, como também por se revelar uma das menos complexas. Países como Índia, Tailândia, 
China, entre outros, usaram a ISO 16358 como a principal referência. Com essa métrica, a eficiência 
passa a ser informada em SEER ou CSPF (LETSCHERT et al., 2019).

Considerando a necessidade de aproximação dos testes com a performance real do condicionador de 
ar, deve-se levar em consideração a substituição da métrica EER por uma métrica sazonal. A transição 
das métricas é necessária principalmente devido ao crescimento no uso de condicionadores de ar 
com compressores de rotação variável (inverter).

 Identif icação do Problema

A Figura 3-1 apresenta os PMEEs (Minimum Energy Performance Standards - MEPS) e o mercado 
de vendas de condicionadores de ar tipo split para alguns países.



 Figura 3-1: Vendas de condicionadores de ar e MEPS (PMEE) para alguns países

 Fonte: Shah et al., 2017

Dos países analisados verifica-se que as vendas de sistemas de condicionadores de ar tipo split 
atingiram o valor de aproximadamente 30 milhões de unidades na China e que os PMEEs (MEPS) 
apresentaram valores em torno de 4,5 EER. No contexto brasileiro, as vendas de sistemas de 
condicionadorevs de ar tipo split atingiram, para o mesmo ano, um valor aproximado de 4 milhões 
de unidades, ao passo que os PMEEs (MEPS) para 2011 encontravam-se em torno de 2,5 EER. Para 
a Índia e a Indonésia, os PMEEs apresentaram valores semelhantes aos do Brasil nos anos de 2015 
e 2017, respectivamente. Alguns países como Arábia Saudita, Vietnã e Paquistão, embora possuam 
um menor volume de vendas, apresentam PMEEs (MEPS) superiores a 3 EER.

Desde que foram estabelecidos, os Padrões Mínimos de Eficiência Energética (PMEEs) para o Brasil 
cresceram a uma taxa de aproximadamente 1% a cada quatro anos (ENCE, 2017). 

 Partes Interessadas

Faz-se nectessário conhecer os canais de distribuição de condicionadores de ar tipo split no Brasil 
para um melhor entendimento da dinâmica brasileira na distribuição de vendas, exportações e 
importações. A obtenção dos dados dos canais de distribuição foi realizada por pesquisas on-line, 
por fontes acadêmicas (artigos em periódicos), revistas especializadas como as da Abrava, Inmetro 
e Procel e publicações internacionais (MITSIDI, 2018). Contatos com organizações setoriais para 
a obtenção dos dados sobre o volume de produção, vendas e market share também foram feitos. 
Algumas das informações necessárias para a análise foram fornecidas pela Associação Nacional 
de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), associação que representa a maioria dos 
fabricantes brasileiros, e por empresas específicas, sendo que esses dados foram cobertos por 
dever de sigilo por parte da equipe do iCS e do LBNL.
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A representação do fluxograma da cadeia de distribuição dos condicionadores de ar tipo split é 
apresentada no Anexo A. Os canais de distribuição visam identificar quem são os principais atores 
na cadeia de suprimentos, quem são os principais fabricantes e importadores e visam determinar 
o volume de vendas, bem como o volume de exportação e importação.

 Coleta de Dados

 Dados de Mercado

As principais referências e fontes de informação foram obtidas da Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava), Associação Nacional de 
Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC) e de entrevistas com distribuidores (MITSIDI, 2018). Algumas variáveis críticas não puderam 
ser coletadas, são elas: 

A coleta de dados foi desenvolvida, em grande parte, pela Mitsidi Projetos (2018) e dividida em duas 
fases. A primeira fase consistiu no levantamento das referências e, a segunda, no levantamento da 
base de dados. Os resultados foram consolidados numa planilha Excel.

As variáveis necessárias para a análise dos impactos para os consumidores, fabricantes e impactos 
nacionais no estabelecimento de PMEEs mais restritivos são os canais de distribuição, dados de 
mercado, base de dados dos modelos de condicionamento de ar, dados macroeconômicos, uso de 
energia, estoque, dados econômicos e dados de energia.

Os condicionadores de ar tipo split hi-wall são os equipamentos mais comumente 
utilizados em aplicações para o setor residencial e comercial (ABRAVA, 2015). Nesse 
sentido, os impactos da implementação de novos PMEEs são avaliados somente 
para os condicionadores de ar tipo split utilizados nesses setores, desprezando o 
setor industrial e outros tipos de equipamentos (condicionadores de ar tipo janela 
e condicionadores de ar portáteis).

Os dados de mercado “são compostos por uma série de variáveis referentes à 
venda de equipamentos de ar condicionado, bem como a composição do market 
share (participação de mercado), tanto em relação ao nível de eficiência, quanto 
em relação ao fluido refrigerante” (MITSIDI, 2018). As variáveis solicitadas foram o 
histórico de vendas em unidades para equipamentos mini-split, janela e multi-split, 
unidades importadas, percentual de vendas por tipo de tecnologia e aplicação 
(residencial e comercial) e market share por vendas e por fluido refrigerante, 

Market share dos fabricantes.

Market share dos distribuidores.

Informações atualizadas sobre unidades vendidas por tipo, 
potência e classificação de eficiência energética. Essas variáveis 
foram estimadas a partir dos dados disponíveis na literatura.

1
2
3



unidades de importação e percentual de vendas por tecnologia e aplicação.

Alguns dados não foram localizados e para esses casos algumas premissas foram adotadas para 
obter uma estimativa. Os dados de market share dos equipamentos por padrões de eficiência não 
foram encontrados, exigindo a definição de uma metodologia de estimativa. O banco de dados 
on-line de modelos do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) foi utilizado como fonte de 
informações para a estimativa do market share; no entanto, os condicionadores de ar etiquetados 
estavam disponíveis apenas até o ano de 2013 e com subdivisão entre split e janela. Para 
complementar e preencher os dados de 2014 a 2017, foram utilizadas as informações das tabelas 
mais recentes de eficiência energética do Inmetro/PBE para condicionadores de ar, considerando 
a data de aprovação da certificação de cada modelo como o ano em que foi inserido no mercado 
(MITSIDI, 2018). Os modelos etiquetados foram identificados com os padrões de eficiência dos 
equipamentos registrados por ano, assumindo como premissa que o percentual entre os diferentes 
níveis representa o percentual de vendas por tipo e eficiência dos equipamentos, conforme mostra 
a Figura 3-2.

 Figura 3-2: Market share com base nos padrões de eficiência energética

 Fonte: Mitsidi, 2018
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Os dados técnicos para os modelos de condicionadores de ar tipo split hi-wall etiquetados pelo 
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) abrangeram 1.940 diferentes modelos (1.243 high-wall, 
379 piso-teto, 204 cassete e 114 janela). Foram coletados preços para 240 modelos disponíveis 
para venda on-line, conforme estudo realizado pela Mitsidi Projetos (2018), representando 12,4% 
da amostra total de equipamentos, sendo 184 high-wall, 25 piso-teto, 9 cassete e 22 janela. As 
capacidades térmicas dos condicionadores de ar para o setor residencial e comercial apresentaram 
variações significativas. Para minimizar essas dificuldades, assumiu-se no presente trabalho um 
modelo representativo cujo objetivo é caracterizar o equipamento mais comumente utilizado 
pelos setores residencial e comercial. O equipamento representativo para os setores residencial 
e comercial foi assumido como um condicionador de ar split hi-wall com capacidade de 12.000 
BTUs. As principais características do equipamento representativo (linha de base) são descritas na 
Tabela 3-1.

Porcentagem de equipamentos nível A tem crescido e a porcentagem dos 
níveis D e E está em declínio, desde 2013. Como o nível mínimo de eficiência 
energética A foi melhorado apenas em 2018, os dados indicam que quase 
a metade do mercado está atualmente com a melhor classificação. Como 
os dados mostram apenas os equipamentos registrados, as vendas reais 
podem ser ainda maiores. Na parte direita da Figura 3-2, verifica-se os 
últimos requisitos de eficiência energética para cada nível de eficiência. 
É importante notar que, neste estudo, não são consideradas as diferenças 
entre os condicionadores de ar tipo split hi-wall com compressores de 
velocidade fixa (convencional) e variável (inverter) (MITSIDI, 2018).

 Tabela 3-1: Características do condicionador de ar  tipo split representativo no âmbito do estudo

 Fonte: Elaboração própria, baseado em Mitsidi, 2018

Os dados de importação foram obtidos na base de dados do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) e serviram tanto para preencher a aba de dados de mercado, quanto para 
auxiliar na definição do fluxograma da cadeia de distribuição (MITSIDI, 2018). Os dados do MDIC 
são apresentados em dólares, quilogramas e quantidade na Nomenclatura Comum do Mercosul 
(NCM).

O market share por vendas para diferentes fabricantes e o total de produção nacional por 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) para diferentes equipamentos foram 
disponibilizados em um questionário (em Mitsidi, 2018).

 Verifica-se que a: 

TIPO

Capacidade

Capacidade

Tensão

Frequência

Tipo de compressor

CONDICIONADOR 
DE AR TIPO SPLIT HI-WALL

12.000 BTUs

3.51 kW

220 V

50/60 Hz

Rotação �xa/variável



Os dados macroeconômicos foram resumidos em nove variáveis com 
intervalos entre 2000 e 2040 (MITSIDI, 2018). Para a série histórica de 2000 
a 2018 foram utilizados os valores reais disponíveis. Já a previsão do ano de 
2019 até o ano de 2040 foi baseada em diferentes referências. As variáveis 
solicitadas são: taxa de urbanização, taxa de eletrificação, Produto Interno 
Bruto (PIB) com Paridade de Poder de Compra (Purchase Power Parity -PPP), 
população, número de habitantes por residência e consumo de eletricidade 
no setor comercial (Anexo B). Os dados macroeconômicos não exigiram a 
adoção de metodologias mais complexas, uma vez que a maioria dos dados 
já estava disponível. A seguir, descrevemos definições, metodologias e 
premissas adotadas para cada variável.

Taxa de Urbanização (%): É o percentual da população que vive em áreas 
urbanas. Os valores dos anos 2000 até 2010 foram obtidos do Censo do 
IBGE (2010). Os valores para os anos seguintes até 2015 têm origem na 
PNAD (2015). Nas projeções de 2016 até 2040 foram usados os valores do 
PNE 2050 da EPE (2015).

Taxa de eletrificação (%): Corresponde ao percentual de residências com 
acesso à eletricidade. Os valores dos anos 2000 até 2010 foram obtidos 
do Censo IBGE (2010), enquanto que os valores dos demais anos até 2015 
foram obtidos da PNAD (2015). Para 2015 até 2040 foi adotado o mesmo 
valor referente a 2015, uma vez que a taxa de eletrificação já se encontra 
muito próxima a 100%.

Produto Interno Bruto: O Produto Interno Bruto (PIB) é apresentado tanto 
em US$ constante – em preços de 2010 - quanto com paridade do poder 
de compra (PPP) – em preços de 2011. A série histórica de 2000 a 2016 foi 
obtida no World Bank (2018). As projeções foram estimadas com dois valores, 
2,9% a.a. com base no cenário de referência do Caderno de Economia da 
EPE (2018) entre os anos de 2017 a 2032 e de 3,75% a.a. com base no PNE 
2050 entre os anos de 2033 a 2040.

PIB do setor de comércio e serviços: Corresponde ao percentual relativo 
do PIB do setor de comércio e serviços em relação ao PIB total. Esses 
valores foram obtidos do IPEA (2018) para a série histórica, enquanto as 
projeções foram obtidas do PNE 2050. Os percentuais relativos foram então 
multiplicados pelos valores do PIB total para obtenção dos dados em PPP 
e US$ constante.

 Dados Macroeconômicos



População: A população para os anos 2000 até 2010 foi obtida do Censo do 
IBGE e a população para os outros anos até 2017 foi obtida da PNAD. “Para 
as projeções de 2018 a 2040, foram adotados os valores do PNE 2050 da 
EPE” (MITSIDI, 2018).

Número de habitantes por residência: Corresponde ao número médio de 
habitantes por residência no país (Brasil). Os valores dos anos 2000 até 
2010 foram obtidos do Censo do IBGE, enquanto os valores dos demais 
anos até 2015 vêm da PNAD. As projeções de 2016 a 2040 foram obtidas do 
PNE 2050 da EPE.

Consumo de eletricidade do setor comercial: “Refere-se ao consumo total de 
eletricidade correspondente apenas ao setor de comércios e serviços. O 
valor histórico foi encontrado até 2017 no BEN (2014) da EPE, enquanto as 
projeções até 2040 foram encontradas no PNE 2050 da EPE” (MITSIDI, 2018).

A área comercial do país em metros quadrados é uma variável que não pôde 
ser obtida. Essa informação é relevante para determinar o crescimento 
do setor até 2040. No entanto, como não foi possível determinar essa 
informação com uma margem de erro considerada adequada, o presente 
estudo optou por considerar o consumo de eletricidade do setor comercial 
como referência, sugestão essa feita pelo Lawrence Berkeley National 
Laboratory (MITSIDI, 2018).

 Uso de Energia

As principais referências utilizadas para a coleta de dados correspondentes 
ao uso de energia são apresentas na Tabela 3-2.

Os dados para o uso médio do equipamento em horas e o número de 
residências e estabelecimentos comerciais foram obtidos diretamente das 
referências citadas, exigindo poucas adaptações. Para o número médio de 
horas por dia, os dados encontrados mostram uma média de 3,1 horas por 
dia para o setor residencial e 3,9 horas por dia para o setor comercial. A 
média utilizada representa o uso para as estações de verão e inverno e para 
todos os estados brasileiros.

O número total de estabelecimentos residenciais e comerciais foi retirado 
diretamente de dois documentos do IBGE: PNAD e Pesquisa Anual de 
Comércio. O número de domicílios para o ano de 2016 é 68.177.000,00 e, 
de prédios comerciais, 1.573.146,00.



 Tabela 3-2: Referências para os dados de energia

 Fonte: Mitsidi, 2018

Para o perfil de uso de energia, as curvas de carga de consumo para os setores residencial 
e comercial foram normalizadas a partir de valores de 2005. Isso implica que os resultados 
apresentam uma defasagem de tempo. As curvas de carga para o setor residencial foram 
obtidas do software SINPHA, disponibilizado pelo Procel, no qual foi obtido o consumo de 
energia elétrica diário para uma residência típica. Para o setor comercial, as curvas de carga 
foram obtidas a partir de Francisquini (2006). Foram realizadas buscas por curvas mais 
atualizadas, porém essas informações não estão disponíveis a nível nacional. O Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) possui hoje uma sessão em seu site que permite 
consultar as curvas de carga para o Sistema Interligado Nacional (SIN). Essas curvas foram 
consultadas para os dias mais quente e mais frio do ano de 2017. No entanto, tais curvas 
não permitem distribuir os consumos por setores, nem consideram a totalidade das fontes 
de geração, uma vez que uma parte das usinas despachadas não se encontra vinculada ao 
Sistema Interligado Nacional - SIN (MITSIDI, 2018).

Após a obtenção das curvas foi realizado o processo de normalização, que é uma 
ferramenta estatística para ajuste de valores de diferentes escalas para uma escala comum 
e comparável. Para normalizar os dados, deve-se utilizar as etapas de:(1) cálculo da média 
dos valores da série; (2) cálculo do desvio padrão; e (3) normalização com base nos valores 
originais, média e desvio padrão (MITSIDI, 2018).

VARIÁVEL REFERÊNCIAS USADAS PELA MITSIDI

Uso médio dos 
equipamentos de 
ar condicionado 
em horas por dia

Setor residencial e comercial: PROCEL, 2008. Avaliação do 
Programa Selo PROCEL em Condicionadores de ar. Sistema 
computacional, compatível com os padrões da Eletrobras 
para gerenciamento, armazenamento de dados, cálculos e 
simulações. Itajubá, outubro de 2008.

Setor residencial: IBGE, 2016. Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – PNAD.

Setor comercial: IBGE, 2015. Pesquisa Anual de Comércio 2015 
- Dados de Comércio - Total de empresas.

Setor residencial e comercial: BEZERRA, 2017, apud SINPHA, 
2005. Proposta Metodológica para Avaliação da Demanda 
Residencial de Energia Elétrica Através do Desenvolvimento 
de uma Curva de Carga. Programa de Pós-Graduação em 
Planejamento Energético, COPPE, da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, fevereiro de 2017.

Número de 
residências e 
estabelecimentos 
comerciais no país

Per�l de uso de 
energia nas 
residências e 
comércios



 Vida Útil

 Dados Econômicos

Para a vida útil (L) não foram encontrados estudos nacionais específicos 
sobre o uso de condicionadores de ar, principalmente para tecnologias 
consideradas mais recentes (multi-split). Portanto, as referências utilizadas 
são de associações e organizações internacionais como a American Society 
of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHARAE) e a Air 
Movement and Control Association (AMCA) que consideram 15 anos para 
sistemas mini e multi-split e 10 anos para a tecnologia tipo janela (MITSIDI, 
2018).

A vida útil de um sistema de condicionamento de ar varia em função de 
diversos fatores como sua capacidade, características regionais, rotinas de 
manutenção, entre outros. Considera-se, portanto, como premissa para o 
presente estudo, a vida útil dos aparelhos condicionadores de ar tipo split 
hi-wall para o Brasil como sendo de 10 anos.

Os dados econômicos classificam-se em três categorias: 

As referências encontradas para as variáveis exigiram discussões com o conselho técnico 
para definir qual o valor a ser utilizado. De acordo com a nota técnica dada pela Aneel 
(2018) e discussões internas com o conselho técnico, a taxa de desconto para o setor 
residencial foi assumida entre 5% e 8%. No presente estudo, adotou-se uma taxa de 
desconto para o setor residencial de 5,4%, devido a esse valor estar fundamentado em um 
rendimento equivalente a investimentos sem riscos e acessíveis a uma pessoa física.

A taxa de desconto para o setor comercial foi estimada com base no cálculo reverso do 
payback de dois anos adotado em média no setor (MITSIDI, 2018). Partindo de um dado 
investimento inicial, o retorno mensal foi parcelado em 24 meses e a taxa de desconto 
calculada para esse período. O resultado da taxa de desconto para o setor comercial 
encontrado é de 17,4%. A taxa de desconto para o consumidor de 7,2% foi estimada com 
uma média ponderada do setor residencial e setor comercial.

A taxa de desconto nacional (Selic) foi obtida diretamente a partir do Banco Central cujo 
valor corresponde a 6,5% (MITSIDI, 2018).

Os custos de instalação e frete são apresentados na Tabela 3-3 e Tabela 3-4, respectivamente 
(MITSIDI, 2018).

Taxa de desconto para o setor residencial.

Taxa de desconto para o setor comercial.

Taxa de desconto nacional.

1
2
3



 Tabela 3-3: Custo médio de instalação e por tipo de equipamento

 Fonte: Elaboração própria a partir de Mitsidi, 2018

 Tabela 3-4: Custo médio de frete para diferentes regiões do país

 Fonte: Elaboração própria a partir de Mitsidi, 2018

As pesquisas foram realizadas diretamente com os distribuidores, o que 
forneceu um orçamento mais próximo à real necessidade de mão de obra 
para instalação. “Os custos de instalação das lojas on-line são fixos para 
uma determinada faixa de potência, independentemente das condições 
de instalação, por isso precisam considerar uma série de fatores adversos 
embutidos no preço” (MITSIDI, 2018).

O valor do frete para a região Norte é mais que o dobro de todas as outras 
regiões. Isso explica o fato de poucos registros de equipamentos terem sido 
encontrados em lojas on-line para essa região. O valor do frete inviabiliza 
a compra on-line, levando os clientes a comprarem os equipamentos em 
lojas físicas. Considerando a média de R$ 106,05 para o país, encontra-se 
um valor que muitas vezes chega a 10% do custo total do equipamento, 
representando, assim, um possível fator de decisão de compra por parte 
dos consumidores finais (MITSIDI, 2018).

 A Tabela 3-4 mostra que: 

EQUIPAMENTOS

Multi-split Split/Janela

9.000 – 12.000

POTÊNCIA (BTU)

18.000 – 24.000

R$ 650,00 R$ 599,00

R$ 690,00 R$ 799,00

REGIÃO

Norte (Manaus)

Nordeste (Maceió)

Centro-oeste (Brasília)

Sudeste (São Paulo)

Sul (Porto Alegre)

Média

CEP

69005-070

57010-003

13170-020

01311-300

09175-190

-

VALOR (R$)

203,33

97,33

82,59

69,13

77,89

106,05



As principais variáveis para os dados de energia são mostradas na Tabela 3-5. Os dados de energia 
são cinco: (1) tarifa de eletricidade média; (2) eficiência média do parque de usinas termoelétricas; 
(3) perdas no transporte de eletricidade; (4) fator de emissão de CO2 da eletricidade produzida; e 
(5) curva do consumo de eletricidade no país.

O cálculo da tarifa média de eletricidade foi baseado nos relatórios 
divulgados pela Aneel com os valores das tarifas com impostos para cada 
concessionária do país. O valor final foi ponderado pelo número de clientes 
de cada concessionária, de forma a obter um valor mais factível com a 
realidade do país. Para a variável de eficiência do parque termoelétrico 
não foram necessários cálculos adicionais, uma vez que o valor é divulgado 
pela EPE (MITSIDI, 2018). 

As perdas no transporte de energia foram encontradas em uma referência da Aneel (2015) e são 
divididas em três categorias: perdas técnicas, perdas regulatórias e perdas reais. As perdas técnicas 
estão relacionadas com as tecnologias de transporte e distribuição e as “perdas regulatórias são 
aquelas ocasionadas por instalações ilegais e adulterações em medidores” (MITSIDI, 2018). No 
presente trabalho, apenas as perdas técnicas foram consideradas e apresentadas para os anos de 
2012 a 2014, únicos valores disponíveis.

 Dados de Energia

 Tabela 3-5: Dados de energia

 Fonte: Elaboração própria a partir de Mitsidi, 2018

Verificou-se que: 

VARIÁVEL

Tarifa de eletricidade residencial

Tarifa de eletricidade residencial

E�ciência média 
do parque de usinas termoelétricas

Perdas no transporte 
e distribuição (T&D) de eletricidade

Fator de emissão de CO2 (FC)

Uso �nal

VALORES ENCONTRADOS

0,67 R$/kWh

0,60 R$/kWh

58,4%

7,55%

0,4372 kgCO2/kWh

85% residencial e 15% comercial



O fator de emissões de CO2 é divulgado mensalmente pelo MCTIC para 
dois cenários: (a) emissões médias para a eletricidade no SIN e (b) margem 
de operação. O fator da margem de operação refere-se apenas às usinas 
que queimam combustíveis fósseis e são acionadas para complementar 
o parque hidroelétrico e demais fontes renováveis. Dessa forma, o fator 
médio de emissões para a eletricidade no SIN foi preenchido para os anos 
de 2016 e 2017, enquanto o fator da margem de operação foi preenchido 
para o ano de 2016 apenas.

 Análise Econômica 
 e de Engenharia

A análise de engenharia determina os custos em função da eficiência energética nas 
opções técnicas de novos projetos para elevar os PMEEs em condicionadores de ar tipo 
split hi-wall. Foram realizadas 306 combinações de projetos com diferentes tecnologias 
(compressores, trocadores de calor, inversores de frequência e válvula de expansão) e, a 
partir dos projetos que apresentaram os menores custos para os cenários propostos, foi 
desenvolvida uma curva de custo para melhoria da eficiência energética (LETSCHERT et 
al., 2019).

Adotou-se, no presente estudo, o condicionador de ar tipo split hi-wall pelo fato de que, 
nos setores residencial e comercial, esse equipamento possui maior representatividade. 
Para o modelo de linha de base admitiu-se um condicionador de ar tipo split hi-wall 
(compressor de velocidade fixa) com capacidade de 12.000 BTUs (3,5 kW) e com padrão de 
eficiência energética (EER) igual a 3,02 W/W. O custo de fabricação para o equipamento de 
linha de base é R$ 648,00 (LETSCHERT et al., 2019). A Tabela 3-6 apresenta os parâmetros 
da unidade do modelo de linha de base.

 Tabela 3-6: Condicionador de ar tipo split hi-wall de linha de base (caso base)

 Fonte: Elaboração própria a partir de PAMS, 2018

 De acordo com Mitsidi (2018):
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As definições dos padrões de eficiência foram divididas em cinco cenários: 1) PMEE EER = 3,23 W/W 
(CSPF = 3,43 W/W); 2) PMEE EER = 3,44 W/W (CSPF = 3,65 W/W); 3) PMEE EER = 3,50 W/W (CSPF = 
5,34 W/W); 4) PMEE EER = 3,98 W/W (CSPF = 6,83 W/W); e 5) PMEE EER = 4,80 W/W (CSPF = 8,65 
W/W). Esses cenários são avaliados em relação ao cenário de referência PMEE EER = 3,02 W/W (CSPF 
= 3,21 W/W). A Tabela 3-7 mostra os resultados da métrica Cooling Seasonal Performance Fator 
(CSPF) calculados para a capacidade de refrigeração de condicionador de ar tipo split hi-wall de 
12.000 BTUs (3,5 kW) que tem eficiências comparáveis ao índice EER, praticado no Brasil. Para o 
cenário de eficiência energética acima de PMEE EER = 4,50 não existem condicionadores de ar com 
velocidade fixa (LETSCHERT et al. , 2019).

O desempenho simulado dos componentes eficientes utilizado no presente estudo foi 
verificado por meio de dados de desempenho reais em condicionadores de ar eficientes, 
bem como por testes realizados no Lawrence Berkeley National Laboratory (LETSCHERT 
et al., 2019). A Figura 3-3 apresenta os resultados para os custos de fabricação e preços 
de varejo em função da eficiência energética (CSPF) em condicionadores de ar tipo split 
hi-wall de capacidade de 12.000 BTUs no Brasil. A Figura 3-3 também apresenta os preços 
atuais de varejo para condicionadores de ar tipo split hi-wall que usam compressores de 
velocidade fixa (Fixed Speed Driver - FSD) e compressores de velocidade variável ( Variable 
Speed Driver - VSD) no mercado brasileiro para validar as previsões de preço neste estudo 
(LETSCHERT et al., 2019).

Tabela 3-7: Correlação entre as métricas EER e CSPF

 Fonte: Elaboração própria a partir de Letschert et al., 2019

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA ERR (W/W)

CSPF (W/W) CSPF (W/W)



 Figura 3-3: Curvas preço x eficiência

 Fonte: Letschert et al., 2019

A partir dos níveis de eficiência definidos na Tabela 3-7 foram calculados os preços 
de varejo com base na curva de custo. A seguir, os EERs dos modelos de equipamentos 
coletados pela Mitsidi (2018) foram convertidos em CSPF para calcular a mescla de níveis 
de eficiência no mercado equivalente a CSPF. Aplicando as cotas de mercado referentes 
às eficiências, ao consumo unitário de energia e aos preços de varejo obtidos pela curva 
de custo foi calculada uma média ponderada do mercado equivalente a CSPF, cenário de 
referência (Business As Usual - BAU) e cenário PMEE (LETSCHERT et al., 2018), conforme 
mostra o Anexo C.

Os PMEEs mais utilizados pelos fabricantes no Brasil encontram-se nas faixas de EER = 
2,50 W/W a EER = 3,50 W/W, que correspondem às atuais classes de eficiência energética 
A e B (ENCE, 2018). Esse fato demonstra que os fabricantes dispõem de tecnologias para 
atender aos requisitos obrigatórios para que seus equipamentos apresentem eficiência 
mais elevada. Os cenários com as melhorias nos PMEEs implicam que os condicionadores 
de ar mais eficientes atualmente vendidos no Brasil se tornariam equipamentos com baixa 
eficiência para o ano de 2021. 

A Figura 3-4 apresenta a variação dos preços de varejo (R$) dos equipamentos para cada 
cenário em função da eficiência energética (CSPF).



 Figura 3-4: Preço de varejo de condicionamento de ar tipo split hi-wall em função da eficiência energética no Brasil

 Fonte: PAMS, 2018

Uma das principais etapas desse processo é uma avaliação dos impactos obtidos para 
as partes interessadas com a introdução dos novos PMEEs. Esses impactos para os 
consumidores, fabricantes e impactos nacionais foram avaliados por meio da metodologia 
Policy Analysis Modeling System (PAMS).

 Análise de Impactos: PAMS

A metodologia PAMS é uma ferramenta baseada em plataforma Excel que 
fornece estimativas dos custos e benefícios com a implementação de novos 
PMEEs. McNeil (2007) pontua que o modelo fornece análises voltadas para 
os consumidores e uma análise nacional de custo-benefício. Além dos 
impactos financeiros para os consumidores, o modelo fornece também uma 
estimativa nacional de economia de energia e de mitigação das emissões 
de carbono. O modelo PAMS foi projetado para modelar os impactos de 
novos PMEEs. Com esse tipo de política entrando em vigor, a eficiência de 
cada produto no mercado é assumida como excedendo o valor mínimo 
estabelecido pela política. O PAMS assume que, antes de os padrões 
serem implementados, todos os produtos no mercado operam com uma 
eficiência de linha de base bem definida. Os impactos dos programas de 
etiquetagem não são modelados. O modelo calcula os custos e benefícios 
dos novos PMEEs sob a perspectiva dos consumidores, dos fabricantes e 
sob a perspectiva nacional, na qual são incluídos benefícios financeiros, 
economia de energia e benefícios ambientais.

Os padrões mínimos de eficiência energética afetam somente os novos 
produtos. Os produtos instalados antes da implementação dos novos 
PMEEs não são afetados. No primeiro ano de implementação de novos 
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PMEEs, as economias são reduzidas devido aos novos padrões serem utilizados somente 
nos equipamentos vendidos no corrente ano. À medida que o tempo passa, mais produtos 
no estoque são impactados pelos novos PMEEs. O cálculo dos impactos nacionais ocorre 
em função da evolução do estoque de condicionadores de ar.

A viabilidade técnica, os impactos para os consumidores, os impactos nacionais, bem 
como os custos e benefícios com a elevação dos PMEEs para condicionadores de ar tipo 
split hi-wall para os setores residencial e comercial são avaliados em comparação com um 
cenário de referência (caso base). Para o cenário de referência, assumiu-se que o nível de 
eficiência corresponde a um equipamento classificado atualmente como B. Para o Cenário 
PMEE, assumiu-se cinco diferentes cenários, conforme mostrado na análise econômica e 
de engenharia.

A elevação dos novos PMEEs implica que o condicionador de ar tipo split hi-wall mais 
eficiente vendido atualmente se tornará um condicionador de média eficiência para o ano 
de 2021, ano de implementação dos novos PMEEs. 

Adotando para o Brasil um cenário de crescimento econômico de 3%, admite-se que as 
análises serão executadas para os anos de 2018 a 2035 (PAMS, 2018). A implementação 
dos novos PMEEs ocorrerá no ano de 2021. Os resultados foram obtidos dos impactos para 
os fabricantes e para os consumidores. Os impactos nacionais são avaliados para os anos 
de 2025, 2030 e 2035. Os dados de entrada necessários para a análise dos impactos para 
os consumidores no modelo PAMS são apresentados na Tabela 3-8.

 Tabela 3-8: Dados de entrada para o modelo PAMS

 Fonte: Elaboração própria baseado em Mitsidi, 2018
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Os principais dados para a análise dos impactos para os fabricantes são sumarizados na 
Tabela 3-9. Os dados de entrada para a avaliação dos impactos para os fabricantes são 
informações obtidas pelos próprios fabricantes e disponibilizadas, de forma agregada, 
para o Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

 Tabela 3-9: Dados de entrada para análise dos impactos para os fabricantes

 Fonte: Letschert et al., 2019

A distribuição dos custos totais de manufatura é apresentada 
na Figura 3-5. As estimativas de custos de fabricação 
listadas são as melhores estimativas atuais do LBNL para 
condicionadores de ar split com capacidade de 1 TR (12.000 
BTUs). Conforme Letschert (2018), assume-se que dos custos 
totais de produção e manufatura 80% são destinados aos 
materiais utilizados (chapas metálicas, fluido refrigerante, 
compressores, trocadores de calor, lâmina da ventoinha e 
motor do ventilador) e 20% são destinados a outros custos 
(12% de mão de obra, 3% de depreciação e 5% de despesas 
gerais).

Despesas com vendas, 
administrativas e gerais

Capital de giro

Taxa de desconto

Taxa de imposto

INPUT

Despesas com pesquisa
 e desenvolvimento

Despesas de Capital

Depreciação

Custos de conversão 
de equipamentos

Custos de versão de capital

Ativos encalhados

14%

10%

10%

8,5%

VALORES ENCONTRADOS

1% a 3%

2%

2%

Estimativas LBNL

Estimativas LBNL

Estimativas LBNL



 Figura 3-5: Custos de produção

 Fonte: Letschert et al., 2019

Os condicionadores de ar tipo split hi-wall no Brasil são fabricados na Zona Franca de 
Manaus. Neste estudo, foi considerada a regulamentação brasileira sobre o Processo 
Produtivo Básico (PPB), que exige que 30% dos compressores devem ser de origem 
nacional, além de um investimento obrigatório de 3% em Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) para produção de condicionadores de ar com compressores de velocidade variável 
(MCTIC, 2014).

 Previsão de Estoque

Segundo McNeil (2007), para avaliar os impactos nacionais devido à 
elevação de novos PMEEs faz-se necessário desenvolver uma estimativa 
da quantidade de produtos que operam no país nos anos considerados e a 
taxa de condicionadores de ar antigos e ineficientes que são substituídos 
por produtos novos e com novos PMEEs.

O estoque dos condicionadores de ar e o consumo nacional de uso final são 
impulsionados pelo crescimento populacional e pelas tendências nas taxas 
de difusão dos equipamentos. No Brasil, as taxas de difusão são dinâmicas 
e dependem da renda família e do grau de urbanização e eletrificação.

Segundo McNeil (2008), a difusão em condicionadores de ar é fortemente 
dependente das condições climáticas. Para países de clima tropical, como 
o Brasil, o condicionador de ar é considerado um dos equipamentos mais 



desejados, porém, devido ao seu custo elevado, é caracterizado como um equipamento 
de luxo. A difusão para condicionadores de ar é afetada pelo clima nacional e a variável 
de urbanização é substituída pela variável climática graus dias de resfriamento (Cooling 
Degree Days - CDD). Admite-se que o uso de condicionadores de ar se dá para setores 
com eletrificação plena. A Equação 19 apresenta o modelo de difusão utilizado para 
condicionadores de ar.

 Eq.19

Os parâmetros do modelo de saturação foram estimados pelo Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL) e são apresentados na Tabela 3-10.

 Tabela 3-10: Parâmetros de saturação

 Fonte: PAMS, 2018

Onde  é a saturação de condicionadores de ar; e β1, β3,Y , YCDD são resultados dos coeficientes 
de regressão linear para condicionadores de ar, referentes a renda, eletrificação e fatores 
residuais, respectivamente.

Para que as diferenças de custo de vida entre países sejam levadas em consideração, a 
renda foi corrigida de acordo com a paridade de poder de compra (Purchase Power Parity 
- PPP). O PPP do presente estudo foi convertido do ano de 2007 para 2011. Os dados 
macroeconômicos para o Produto Interno Bruto (PIB) para os setores residencial e comercial 
foram obtidos dos dados do Banco Central. O crescimento populacional foi obtido pelo 
Censo do IBGE por meio da PNAD. As taxas de urbanização e eletrificação foram obtidas 
por meio de pesquisas do Censo do IBGE (Anexo B).

As projeções das vendas dos condicionadores de ar para os anos de 2018 a 2035 são 
mostradas na Figura 3-6.
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 Figura 3-6: Vendas e projeção de vendas de condicionadores de ar tipo split

 Fonte: Letschert, 2018

 Figura 3-7: Difusão de equipamentos de condicionamento de ar tipo split hi-wall

 Fonte: Letschert, 2018

O modelo PAMS, por padrão, estima as previsões de vendas levando em consideração o 
crescimento da difusão e as substituições dos equipamentos. Para situações nas quais os 
dados e as projeções de vendas estão disponíveis, esses dados são lançados diretamente 
no modelo. Os dados de vendas para os anos de 2010 e 2011 foram obtidos pelo LBNL e 
para os anos de 2012 a 2017 foram obtidos do Euromonitor (MITSIDI, 2018). As projeções 
de vendas de 2018 a 2035 foram obtidas pelo modelo econométrico do PAMS, que leva 
em consideração o crescimento da difusão dos equipamentos e as substituições de 
equipamentos.

Ativos encalhados Estimativas LBNL



A Figura 3-7 apresenta a difusão para condicionadores de ar tipo split 
hi-wall para os anos de 2000 a 2035.

A difusão de condicionadores de ar tipo split hi-wall para o Brasil utilizada 
como referência (2000 a 2005) no modelo foi obtida de acordo com a 
Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Uso feita pela Eletrobras 
(2007). As projeções de difusão a partir do ano de 2005 foram obtidas por 
meio do modelo de difusão disponibilizado pela metodologia PAMS. 

A projeção da difusão de equipamentos de condicionamento de ar ocorre 
devido às tendências de crescimento das novas propriedades futuras (novas 
residências), à relativa facilidade de compra de novos equipamentos e às 
tendências de aumento da temperatura global.

 Impactos para os Consumidores

Os impactos para os consumidores foram avaliados para os cinco cenários 
propostos. Os parâmetros intermediários avaliados para cada cenário com 
a introdução dos novos PMEEs foram o preço médio de compra, o consumo 
anual médio por unidade (UEC) e a conta de eletricidade média. A partir 
desses parâmetros foram encontrados os resultados do CCV, economia no 
CCV e payback. Os resultados para cada cenário foram calculados e são 
apresentados na Tabela 3-11. Para cada cenário os parâmetros mostrados 
foram avaliados em relação ao cenário de referência.

 Tabela 3-11: Análise do Custo de Ciclo de Vida (CCV) e payback

 Fonte: Letschert et al., 2019
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De acordo com a análise de engenharia, foram estabelecidos os PMEEs para cada cenário 
de incremento de eficiência energética. Para determinar o preço incremental pago pelos 
consumidores, foi estimado o preço médio na ausência de melhoria de eficiência (caso 
base). Para PMEE EER = 3,23 (CSPF = 3,43) e PMEE EER = 3,44 (CSPF = 3,65) não foram 
observadas alterações significativas no preço de compra do condicionador de ar, podendo-
se admitir que esses valores permanecem dentro da mesma ordem de grandeza. Para 
incrementos acima do PMEE EER = 3,50 (CSPF = 5,34) pode-se notar que os incrementos 
nos preços se tornam significativos. Entretanto, segundo Taylor (2015), exemplos de outros 
países e em outros tipos de equipamentos demonstraram que as políticas de incrementos 
de eficiência energética não aumentaram os preços ajustados pela inflação ao longo do 
tempo e podem até mesmo apresentar redução nos custos finais.

A redução no consumo anual de energia elétrica ocorre em função do aumento da eficiência 
energética. Quanto mais eficiente o equipamento, independentemente do payback, 
menor será o seu consumo energético. A mesma tendência é observada para a conta 
de eletricidade. Para ambos os impactos, o PMEE EER = 4,8 (CSPF = 8,65) apresentou os 
melhores resultados. No entanto, os maiores benefícios para o consumidor correspondem 
à máxima economia de Custo de Ciclo de Vida (CCV) que, no presente trabalho, ocorreu 
no PMEE EER = 3,98 (CSPF = 6,83). Para o caso PMEE EER = 4,8 (CSPF = 8,65), embora tenha 
exibido menores valores no consumo de energia elétrica, apresentou payback de 3,5 anos. 
A economia do custo de ciclo de vida para o PMEE EER = 4,8 (CSPF = 8,65) apresentou 
resultados menores que o PMEE EER = 3,98 (CSPF = 6,83). Esse comportamento pode ser 
explicado devido ao custo inicial a ser realizado pelos consumidores na aquisição do 
condicionador de ar com eficiência máxima.

A Figura 3-8 apresenta o preço de varejo do condicionador de ar para novos PMEEs 
e o valor da conta de eletricidade a ser paga pelos consumidores durante a vida útil do 
condicionador de ar para os cenários propostos.

 Figura 3-8: Preço de compra e custos com eletricidade para novos PMEEs

 Fonte: Elaboração própria a partir de PAMS, 2018

Nota: A conta de eletricidade foi calculada em valor presente ao longo de toda a vida útil do 
aparelho condicionador de ar.



A análise do ciclo de custo de vida é o parâmetro que mais interessa aos 
consumidores, pois corresponde a todos os gastos que eles terão durante 
a vida útil do condicionador de ar. O preço de varejo com o valor da 
conta de eletricidade, somados aos custos de instalação, manutenção e 
outros gastos, são responsáveis por determinar o custo de ciclo de vida 
do equipamento. A Figura 3-9 apresenta o Custo de Ciclo de Vida (CCV) 
para cada cenário e a economia do CCV para os consumidores, ambos em 
relação ao caso base.

 Figura 3-9: Custo de Ciclo de Vida (CCV) e Economia no CCV

 Fonte: Elaboração própria a partir de PAMS, 2018

Os maiores benefícios para os consumidores são obtidos com o mínimo Custo de Ciclo 
de Vida (CCV). O maior benefício líquido para os consumidores foi adquirido com o PMEE 
EER = 3,98 (CSPF = 6,83), dado que para esse cenário o CCV foi de R$ 2.692 e a economia 
do CCV para o consumidor foi de R$ 719,07, que é a maior redução de gastos levando em 
conta o caso base. O payback para esse cenário foi de 2,1 anos, levando em conta uma vida 
útil de 10 anos.

A análise mostrou que todos os padrões de eficiência são favoráveis aos consumidores, 
uma vez que o payback para cada cenário é inferior à vida útil do equipamento de 
condicionamento de ar (10 anos). Para o PMEE EER = 3,23 (CSPF = 3,43), o valor de payback 
é inferior a um ano. Para a eficiência máxima PMEE EER = 4,80 (CSPF = 8,65), o payback 
correspondeu ao valor de 3,5 anos. Para os demais cenários, o payback manteve-se 
constante no valor de 2,1 anos.
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 Impactos para os Fabricantes

Para os novos PMEEs, os investimentos em custos de conversão aumentam 
entre a data do anúncio do PMEE e a data de conformidade (2018-2021) 
conforme a indústria se prepara para os novos padrões. Como resultado 
desses investimentos, os fluxos de caixa da indústria começam a cair, 
uma vez que o aumento da receita é impulsionado apenas pelas vendas 
(LETSCHERT et al., 2019). Nos anos após a entrada em vigor dos novos 
PMEEs (2021-2035) as receitas aumentam em comparação com o cenário de 
referência (caso base), devido ao preço mais elevado dos condicionadores 
de ar mais eficientes.

O fluxo de caixa livre representa uma medida do desempenho financeiro 
de uma empresa, ou seja, o dinheiro que uma empresa é capaz de gerar 
depois de investir em expansão da produção, desenvolvimento de novos 
produtos, aquisições etc. A Figura 3-10 apresenta os impactos no fluxo 
de caixa livre dos fabricantes para todos os cenários, para os anos de 2018 a 
2035, em comparação com o caso base (Business As Usual - BAU). O cenário 
PMEE EER = 4,80 (CSPF = 8,65) apresentou os maiores benefícios para os 
fabricantes em termos de fluxo de caixa livre.

 Figura 3-10: Fluxo de caixa livre (FCF)

 Fonte: Letschert et al., 2019

Nota: No gráfico original, os cálculos foram realizados em CSPF e não em EER: PMEE EER = 3,23 (CSPF = 3,43); PMEE EER = 
3,44 (CSPF = 3,65); PMEE EER = 3,50 (CSPF = 5,34); PMEE EER = 3,98 (CSPF = 6,83); e PMEE EER = 4,80 (CSPF = 8,65)



Do exposto acima, excetua-se o caso PMEE EER = 3,23, no qual para o decorrer dos anos 
não foram verificadas variações significativas em comparação com o cenário de referência. 
No entanto, nota-se que, com os incrementos dos novos PMEEs, há uma tendência de 
evolução positiva no fluxo de caixa livre (FCF). Pode-se justificar essa evolução em função 
do aumento no número de vendas que poderiam ocorrer devido à elevação dos novos 
PMEEs, pois esses equipamentos estariam aptos a atuarem em mercados mais exigentes.

É importante notar as mudanças de curto prazo no fluxo de caixa livre nos anos anteriores 
ao ano de implementação (2021) dos novos PMEEs. Para cenários com altos PMEEs, os 
investimentos nos custos de conversão aumentam entre a data do anúncio e a data 
do cumprimento (2018-2021) para adaptação da indústria. Como resultado desses 
investimentos, o fluxo de caixa livre da indústria declina durante esses anos. Nos anos 
após o estabelecimento dos novos padrões (2021-2035), as receitas e, consequentemente, 
o fluxo de caixa, aumentam em comparação com o caso base, devido ao preço mais alto 
dos condicionadores de ar tipo split hi-wall mais eficientes.

Os custos de conversão de equipamentos representam os custos realizados uma única vez. 
Os principais custos de conversão de equipamentos são os investimentos em Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D), testes, certificação e marketing e os custos de conversão 
de capital representam os investimentos únicos no processo de propriedade, planta e 
equipamento (Property, Plant & Equipment - PP&E) resultantes dos novos PMEEs.

O cálculo do Valor Presente Líquido para a Indústria (VPLI) consiste em construir uma 
demonstração de resultados anuais da indústria usando as informações da análise 
de engenharia e propriedade, bem como informações adicionais das demonstrações 
financeiras das empresas. 

Os custos de conversão de capital (Capital Cost), equipamentos (Product Cost) e ativos 
encalhados (Stranded Assets) para os fabricantes são estimativas feitas pelo LBNL 
(LETSCHERT et al., 2019).

O valor presente líquido para a indústria com as estimativas de custos de conversão 
de capital e de equipamentos são as melhores estimativas obtidas pelo LBNL, devendo 
ser refinado pelos fabricantes (LETSCHERT, 2018). Esses valores devem ser formalmente 
apresentados pelos fabricantes para que eles se tornem elegíveis ao financiamento do 
programa. A Tabela 3-12 apresenta o VPLI para todos os cenários.
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 Tabela 3-12: Valor Presente Líquido para a Indústria (VPLI)

 Fonte: Letschert et al., 2019

Os resultados indicam que os fabricantes terão altos benefícios pela transição de equipamentos 
de alta eficiência acima de PMEE EER = 3,50 (CSPF = 5,34). Esses resultados podem ser alcançados 
fazendo uso de compressores de rotação variável. A elevação moderada na eficiência energética 
abaixo de PMEE EER = 3,50 (CSPF = 5,34) implica em altos investimentos para os fabricantes que 
não serão recuperados em receitas futuras.

 Impactos Nacionais

Os impactos nacionais levam em consideração não apenas os impactos financeiros para os 
consumidores, mas a magnitude dos impactos devido aos novos PMEEs sobre o país como 
um todo. Nessas análises, as vendas e o estoque de equipamentos de condicionamento 
de ar são levados em consideração. Os dados de entrada importantes para o cálculo dos 
impactos nacionais são: (a) taxa de desconto nacional, que são as taxas de desconto 
aplicadas a uma análise de política de eficiência; (b) taxa de deflação no preço do 
equipamento, que reflete as mudanças de longo prazo no preço dos equipamentos; e (c) 
taxa de incremento na eficiência, que é a taxa que pode impactar as economias futuras de 
um padrão de eficiência, pois, com uma tendência de incremento de eficiência na linha 
de base, um padrão de eficiência fixo se torna menos importante no futuro, ao passo que  
com uma tendência de eficiência da linha de base decrescente, os padrões de eficiência 
tornam-se mais importantes posteriormente.

CUSTOS DE 
PRODUÇÃO DE 

PRODUTOS
(MILHÕES R$)

CUSTOS DE 
CONVERSÃO DE 

CAPITAL
(MILHÕES R$)

INVESTIMENTOS 
REQUERIDOS
(MILHÕES R$)

VARIAÇÃO NO 
VALOR PRESENTE 
LÍQUIDO PARA A 

INDÚSTRIA
(MILHÕES R$)

7,7 26,6 43,7 45,7 45,7

16,3 56,2 73,9 86,6 86,6

24,1 82,8 117,6 132,4 132,4

-18,3 -26,9 243,6 397,7 916,7



Redução no Consumo de Eletricidade: A Tabela 3-13 mostra a economia anual de energia 
com a implementação dos novos PMEEs para os anos de 2025, 2030 e 2035.  

 Tabela 3-13: Economia anual de energia (GWh/ano)

 Fonte: Letschert, 2018

 Tabela 3-14: Economia de energia acumulada (GWh)

 Fonte: Letschert, 2018

PMEE
EER = 3,23

CASO BASE

2025 2030 2035

- - -

321 1.225 2.648

1.248 4.772 10.314

8.969 34.287 74.107

ECONOMIA ANUAL DE ENERGIA (GWH)

PMEE
EER = 3,44

PMEE 
EER = 3,50

12.986 49.645 107.299

15.953 60.985 131.810

PMEE
EER = 3,98

PMEE
EER = 4,80

PMEE
EER = 3,23

CASO BASE

2025 2030 2035

- - -

109 227 319

426 885 1.243

3.062 6.360 8.934

4.434 9.208 12.936

5.447 11.312 15.891

ECONOMIA ANUAL DE ENERGIA (GWH)

PMEE
EER = 3,44

PMEE 
EER = 3,50

PMEE
EER = 3,98

PMEE
EER = 4,80



A Tabela 3-14 mostra a economia de energia acumulada para os anos de 
2025, 2030 e 2035. Embora para os consumidores e para os fabricantes os 
maiores benefícios foram atingidos pelo cenário PMEE EER = 3,98 (CSPF 
= 6,83), em termos de impactos nacionais, quanto maior a eficiência do 
condicionador de ar tipo split hi-wall, maiores os benefícios no contexto 
de economia de energia. Para o PMEE EER = 4,80 (CSPF = 8,65) obteve-
se a economia anual de 15.891 GWh para o ano de 2035 e a economia 
acumulada de 131,810 GWh até o ano de 2035.

Mitigações das emissões evitadas: As mitigações das emissões evitadas são 
dadas em termos de CO2. A redução das emissões de CO2 aumenta em 
função dos incrementos nas eficiências energéticas. A Figura 3-11 apresenta 
as mitigações das emissões de CO2 para os cenários propostos. Verificou-
se que em termos de mitigação das emissões os maiores benefícios foram 
obtidos para o equipamento de maior eficiência PMEE EER = 4,8 (CSPF = 
8,65) atingindo um valor de 62,30 MT de emissões de CO2 evitadas para o 
ano de 2035.

 Figura 3-11: Redução das emissões de CO2

 Fonte: PAMS, 2018

Economia de energia primária: A economia de energia primária para os 
anos de 2025, 2030 e 2035 é apresentada na Tabela 3-15. Para o ano de 
2035 observou-se uma redução de energia primária de 20,98 Mtoe para o 
cenário de maior eficiência PME EER = 4,80 (CSPF = 8,65).
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 Tabela 3-15: Economia de energia primária

 Fonte: Letschert, 2018

Redução no pico de carga: Para todos os cenários foram verificadas reduções no pico de 
carga. No entanto, a maior redução no pico de carga foi observada para o PMEE EER = 
4,80 (CSPF = 8,65), atingindo valores de aproximadamente 4,500 MW, conforme mostra a 
Figura 3-12.

 Figura 3-12: Redução no pico de carga

 Fonte: Elaboração própria a partir de Letschert et al., 2019
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 Estabelecimento dos Novos PMEEs

As vendas de sistemas de condicionamento de ar no Brasil 
apresentam fortes tendências de crescimento para os 
próximos anos. Uma atenção especial deve ser conferida 
aos sistemas de condicionadores de ar tipo split que 
representam uma parcela significativa da demanda por 
sistemas de ar condicionado. Segundo o Plano Decenal 
de Expansão de Energia 2021 (BRASIL, 2012), a eficiência 
do estoque em sistemas de condicionamento de ar no 
mercado brasileiro prevê aumentos a uma taxa de 0,5% 
ao ano. Esses valores são bem tímidos quando são levadas 
em consideração as opções tecnológicas disponíveis pelos 
fabricantes.

As possibilidades de incrementos na eficiência energética 
em condicionadores de ar podem ser realizadas com 
a adoção de compressores mais eficientes (inverter), 
incremento nos trocadores de calor (micro canais/aumento 
nos trocadores de calor) e com sistemas de controle de 
fluido refrigerante (válvulas de expansão eletrônica). A 
eficiência energética pode ser realizada com a alteração de 
um desses parâmetros ou pela combinação de parâmetros.

Os benefícios obtidos com o estabelecimento de padrões 
mínimos de eficiência energética mais restritivos sob a 
perspectiva dos consumidores e sob a perspectiva nacional 
(Tabela 3-16) mostrou-se vantajosa para todos os cenários 
propostos. Para os fabricantes, as vantagens associadas aos 
novos PMEEs são observadas a partir do PMEE EER = 3,50 
(CSPF = 5,34), uma vez que os investimentos para moderados 
padrões de eficiência energética não são recuperados pelas 
vendas em nenhum momento futuro. Foram propostos 
cinco cenários de eficiência energética para a análise dos 
impactos para os consumidores, fabricantes e impactos 
nacionais e esses cenários foram comparados com o 
cenário de referência, que corresponde à atual situação 
dos sistemas de condicionamento de ar (condicionador 
de ar que representa um equipamento médio para o setor 
residencial e comercial).



 Tabela 3-16: Impactos para os consumidores, fabricantes e impactos nacionais

 Fonte: Elaboração própria a partir de Letschert et al., 2019

Os benefícios obtidos pelos consumidores consistem na redução do custo de ciclo de vida 
do equipamento. Com a elevação da eficiência energética resultante dos novos padrões, 
custos adicionais no preço de compra são acrescentados aos equipamentos. No entanto, a 
elevação do preço de compra do equipamento mostrou-se vantajosa para o consumidor, 
pois este, embora no ato da compra do equipamento tenha que gastar um pouco mais, 
tem os gastos iniciais diluídos nos custos em função da eficiência energética. A redução 
do ciclo do custo de vida dos equipamentos para todos os designs foi observada e o 
payback para todos os designs propostos representou valores inferiores a 3,5 anos.

As estimativas dos impactos para o consumidor mostraram que os maiores benefícios são 
alcançados para o caso PMEE EER = 3,98 (CSPF = 6,83). Para os fabricantes, os maiores 
benefícios de transição de sua produção são obtidos para níveis de maiores eficiências 
com compressores de tecnologia inverter. Incrementos moderados PMEE EER = 3,44 (CSPF 
= 3,65) na eficiência energética, embora vantajosos para os consumidores, implicam em 
custos de investimentos aproximados aos incrementos de alta eficiência, o que pode 
transformar em inapropriadas mudanças na linha de produção para os fabricantes, diante 
desses incrementos moderados.

A legislação brasileira estabelece que o padrão mínimo de eficiência energética para um 
condicionador de ar tipo split classificação A deve apresentar valores de EER 3,23 (CSPF = 
3,43). São valores muito baixos, levando em consideração as tecnologias disponíveis no 
mercado nacional e internacional, que podem ser aproveitadas nos condicionadores de ar 
utilizados no mercado brasileiro. O atual crescimento nos PMEEs corresponde a 1% a cada 
quatro anos. Adotando-se o PMEE EER = 3,44 (CSPF = 3,65), esse valor representaria um 
crescimento na eficiência de aproximadamente 6,5%. Para o PMEE EER = 3,98 (CSPF = 6,83), 
o crescimento na eficiência energética é de aproximadamente 23,2%. É um grande avanço, 
considerando o atual crescimento da eficiência energética em condicionadores de ar tipo 
split no Brasil. No entanto, deve ser verificado cuidadosamente até que ponto fabricantes 
e consumidores estão dispostos a pagar pela eficiência extra. Como sugestão, um estudo 
de campo com fabricantes e consumidores pode ser de grande valia no estabelecimento 
dos novos PMEEs.

PMEE
EER = 3,23

EER CCV (R$) Payback (anos) Investimento
(milhões R$)

3.388 0,7 24,1

3.342 2,1 82,8

2.910 2,1 117,6

CONSUMIDORES (2035) FABRICANTES (2035) NACIONAIS (2035)

PMEE
EER = 3,44

PMEE 
EER = 3,50

2.692 2,1 132,4

2.773 3,5 132,4

IVPL
(milhões R$)

Redução Emissões
 de CO2 (MT )

Redução Energia 
Primária (Mtoe)

-18,3 1,25 0,42

-26,6 4,87 1,64

245,3 35,03 11,80

400,3 50,71 17,08

921,8 62,30 20,98

Redução de 
Pico de Carga (MWh)

91,49

356,29

2.560

3.706

4.553

PMEE
EER = 3,98

PMEE
EER = 4,80



Os benefícios nacionais de economia de energia, redução na demanda de pico de carga e 
redução nas emissões de CO2 também se mostraram satisfatórios para todos os cenários 
propostos. Quanto maior a eficiência energética, maiores são as economias de energia, 
a redução de pico de carga e a redução nas emissões de CO2. Portanto, os benefícios 
nacionais se justificam para equipamentos de alta eficiência energética.

A partir desses resultados, encontros devem ser realizados com os principais representantes 
das partes interessadas. Nesses encontros, cada um fará suas devidas considerações, 
sugestões de melhorias e esclarecimentos dos possíveis gargalos que serão encontrados 
durante o processo. Esses encontros são também importantes para que haja um 
entendimento geral e uma larga aceitação principalmente para os consumidores e os 
fabricantes sobre quais padrões mínimos de eficiência energética em condicionadores de 
ar tipo split para o Brasil devem ser adotados.

 Métricas de Ef iciência Energética

Segundo Letschert et al. (2019), um adequado procedimento de teste 
deve refletir as condições típicas de uso, produzir resultados precisos e 
repetitivos, retratar o desempenho relativo para diferentes opções de 
projetos, cobrir uma ampla gama de modelos, produzir resultados que 
permitam a comparação com outras métricas e ter custos operacionais 
reduzidos. Deve haver um esforço conjunto para o desenvolvimento das 
métricas CSPF para as condições brasileiras. Para tanto, devem ser realizados 
estudos específicos que caracterizem as condições de testes que mais se 
aproximem das condições reais de uso de sistemas de condicionamento de 
ar no Brasil.
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1. Após a implementação de padrões mínimos de eficiência energética mais restritivos 
em sistemas de condicionamento de ar, devem existir estudos constantes que 
busquem incrementar os padrões de eficiência energética, para que em períodos 
regulares de tempo a eficiência em sistemas de condicionamento de ar esteja sempre 
em crescimento. Atualmente, já existe o critério de revisão a cada quatro anos, o qual, 
contudo, não tem sido cumprido, o que tem comprometido a efetividade do programa. 
A mais recente revisão, ocorrida em 2018, por exemplo, careceu de uma avaliação de 
impacto mais aprofundada, além de ter sido realizada com atraso.

2. Foram observados benefícios na adoção de novos padrões de eficiência energética 
para os consumidores, para os fabricantes e benefícios nacionais. Entretanto, deve-
se buscar um diálogo entre as partes interessadas para adotar um padrão que 
tenha vantagens para, se possível, todos, tendo em vista que os benefícios para os 
consumidores, fabricantes e benefícios nacionais apresentam maiores vantagens para 
um setor em detrimento de outro setor, a depender do novo padrão adotado.

3. O estabelecimento de novos padrões mínimos de eficiência energética requer uma 
revisão nos procedimentos de teste (métricas) de eficiência energética no Brasil. A métrica 
atualmente utilizada, o Energy Efficiency Ratio (EER), não representa adequadamente 
as condições reais de operação. Para que as condições de teste se aproximem das 
condições reais de operação, a metodologia Cooling Seasonal Performance Factor 
(CSPF) precisa ser adotada. O crescimento no uso de condicionadores de ar tipo 
split inverter é outra forte razão que justifica a transição nas métricas de eficiência 
energética. Recomenda-se a adoção da ISO 16538, em complemento à ISO 5151, por 
ser um padrão internacionalmente definido e já seguido pelo Brasil.

4. O processo de definição de novos padrões de eficiência energética envolve todas as 
partes interessadas e a participação pública. Os anseios, questionamentos e comentários 
de cada parte interessada devem ser colocados em pauta para que, na medida do 
possível, nenhuma parte interessada seja prejudicada. Trabalhos escritos e workshops, 
reuniões públicas, entre outros, são ferramentas poderosas que podem auxiliar 
no processo. As partes interessadas, incluindo associações industriais, fabricantes, 
institutos de teste, órgãos governamentais, universidades, grupos ambientalistas, 
associações de consumidores e ONGs devem unir forças em prol do bem comum para 
os consumidores, para os fabricantes e para o país, ao elevar os padrões mínimos de 
eficiência energética em sistemas de condicionamento de ar.

 4. Considerações Finais
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Anexo B. Dados Macroeconômicos
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Anexo C. Penetração estimada do mercado para os 
níveis de ef iciência energética, ef iciência média de 
mercado, preço médio e consumo unitário de energia 
médio

Nível de E�ciência Caso Base (BAU) PMEE EER = 3,23

CSPF = 3,21 17% -

CSPF = 3,43 41% 58%

CSPF = 3,65 37% 37%

CSPF = 5,34 4% 4%

PMEE EER = 3,44 PMEE EER = 3,5 PMEE EER = 3,98

- - -

- - -

95% - -

4% 99% -

PMEE EER = 4,80 

-

-

-

-

CSPF = 6,83 0% 0%

CSPF = 6,83 0% 0%

3.60 3.64 3.77

1.258 1.261 1.289

469 463 447

0% 0% 100%

0% 0% 0%

5.36 6.84 8.65 

1.474 1.578 1.897

313 243 191

-

100%

3.60

1.258

469

Participação de 
Mercado por nível de 
e�ciência energética

Preço Médio (R$)

UEC Médio 
(kWh/ano)

E�ciência média de
 mercado em CSPF W/W
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A International Energy Initiative - IEI Brasil é uma organização 
internacional, não governamental e sem fins lucrativos que 
tem por objetivo iniciar, fortalecer e avançar a energia para o 
desenvolvimento sustentável, equilibrando eficiência econômica 
com equidade social e sustentabilidade ambiental. Os projetos 
promovidos pela IEI envolvem troca de informações, treinamento, 
análise, discussão e ação com o objetivo de transformar a situação 
energética nos países em desenvolvimento. Consulte o site da IEI 
Brasil: http://iei-brasil.org.’

O Instituto Clima e Sociedade (iCS) é uma organização filantrópica 
que promove prosperidade, justiça e desenvolvimento de baixo 
carbono no Brasil. A missão do iCS é fortalecer as condições que 
alavanquem práticas duradouras de mitigação e resiliência das 
mudanças climáticas. O iCS é o agente executor do Projeto Kigali 
no Brasil, relacionado à Emenda de Kigali do Protocolo de Montreal. 
Para saber mais sobre o Projeto Kigali acesse: http://kigali.org.br/. 
Para mais informações sobre o iCS: https://www.climaesociedade.
org/.

A Mitsidi Projetos é uma consultoria de eficiência energética. 
Fundada em janeiro de 2014, possui uma equipe multidisciplinar, 
composta por engenheiros, arquitetos e gestores ambientais. A 
empresa oferece gestão energética e de projetos para organizações, 
além de exercer papel de liderança no desenvolvimento de 
pesquisas e políticas públicas no setor de eficiência energética. 
Para mais informações sobre a Mitsidi acesse: http://mitsidi.com/.

O Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) é um 
laboratório de ciências multiprograma dos Estados Unidos, apoiado 
pelo U.S. Department of Energy. Fundado em 1931, é administrado 
pela Universidade da Califórnia e é responsável por conduzir 
pesquisas em uma ampla gama de disciplinas científicas. Para mais 
informações sobre o Berkeley Lab consulte o site: https://www.lbl.
gov/.

O Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE)
foi criado no ano de 1996 e está vinculado ao Núcleo de Pesquisa em 
Construção do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Atua com o objetivo de reduzir o consumo 
específico de energia em edificações novas e existentes, por meio da implantação de novas 
tecnologias de iluminação, condicionamento de ar e isolamento térmico, sem reduzir os níveis 
de conforto. O LabEEE também trabalha na área de geração de eletricidade através de painéis 
fotovoltaicos integrados a edificações urbanas e à rede elétrica pública, energias renováveis e uso 
racional de água. Acesse: http://www.labeee.ufsc.br/.


