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Apresentação

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 internacionais. 

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 3,20 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.

A primeira versão desse estudo foi publicada em março de 2019. Apresenta-se aqui a 

segunda versão desse estudo, atualizada na medida em que novas informações foram sendo 

disponibilizadas, como medições realizadas por laboratórios de pesquisa, estudos para 

definição dos parâmetros nacionais para a aplicação da norma ISO 16.538 e divulgação da 

mais recente Pesquisa de Posse e Hábitos de Consumo (Procel/Eletrobrás). Com base nessas 

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.
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informações, alguns dados de entrada do modelo utilizado foram atualizados e apresentamos 

aqui o que de melhor conseguimos oferecer para a realidade brasileira.

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 metodo-
logia 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 meto-
dologia para adequação ao contexto brasileiro;

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

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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Resumo

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 
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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.

A implementação de PMEEs mais restritivos é acompanhada de benefícios para os 

consumidores, fabricantes e benefícios nacionais. Neste estudo, buscou-se avaliar quais 

seriam os benefícios para cinco diferentes cenários: (1) PMEE CSPF = 3,36 (etiqueta A atual); 

(2) PMEE CSPF = 4,00; (3) PMEE CSPF = 5,00; (4) PMEE CSPF = 5,50; e (5) PMEE CSPF = 6,00. 

Cada um desses cenários é avaliado em relação ao cenário de referência PMEE CSPF = 3,14 

(atual padrão mínimo, EER = 3,02).

Os benefícios para os consumidores são avaliados em termos da economia no 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 = 3,14) foi de R$ 9.855,00, ao 

passo que o incremento na eficiência energética para PMEE CSPF = 5,50 apresentou um CCV 

de R$ 6.841,00. Isso representa uma economia no CCV de R$ 3.014,00 para o consumidor. 

Segundo a perspectiva dos consumidores, o melhor padrão mínimo de eficiência energética 

seria o CSPF = 6,0, cuja economia no CCV seria de R$ 3.479,00, o maior benefício obtido 

para os consumidores. A análise também demonstrou períodos curtos (3 a 8 meses) de 

payback para os consumidores com o aumento do padrão mínimo de eficiência energética 

em condicionadores de ar tipo split hi-wall. Uma maneira de entender essas economias no 

CCV é que o consumidor poderia comprar um (para PMEE em CSPF = 5,0) ou dois aparelhos 

de ar condicionado (para PMEE em CSPF = 5,5 e 6,0) para repor ao fim da vida útil. Em outras 

palavras, as economias obtidas garantem no mínimo a própria substituição do aparelho, ou 

seja, é um investimento que se sustenta.

Considerando o cenário que adota a melhor tecnologia disponível no mercado, a economia, 

em nível nacional, para os consumidores acumularia R$ 152 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 39 TWh em economia de eletricidade no ano de 2035; 326 TWh de economia de eletricidade 

acumulada em 15 anos (2021 a 2035); 11,3 GW de demanda evitada no setor elétrico no ano de 

2035 (aproximadamente R$ 81 bilhões); e redução nas emissões de 60 milhões de toneladas 

(Mt) de CO2 para os anos de 2021 a 2035. Fazendo-se um paralelo desses resultados com estudos 

da EPE, a economia de eletricidade representaria o consumo de 13,5% das residências do país 

em 2035, 81% do consumo projetado de aparelhos de ar condicionado do setor residencial 

nesse mesmo ano e 86% da meta de economia de eletricidade da Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC) brasileira em 2030 para o setor elétrico.

O cenário mais elevado de eficiência (PMEE CSPF = 6) resultou no maior aumento do Valor 

Presente Líquido para a Indústria (VPLI) de pouco mais de R$ 280 milhões. Esse cenário 

resultou, também, em uma relação de custo/benefício de 1:1600 entre cada montante 
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investido na indústria (R$ 140 milhões) e benefícios nacionais em termos de capacidade de 

geração evitada e economia de eletricidade (R$ 232 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)1, para a métrica Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF).

1   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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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 significati-
va na demanda de condicionadores de ar para os próximos anos. A Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (ABRAVA, 2019) estimou o cresci-
mento 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 econô-
mico e demográfico do mundo se torna mais concentrado em países com climas mais quen-
tes. 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 gran-
de 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 con-
sideração as atuais políticas e metas de conservação de energia, estima-se que a energia ne-
cessária 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.

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 re-
lação 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 

1. Introdução

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).
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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). Se-
gundo 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 im-
pulsionado 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 re-
presenta 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 signi-
ficativa 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 elé-
trica 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. Tecnolo-
gias 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 utiliza-
dos 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 (em EER) para o ano de 2014.

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 en-
contrada 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 equi-
pamentos mais eficientes existentes no mercado na China, União Europeia (EU), Japão e Es-
tados 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 

2  Em 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. 

3   O 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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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 condiciona-
do 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 restriti-
vos 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 implementa-
ção 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:

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).

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 consu-
midores, 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 deno-
minada Policy Analysis Modeling System (PAMS).

PARTE A

PARTE B



2. Parte A: Estudos de  
Impacto Regulatório
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Segundo Wiel et al. (2005), o estudo de impacto regulatório para PMEE deve incluir as seguin-
tes etapas:

 

Identificação do problema.

Identificação das partes interessadas.

Coleta de dados para avaliação dos novos padrões de eficiência 

energética e impactos devido aos novos padrões.

Caracterização dos equipamentos.

Análise econômica e de engenharia.

Análise de impactos para os consumidores, fabricantes e impactos nacionais.

Documentação dos dados, metodologia e premissas adotadas.

Estabelecimento dos novos PMEEs.

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
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, indús-
trias 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 (como a União Européia e o Mercosul, por exemplo). Padrões diferentes para uma 

2. Parte A  
Estudos de Impacto Regulatório

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.

1
2
3

4
5

7
6

8
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região comercial promovem transtornos na indústria local e para os importadores. A harmo-
nização nas regiões comerciais não deve servir como justificativa para obstar ou retardar a 
implementação de um programa de eficiência energética. No 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 in-
dependentes, porém não exclusivas, a saber: (1) por meio de uma análise estatística e/ou 
(2) 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 apresen-
tam 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 ampla-
mente 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 poste-
riormente, 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 evi-
tadas, bem como os impactos para os fabricantes. Destaca-se que os impactos para os fabri-
cantes 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 imple-
mentado 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 se-
guir 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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Fonte: Adaptado de Wiel et al., 2005

Figura 2-1: Etapas para a análise e o estabelecimento de PMEE

Estabelecimento 
de novos PMEEs

Documentação

Partes  
Interessadas

Entrada

Processo

Resultado

Coleta  
de dados

Análise de 
Impactos

Categorização 
do produto

Abordagem 
Econômica e 

de Engenharia

Para Wiel et al. (2005), o processo de implementação de novos PMEEs é um exercício contí-
nuo que deve ser atualizado periodicamente para prosseguir em paralelo com as tendências 
econômicas e de mercado, tecnologias locais, regionais e internacionais. O processo de revi-
são das normas estabelecidas deve ser conduzido regularmente. Os fabricantes devem estar 
cientes da constante necessidade de melhoria em eficiência energética e precisam ter um 
prazo 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 PME-
Es mais restritivos. Esses impactos são resultados importantes, pois, a partir deles, as par-
tes 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).

PARTES INTERESSADAS
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 in-
teresses 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 
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com informações relevantes e levantem suas preocupações. A inclusão das partes interessa-
das 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 imple-
mentação de novos PMEEs.

FABRICANTES
Os fabricantes são afetados diretamente pela introdução de novos PMEEs, dado que as no-
vas regulamentações podem aumentar seus custos de produção. Os novos PMEEs devem ser 
tecnologicamente viáveis e acessíveis e devem preservar a concorrência justa entre os fabri-
cantes. 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 no-
vos 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 de-
senvolvimento de novas tecnologias, pois estas já estão disponíveis. Nesse caso, torna-se ne-
cessário apenas um plano de importação ou manufatura dos equipamentos mais eficientes, 
comercializados em outros países.

 
CONSUMIDORES E SETORES  
PÚBLICOS E PRIVADOS

Os consumidores estão interessados em que os novos PMEEs não apresentem custos ex-
cessivamente 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 ex-
cessivamente baixos correm o risco de não resultarem em economias suficientes nas contas 
de energia. 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 no-
vos 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 
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demanda entre usos finais regulados. As análises que acompanham os regulamentos de efi-
ciência energética normalmente beneficiam os planejadores de serviços públicos e os pro-
vedores de energia privados, reduzindo a incerteza sobre a demanda futura.

COLETA DE DADOS
Os dados necessários para a implementação do Estudo de Impactos Regulatórios (EIR) são: 
dados econômicos, dados macroeconômicos, dados dos modelos do equipamento a ser ava-
liado, 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 avalia-
dos. 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, admitin-
do que o equipamento será substituído ao final de seu ciclo de vida. A combinação dessas 
estimativas pode ser utilizada para prever as projeções em 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 comparti-
lhadas. 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 devi-
damente preservadas na confidencialidade por meio de um termo de compromisso ou algo si-
milar. 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).

CARACTERIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
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 caracteri-
zação 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. Um 
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exemplo são os refrigeradores, que podem ser classificados por tipo de degelo (manual ou frost-
-free), por volume e por número de portas. Para ar-condicionado, as classes são as capacidades 
de refrigeração, como 9.000 Btu/h, 12.000 Btu/h e 18.000 Btu/h, por exemplo.

ANÁLISE ECONÔMICA  
E DE ENGENHARIA

A análise econômica e de engenharia determina a gama de melhorias no potencial de efi-
ciência 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 permite uma gran-
de 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 em escala nacional.

Segundo Wiel et al. (2005), uma análise econômica e de engenharia é desenvolvida em cinco 
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.

O primeiro passo em uma análise econômica é a caracteri-
zação dos equipamentos por tipo de aplicação. A caracte-
rização das classes de produtos é feita pelo tipo de energia 
utilizada, tipo de aplicação e recursos de capacidade ou de-
sempenho energético.

A unidade de linha de base é o ponto de partida na análise 
de opções de projetos para a melhoria da eficiência ener-
gética. 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 a esse pa-
drão é geralmente escolhido.

As opções de cenários são mudanças nos projetos de um 
determinado modelo de linha de base (caso base) que me-
lhoram sua eficiência energética. Essas opções podem ser 
consideradas individualmente ou em combinações, quan-
do apropriado. Para cada opção ou combinação de proje-
tos, a eficiência energética é determinada por meio de uma 
métrica de desempenho energético adequada.

1. Caracterização da 
classe de produtos  

2. Seleção da unidade 
de linha de base 

3. Seleção das  
opções de projetos
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Consiste no cálculo da melhoria da eficiência energética, a par-
tir das combinações propostas. É geralmente realizado em pla-
nilhas ou modelos de simulação de engenharia que conside-
ram os vários componentes que utilizam energia nos produtos.

Os custos esperados de fabricação, instalação e manuten-
ção de cada opção de projeto são estimados, incluindo a 
capacidade do setor de serviços pós-mercado de efetiva-
mente manter o desempenho de equipamentos de alta efi-
ciência. Esses custos por opção de projeto são disponibili-
zados no formato de curvas que caracterizam o incremento 
dos custos e o aumento da eficiência energética.

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

 

ANÁLISE DOS IMPACTOS
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.

IMPACTOS PARA  
OS CONSUMIDORES

Para analisar o potencial dos impactos 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) afirmam 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), que considera dois componentes principais: (a) o 
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 ou custos financeiros líquidos para os consumidores. O fluxograma para o cálculo 
do Custo de Ciclo de Vida (CCV) e payback é apresentado na Figura 2-2.

5. Curvas de custo 
x benefícios

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).

4. Cálculo de  
eficiência energética 
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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 enge-
nharia e de mercado são necessárias para a avaliação do preço de equipamento para os con-
sumidores. 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 CCV 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 com 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 ener-
gética 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.

Fonte: Letschert, 2018

Figura 2-2: Etapas para o cálculo do custo de ciclo de vida e payback
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EQ. 01

Onde o custo do equipamento (EC) corresponde ao valor pago pelos consumidores na aqui-
sição 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 (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.

 

EQ. 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, consideran-
do o tempo de uso de 2.910 horas no ano (LETSCHERT, 2020).

Os custos de manutenção e instalação devem ser contabilizados no CCV somente se existi-
rem alterações nos custos em função do incremento da eficiência, o que não foi o caso do 
presente estudo. 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 cus-
tos de energia (MCNEIL et al., 2007).

IMPACTOS PARA  
OS FABRICANTES

Os impactos para os fabricantes avaliam os custos e os benefícios que os PMEEs mais restri-
tivos promovem para os fabricantes nacionais. A avaliação desse impacto é feito através do 
Valor Presente Líquido para a Indústria (VPLI), cuja análise baseia-se em um modelo de fluxo 
de caixa livre (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 inves-
timentos, custos de produção por unidade e receitas resultantes nas alterações dos preços.

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.

Um dado necessário para cálculo do VPLI é o o lucro operacional líquido após impostos 
(NOPAT - Net Operating Profit After Taxes), calculado pela Equação 04.

CCV = EC +
L

n–1
( OC

1 +  DR
(

OC = UEC .P
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 EQ. 03   

EQ. 04

Onde EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) é o Lucro Antes de Juros e Impostos, dado pela 
Equação 05.

 

EQ. 05 

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

A Figura 2-3 apresenta o fluxograma para a avaliação dos impactos para os fabricantes devi-
do à implementação de PMEEs mais restritivos.

Fonte: Letschert, 2018

Figura 2-3: Etapas para o cálculo do valor presente líquido
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Segundo Letschert et al. (2019), as despesas gerais representam as despesas de vendas, ad-
ministrativas, 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 represen-
tam os investimentos não relacionados ao capital que são necessários antes da data da nor-
ma entrar em vigor e após o seu anúncio5” (LETSCHERT et al., 2019, p. 9). Para o cenário de 
referência (linha de 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 en-
contrados 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.

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

 

EQ. 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.

 

EQ. 07

 

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 condicio-
nado. 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).

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

5   No 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”.

FCF = CF - GC - CCC

CF = NOPAT - Mudança de Capital de Giro
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EQ. 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 fu-
turos, considerando taxas de crescimento estáveis. A taxa de desconto (DR) é o custo médio 
ponderado de capital (LESTCHERT et al., 2019).

IMPACTOS NACIONAIS
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 Presen-
te Líquido (VPL). O fluxograma para a determinação dos impactos nacionais é apresentado 
na Figura 2-4.

Fonte: Letschert, 2018

Figura 2-4: Etapas para o cálculo dos impactos nacionais
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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.
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EQ. 09   

 

O CNE para os estoques de condicionadores de ar nacionais para um determinado ano é 
dado pela Equação 10.

EQ. 10

Onde UEC é determinado de acordo com o ano de compra (y_idade) do equipamento e di-
fere 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.

 

EQ. 11       

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

 

EQ. 12   

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 energéticos utilizados para gerar eletricidade a partir de combustíveis 
fósseis), conforme apresenta a Equação 13.

 

EQ. 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 transformação (HR – Heat Rate) da energia elétrica 
que é uma medida da eficiência de conversão da energia (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 conversão de emissões (FC), conforme apresenta a Equação 14.

 

EQ. 14       
 

Estoque(y, idade).UEC(y_idade)CNE(y) = 
idade

EEN = CNEcaso base - CNEPMEE 

Eff(y)  =  Eff0 .  (1 + Reff)y-y0

EPP = .HRENN(1 –  T&D (

REM = .FCENN(1 –  T&D (

UEC =  UEClinha de base .
Efflinha de base

EffPMEE
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(∆CNO(y) + ∆CNE).(1 – DRN)–(y-y0)VPL = 
y

CNE = CE . Estoque(y) 

Plinha de base ( y) =  Plinha de base ( y0 ) .(1 – Rdef ) y – y0  

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 equipa-
mentos 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 núme-
ro total de equipamentos (estoque), conforme mostra a Equação 15:

 

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).

 

EQ. 16  

 

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

 

EQ. 17 

 

Onde Plinha de base(y) e Plinha de base(y0) 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 (linha de base), 
conforme mostra a Equação 18.

 

EQ. 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.

CNO = CNE(y).P 
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DOCUMENTAÇÃO
A documentação durante o processo de desenvolvimento de novos PMEEs torna-se neces-
sária para: 

Identificar fontes, informações, julgamento de critérios técnicos, modelos 
e outras ferramentas essenciais em cada componente na análise. 

Rastrear cada componente da análise para que nos casos de eventuais mu-
danças no valor ou formulações os elementos individuais da análise sejam 
plenamente conhecidos. 

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 capaci-
tar os envolvidos a refazer parte da análise, caso desafios legais sejam levantados, e encon-
trar 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 diver-
sos trabalhos dentro do escopo do projeto, capacidade de responder comentários, justificar 
questionamentos das partes interessadas ou revisores, controle interno de qualidade, trans-
ferência de conhecimento, revisão, retomada do processo após possíveis atrasos e estabele-
cimento de regras consensuais. A negligência pela documentação ocasiona a vulnerabilida-
de 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, legislado-
ras 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 mini-
mizar as chances de erros precoces (WIEL et al., 2005).

ESTABELECIMENTO  
DOS NOVOS PMEEs

Uma vez completadas todas as análises, descritos e documentados todos os passos e exami-
nados todos os comentários realizados pelas partes interessadas, cabe aos órgãos governa-
mentais 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 míni-
mos de eficiência energética, deverá ser disponibilizado junto da minuta da Portaria Inter-
ministerial proposta um Estudo de Impacto Regulatório (EIR), a ser elaborado mediante o 
cumprimento 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 

a.

b.

c.
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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 confor-
midades verificadas. O CGIEE é o órgão responsável por promover as deliberações compe-
tentes sobre as ações governamentais de suporte à implementação do programa de metas, 
cabendo ao Comitê Técnico de condicionadores de ar propor ações complementares no sen-
tido de assegurar seu cumprimento.

Após a tomada de decisão, consideradas as contribuições da Consulta Pública, um anúncio 
público para os novos PMEEs dever ser realizado, contendo as datas para as novas imple-
mentações e o procedimento para a conformidade. O processo e o cronograma para a pro-
mulgação 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).



3. Parte B: Aplicação do EIR 
em Condicionadores de Ar 
Tipo Split Hi-Wall no Brasil
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Nesta seção, faremos uma breve descrição dos Programas de Padrões Mínimos de Eficiência 

Energética (PMEEs) e detalharemos as etapas apresentadas na Parte A, considerando o 

estudo de impacto regulatório para novos padrões de eficiência em condicionadores de ar 

tipo split hi-wall no Brasil.

PADRÃO MÍNIMO DE  
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (PMEE)

Segundo Wiel et al. (2005), melhorias no desempenho energético dos produtos são um ele-
mento 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, redução da oferta de energia 
sem afetar o crescimento econômico e o estabelecimento de novos comportamentos por 
parte dos fabricantes são observados quando um programa 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 esta-
belece os padrões mínimos de eficiência energética com base em indicadores técnicos perti-
nentes 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 estabelecimen-
to 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 se-
tores. Conforme descrito na Parte A, a metodologia 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 con-

3. Parte B Aplicação do EIR em  
Condicionadores de Ar Tipo Split Hi-Wall no Brasil
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siste 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 estabe-
lecidos. 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 pro-
cedimentos adotados nos testes para medição de desempenho energético em condiciona-
dores 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 oca-
sião 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 condi-
cionador de ar, deve-se levar em consideração a substituição da métrica EER por uma métri-
ca sazonal. A transição das métricas é necessária principalmente devido ao crescimento no 
uso de condicionadores de ar com compressores de rotação variável (inverter).

IDENTIFICAÇÃO  
DO PROBLEMA

A Figura 3-1 apresenta os PMEEs (Minimum Energy Performance Standards – MEPS) e o mer-
cado de vendas de condicionadores de ar tipo split para alguns países na ocasião de sua 
publicação.
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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 PME-
Es (MEPS) apresentaram valores em torno de 4,5 EER. No contexto brasileiro, as vendas de 
sistemas de condicionadores de ar tipo split atingiram, para o mesmo ano de 2015, um valor 
aproximado de 4 milhões de unidades, ao passo que os PMEEs (MEPS) para 2011 encon-
travam-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, apresen-
tam 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 necessário conhecer os canais de distribuição de condicionadores de ar tipo split no 
Brasil para um melhor entendimento da dinâmica brasileira na distribuição de vendas, ex-
portações e importações. A obtenção dos dados dos canais de distribuição foi realizada por 
pesquisas on-line, por fontes acadêmicas (artigos em periódicos), por revistas especializadas 
como as da Abrava, pelo Inmetro, Procel e por publicações internacionais (MITSIDI, 2018). 
Contatos com organizações setoriais para a obtenção dos dados sobre o volume de pro-
dução, vendas e market share também foram feitos. Algumas das informações necessárias 

Fonte: Shah et al., 2017

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

Nota: FS – velocidade fixa (fixed speed); VS – velocidade variável (variable speed).
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para a análise foram fornecidas pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletro-
eletrônicos (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.

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 prin-
cipais 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
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 Consu-
mo (SBVC) e de entrevistas com distribuidores (MITSIDI, 2018). Algumas variáveis críticas não 
puderam ser coletadas, são elas:

Market share dos fabricantes.

Market share dos distribuidores.

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

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 im-
pactos 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 macroeco-
nômicos, uso de energia, estoque, dados econômicos e dados de energia.

DADOS DE MERCADO
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 impac-
tos 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 equi-
pamentos (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 equi-
pamentos 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 equi-
pamentos 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 flui-
do refrigerante, unidades de importação e percentual de vendas por tecnologia e aplicação.

1
2
3
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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 utili-
zado como fonte de informações para a estimativa do market share; no entanto, os condicio-
nadores 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 utiliza-
das 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, assumin-
do 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.

Verifica-se que a:

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 direi-
ta 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).

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 mode-
los 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, 

Fonte: Mitsidi, 2018

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

Nível 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nível EER

A 24,4% 25,1% 27,3% 29,8% 42,7% 54,8% 45,8% A 3,23

B 16,1% 15,1% 15,6% 16,6% 23,5% 18,5% 7,9% B 3,23 - 3,02

C 30,0% 30,5% 29,8% 29,1% 24,7% 22,2% 41,4% C 3,02 - 2,81

D 21,1% 20,0% 18,2% 17,7% 9,1% 4,4% 4,8% D 2,81 - 2,60

E 8,4% 8,9% 9,1% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0%
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9 cassete e 22 janela. As capacidades térmicas dos condicionadores de ar para o setor resi-
dencial 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 equipa-
mento representativo para os setores residencial e comercial foi assumido como um condi-
cionador de ar split hi-wall com capacidade de 12.000 Btu/h. As principais características do 
equipamento representativo (linha de base) são descritas na Tabela 3-1.

Os dados de importação foram obtidos na base de dados do Ministério da Indústria, Comér-
cio 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 fo-
ram disponibilizados em um questionário (em Mitsidi, 2018).

 

DADOS MACROECONÔMICOS
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 re-
ais 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), po-
pulação, número de habitantes por residência e consumo de eletricidade no setor comer-
cial (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.

Fonte: Elaboração própria, baseado em Mitsidi, 2018

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

TIPO CONDICIONADOR
DE AR TIPO SPLIT HI-WALL

Capacidade 12.000 Btu/h

Capacidade 3,51 kW

Tensão 220 V

Frequência 50/60 Hz

Tipo de compressor Rotação fixa/variável
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É o percentual da população que vive em áreas urbanas. Os va-
lores 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).

Corresponde ao percentual de residências com acesso à eletrici-
dade. 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%.

O Produto Interno Bruto (PIB) é apresentado tanto em US$ cons-
tante – 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 estima-
das 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.

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 multi-
plicados pelos valores do PIB total para obtenção dos dados em 
PPP e US$ constante.

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 valo-
res do PNE 2050 da EPE” (MITSIDI, 2018).

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.

“Refere-se ao consumo total de eletricidade correspondente ape-
nas ao setor de comércios e serviços. O valor histórico foi encon-
trado 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).

Taxa de  
Urbanização (%)

Taxa de  
eletrificação (%)

Produto  
Interno Bruto

População

PIB do setor de 
comércio e serviços

Número de  
habitantes  

por residência

Consumo de 
eletricidade do  
setor comercial
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USO DE ENERGIA
As principais referências utilizadas para a coleta de dados correspondentes ao uso de ener-
gia são apresentas na Tabela 3-2.

O número de horas de operação anual do aparelho de ar condicionado considerado nesse 
estudo foi de 2.910, resultado do estudo feito por Park et al. (2019) para subsidiar os esforços 
sendo realizados no Brasil de adotar a métrica sazonal de eficiência energética da ISO 16.358.

O número de residências e de estabelecimentos comerciais foi obtido diretamente das refe-
rências citadas, exigindo poucas adaptações.

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. 

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 atu-
alizadas, porém essas informações não estão disponíveis a nível nacional. O Operador Na-
cional 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).

Fonte: Mitsidi, 2018

Tabela 3-2: Referências para os dados de energia

VARIÁVEL REFERÊNCIAS USADAS PELA MITSIDI

Número de residências e
estabelecimentos comerciais no país

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.

Perfil de uso de energia nas
residências e comércios

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.
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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 compará-
vel. Para normalizar os dados, deve-se utilizar as etapas de:

Cálculo da média dos valores da série. 

Cálculo do desvio padrão. 

Normalização com base nos valores originais, média e desvio padrão 
(MITSIDI, 2018). 

VIDA ÚTIL
Para a vida útil (L) não foram encontrados estudos nacionais específicos sobre o uso de 
condicionadores de ar, principalmente para tecnologias consideradas mais recentes (mul-
ti-split). Portanto, as referências utilizadas são de associações e organizações internacionais 
como a American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) 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. Consi-
dera-se, portanto, como premissa para o presente estudo, a vida útil dos aparelhos condicio-
nadores de ar tipo split hi-wall para o Brasil como sendo de 10 anos.

DADOS ECONÔMICOS
Os dados econômicos classificam-se em três categorias:

Taxa de desconto para o setor residencial.

Taxa de desconto para o setor comercial.

Taxa de desconto nacional.

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 calcu-
lada 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.

1
2
3
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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).

As pesquisas foram realizadas diretamente com os distribuidores, o que forneceu um or-
çamento 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, independen-
temente das condições de instalação, por isso precisam considerar uma série de fatores ad-
versos embutidos no preço” (MITSIDI, 2018).

Fonte: Elaboração própria a partir de Mitsidi, 2018

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

CAPACIDADE (Btu/h)

EQUIPAMENTOS

MULTI-SPLIT SPLIT/JANELA

9.000 – 12.000 R$ 650,00 R$ 599,00

18.000 – 24.000 R$ 690,00 R$ 799,00

Fonte: Elaboração própria a partir de Mitsidi, 2018

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

REGIÃO CEP VALOR (R$)

Norte (Manaus) 69005-070 203,33

Nordeste (Maceió) 57010-003 97,33

Centro-oeste (Brasília) 13170-020 82,59

Sudeste (São Paulo) 01311-300 69,13

Sul (Porto Alegre) 09175-190 77,89

Média - 106,05
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A Tabela 3-4 mostra que:

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).

 

DADOS DE ENERGIA
As principais variáveis para os dados de energia são mostradas na Tabela 3-5. Os dados de 
energia são cinco: 

Tarifa de eletricidade média. 

Eficiência média do parque de usinas termoelétricas.

Perdas no transporte de eletricidade.

Fator de emissão de CO2 da eletricidade produzida.

Curva do consumo de eletricidade no país.

Verificou-se que:

O cálculo da tarifa média de eletricidade [para o setor residencial e para o comercial] 
foi baseado nos relatórios divulgados pela Aneel com os valores das tarifas com im-
postos 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 reali-
dade do país. Para a variável de eficiência do parque termoelétrico não foram neces-
sários cálculos adicionais, uma vez que o valor é divulgado pela EPE (MITSIDI, 2018).

A tarifa média utilizada foi a média ponderada das respectivas tarifas (Tabela 3-5) pela par-
ticipação do setor no consumo final de eletricidade (85% residencial e 15% comercial). Isso 
resultou numa tarifa de R$ 0,7792/kWh.

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 per-
das 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 apre-
sentadas para os anos de 2012 a 2014, únicos valores disponíveis.

1
2

4
3

5
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De acordo com Mitsidi (2018):

O fator de emissões de CO2 é divulgado mensalmente pelo MCTIC para dois cenários: 

Emissões médias para a eletricidade no SIN. 

Margem de operação.

O fator da margem de operação refere-se apenas às usinas que queimam combus-
tíveis 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.

O fator de emissão utilizado nessa AIR foi de 0,4372 tCO2/kg para o ano de 2016 por ter sido 
o dado mais recente disponível no site do MCTIC.

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 cur-
va de custo para melhoria da eficiência energética (LETSCHERT et al., 2019).

a.
b.

Fonte: Elaboração própria a partir de Mitsidi, 2018

Tabela 3-5: Dados de energia

 VARIÁVEL VALORES ENCONTRADOS

Tarifa de eletricidade residencial 0,7958 R$/kWh

Tarifa de eletricidade comercial 0,6851 R$/kWh

Eficiência média do parque de usinas termoelétricas 58,4%

Perdas no transporte e distribuição (T&D) de eletricidade 7,55%

Fator de emissão de CO
2

0,4372 kgCO
2
/kWh

Uso final 85% residencial e 15% comercial
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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 da linha de base admitiu-se um condicionador de ar tipo split hi-wall (compressor 
de velocidade fixa) com capacidade de 12.000 Btu/h (3,5 kW) e com padrão mínimo de efi-
ciência energética em EER igual a 3,02 W/W. O custo de fabricação para o equipamento de 
linha de base é R$ 559,00 (PAMS, 2019). A Tabela 3-6 apresenta os parâmetros da unidade do 
modelo de linha de base.

As definições dos padrões de eficiência foram divididas em cinco cenários em CSPF: os dois 
primeiros utilizando velocidade fixa e os demais três de velocidade variável (inverter). Eles 
são como segue: (1) PMEE CSPF = 3,36 (etiqueta A atual); (2) PMEE CSPF = 4,00; (3) PMEE CSPF 
= 5,00; (4) PMEE CSPF = 5,50; e (5) PMEE CSPF = 6,00. Esses cenários são avaliados em rela-
ção ao cenário de referência PMEE CSPF = 3,14 (atual padrão mínimo, EER = 3,02). 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 Btu/h 
(3,5 kW) que tem eficiências comparáveis ao índice EER, praticado no Brasil. É importante 
mencionar que não existem comercialmente disponíveis no mundo ares-condicionados de 
velocidade fixa com eficiência acima de 4,50 (EER) (LETSCHERT et al. , 2019).

Fonte: Elaboração própria a partir de PAMS, 2018

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

PARÂMETROS
EQUIPAMENTO DA LINHA DE BASE  

(CENÁRIO BASE)

EER/CSPF 3,02/3,14

Preço de varejo (R$) 1.210,00

Consumo de eletricidade do aparelho (kWh/ano) 1.767
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O desempenho simulado dos componentes eficientes utilizado no presente estudo foi verifica-
do 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 Btu/h no Brasil. A Figura 3-3 também apresenta os preços atuais de varejo para con-
dicionadores 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).

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

Tabela 3-7: Correlação entre as métricas EER e CSPF e o preço unitário do respectivo equipamento

PADRÃO MÍNIMO DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

- PMEE ERR (W/W)

VELOCIDADE PREÇO

Fixa Variável (R$)

Linha de Base (CSPF = 3,14)

Padrão atual (EER = 3,02)
X - 1.210

Cenário 1 (CSPF = 3,36)
Nível etiqueta A atual X - 1.230

Cenário 2 (CSPF = 4,00) X - 1.375

Cenário 3 (CSPF = 5,00) - X 1.441

Cenário 4 (CSPF = 5,50) - X 1.478

Cenário 5 (CSPF = 6,00) - X 1.536
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Fonte: Letschert et al., 2019

Figura 3-3: Curvas preço x eficiência energética

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 eleva-
da. Os cenários com as melhorias nos PMEEs implicam que os condicionadores de ar mais 
eficientes atualmente vendidos no Brasil se tornariam equipamentos de menor eficiência 
para o ano de 2021.

A partir dos níveis de eficiência energética definidos na Tabela 3-7, seus preços de varejo 
também apresentados nesta tabela foram calculados com base na curva de custo para cada 
equipamento na sua respectiva eficiência. Em seguida, os EERs dos modelos de equipamen-
tos coletados pela Mitsidi (2018) foram convertidos em CSPF para calcular a participação de 
níveis de eficiência no mercado equivalente a CSPF. No Anexo C é apresentada essa partici-
pação no cenário base por nível de eficiência energética. 

Essa participação é alterada para cada cenário de PMEE proposto, de forma que a porcenta-
gem dos equipamentos que se encontravam abaixo do novo PMEE passam a compor esse 
novo nível. Por exemplo, para o cenário 1 (PMEE = 3,36 em CSPF, correspondendo à etiqueta 
A atual), os 17% de equipamentos que compunham a linha de base no padrão mínimo an-
terior (CSPF = 3,14) passam para esse novo nível, alterando a participação de 47% para 64% 
(47+17).

Aplicando as participações de mercado resultantes do processo acima (Anexo C) como fator 
de ponderação aos respectivos consumos unitários de energia e preços de varejo obtidos 
pela curva de custo, foi calculada uma média ponderada que passa a representar um equi-
pamento equivalente médio do mercado em termos de eficiência energética (CSPF), preço 
de varejo e consumo anual de eletricidade para a linha de base e para cada cenário de PMEE 
(LETSCHERT et al., 2018) conforme mostra o Anexo C. São com base nesses equipamentos 
equivalentes que os impactos são estimados.
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A Figura 3-4 apresenta os preços de varejo (R$) de um equipamento com a eficiência de cada 
PMEE em estudo (CSPF).

Uma das principais etapas desse processo é uma avaliação dos impactos obtidos para as par-
tes 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 estimati-
vas dos custos e benefícios com a implementação de novos padrões mínimos de eficiência 
energética (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 ener-
gia 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.

Fonte: PAMS, 2019

Figura 3-4: Preço de varejo calculado de ar-condicionado tipo split hi-wall de 12.000 Btu/h em função da eficiência 

energética no Brasil
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Os padrões mínimos de eficiência energética afetam somente os novos produtos. Os produ-
tos instalados antes da implementação dos novos PMEEs não são afetados. No primeiro ano 
de implementação de novos 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, cujo valor mínimo da faixa 
é o próprio PMEE vigente de 3,02 (métrica em EER). Cinco diferentes opções (cenários) de 
novos PMEEs foram avaliadas, conforme mostrado na análise econômica e de engenharia.

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

O horizonte de análise adotado para a avaliação de impacto regulatório abrange o período 
de 2019 a 2035 para o qual se adotou para o Brasil um cenário de crescimento econômico 
de 3% (PAMS, 2019). A implementação do novo PMEE para todos os 5 cenários analisados 
foi adotado como sendo o ano de 2021. Os dados de entrada necessários para a análise dos 
impactos para os consumidores no modelo PAMS são apresentados na Tabela 3-8.
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Fonte: Elaboração própria baseada em Mitsidi (2018), PAMS (2019) e comunicação pessoal com Virginie Letschert – LBNL (2020)

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

DADO DE ENTRADA VALOR UTILIZADO

Capacidade de refrigeração 12.000 Btu/h (3,51 kW)

Horas de uso anual 2.910 horas

Vida útil 10 anos

Preço da eletricidade 0,7792 R$/kWh

Fator de geração de energia 1,712 (adimensional)

Perdas de transmissão e distribuição 7,5%

Fator de emissão de CO2 0,4372 kg/kWh

Taxa de desconto 
(residencial + comercial)

7,2%

Taxa de desconto nacional 6,5%

Taxa de crescimento da renda 3,0%

Investimento em Capacidade na Ponta US$ 1 bilhão/500 MW
(Estimativa LBNL)

Os principais dados de entrada para a análise dos impactos para os fabricantes são sumari-
zados na Tabela 3-9. Esses dados foram obtidos dos próprios fabricantes e disponibilizados, 
de forma agregada, para o Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).
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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 condicio-
nadores de ar split com capacidade de 1 TR – tonelada de refrigeração (12.000 Btu/h). Con-
forme 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 ou-
tros custos (12% de mão de obra, 3% de depreciação e 5% de despesas gerais).

Fonte: PAMS (2019) e Letschert et al. (2019)

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

DADO DE ENTRADA VALOR UTILIZADO

Taxa de imposto 8,5%

Taxa de desconto 10%

Capital de giro 10%

Despesas com vendas, administrativas e gerais 14%

Despesas com pesquisa e desenvolvimento 1% para ar-condicionado de velocidade fixa; 
3% para velocidade variável

Despesas de Capital 2%

Depreciação 2%

Custos de conversão de equipamentos Estimativas LBNL

Custos de versão de capital Estimativas LBNL

Ativos encalhados (stranded costs) Estimativas LBNL
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Os condicionadores de ar tipo split hi-wall no Brasil são fabricados na Zona Franca de Ma-
naus. 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 ar-condicionado 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 ope-
ram no país (estoque) nos anos considerados e a taxa de condicionadores de ar antigos e 
ineficientes que são substituídos por produtos novos e com novos PMEEs (reposição) e as 
primeiras compras (difusão).

O estoque dos ares-condicionados 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 ur-
banização e eletrificação.

Segundo McNeil (2008), a difusão de 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.

Fonte: Letschert et al., 2019

Figura 3-5: Custos de produção
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EQ. 19 

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

Fonte: PAMS, 2019

Tabela 3-10: Parâmetros de saturação

PARÂMETROS α β1 β3 γ γ
CDD

CDD

Condicionamento de ar 1.00 -7E-05 -0.002 127 0.95 2015

Difusão = (1 – γCDD .e CDD.β3) . 
α

1 +  γ  .  e(β1
.Renda Familiar)

Onde α é a saturação de condicionadores de ar; e os pares β1, γ e β3, γCDD são coeficientes 
que ajustam a curva de difusão referentes à renda e ao clima (graus-dias), respectivamente.

Para a reposição do estoque, foi utilizada a função probabilística de retirada (retirement) da 
equação abaixo que representa a probabilidade de um ar-condicionado de idade i e com 
vida útil v deixar de ter uso, quebrar ou ser trocado:

EQ. 20

Nesta equação, Di é o desvio médio dos anos de troca, assumido neste trabalho como sendo 
de 2 anos. A vida útil considerada do ar-condicionado foi de 10 anos.

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 macroeconômi-
cos 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 mostra-
das na Figura 3-6, cujos dados são detalhados no parágrafo seguinte.

Pretirada (i) = 1
1  +  γ  .  e(i – v)/Di
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O modelo PAMS, por padrão, estima as previsões de vendas levando em consideração o cres-
cimento 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. A taxa de 
crescimento anual das vendas utilizada foi de 4,7%.

Fonte: Letschert, 2018

Figura 3-6: Vendas e projeção de vendas de condicionadores de ar tipo split
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Figura 3-7: Difusão de equipamentos de condicionamento de ar tipo split hi-wall
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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 ares-condicionados 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 tendên-
cias de crescimento das novas propriedades futuras (novas residências), à relativa facilidade de 
compra de novos equipamentos (renda) e às tendências de aumento da temperatura global.

IMPACTOS PARA  
OS CONSUMIDORES

Os impactos para os consumidores foram avaliados para os cinco cenários propostos de 
PMEE em comparação com o cenário de referência (linha de base) que utiliza o padrão mí-
nimo corrente de EER = 3,02 (ou CSPF = 3,14). Os parâmetros intermediários utilizados por 
cada cenário para calcular os impactos para os consumidores 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 anual. A partir desses parâmetros foram encontrados os resultados do 
custo de ciclo de vida (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 mos-
trados foram avaliados em relação ao cenário de referência.

Fonte: Letschert et al., 2019

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

PARÂMETROS

NÍVEL DE 
EFICIÊNCIA

EER

CSPF 
MÉDIO

PREÇO 
MÉDIO UEC

CONTA DE 
ELETRICI- 

DADE
MÉDIA

CCV 
MÉDIO

ECONOMIA 
CCV MÉDIO PAYBACK

W/W R$ kWh/ano R$/ano R$ R$ Ano

Linha de base 
(PMEE CSPF = 3,14) 3,61 1.284 1.581 1.232 9.855 - -

Cenário 1 
(PMEE CSPF = 3,36) 3,65 1.287 1.565 1.219 9.773 81 0,3

Cenário 2 
(PMEE CSPF = 4,00) 4,06 1.380 1.406 1.096 9.004 851 0,7

Cenário 3 
(PMEE CSPF = 5,00) 5,01 1.442 1.108 863 7.451 2.404 0,4

Cenário 4 
(PMEE CSPF = 5,50) 5,51 1.479 989 770 6.841 3.014 0,4

Cenário 5 
(PMEE CSPF = 6,00) 6,00 1.536 892 695 6.376 3.479 0,5
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De acordo com a análise de engenharia e econômica, foram estabelecidos os PMEEs para 
cada cenário e seus respectivos preços para o consumidor. O incremento da eficiência ener-
gética pode levar ao aumento do preço do produto dependendo da solução de engenharia 
adotada. 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 eletrici-
dade. Esse comportamento reflete-se na Figura 3-8, onde se apresenta o preço ponderado 
médio de varejo do condicionador de ar para a linha de base (CSPF = 3,14) e para os novos 
PMEEs e os respectivos valores na conta de eletricidade a ser paga pelos consumidores du-
rante a vida útil do ar-condicionado.

Em termos de payback, o retorno do investimento adicional feito em um aparelho mais efi-
ciente em relação ao da linha de base se paga para todos os cenários em questão de alguns 
meses para um equipamento cuja vida útil é de 10 anos. O cenário 1 (PMEE CSPF = 3,36) é o 
que se paga mais rápido (cerca de 3 meses) e o cenário 2 (PMEE CSPF = 4,00) o mais longo 
(cerca de 8 meses e meio). O cenário de maior eficiência (PMEE CSPF = 6,00) tem um payback 
de aproximadamente 5 meses e meio. 

Fonte: Elaboração própria a partir de PAMS, 2019

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

Nota: A conta de eletricidade foi calculada em valor presente ao longo de toda a vida útil do ar-condicionado.
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A análise do Custo de Ciclo de Vida (CCV) é o parâmetro que mais interessa aos consumido-
res, pois corresponde a todos os gastos que eles terão durante a vida útil do condicionador 
de ar trazidos para valor presente. O preço de varejo com o valor da conta de eletricidade, 
somados aos custos de instalação, manutenção e outros gastos, são responsáveis por de-
terminar o custo de ciclo de vida do equipamento. O benefício para o consumidor se dá na 
economia no CCV que é a diferença entre o CCV do cenário avaliado e o CCV da linha de base. 
A Figura 3-9 apresenta o CCV para cada cenário, a economia do CCV para os consumidores e 
o preço d, ambos em relação ao cenário base.

Fonte: Elaboração própria a partir de PAMS, 2019

Figura 3-9: Custo de Ciclo de Vida (CCV), Economia no CCV e Preço Ponderado Médio do Ar-Condicionado
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Os maiores benefícios para os consumidores são obtidos com a economia no Custo de Ciclo 
de Vida (CCV). Todos os cenários são favoráveis ao consumidor. A maior economia no CCV 
(R$ 3.479) ocorreu para o cenário 5 (PMEE CSPF = 6,0), o que significa que, em 10 anos 
de uso do equipamento, a economia na conta de eletricidade já descontado o custo do apa-
relho daria para ele comprar dois outros ares-condicionados e ainda sobraria R$ 407. Para 
o cenário anterior (PMEE CSPF = 5,5), o consumidor também poderia comprar mais outros 
dois (restando ainda um saldo de R$ 56) com a economia obtida. Já o cenário 3 (PMEE CSPF 
= 5,0), a economia no CCV permitiria a compra de um outro aparelho para repor o atual e 
ainda sobraria um saldo de R$ 529 que poderia ser usado para comprar, se assim desejasse, 
um aparelho ainda mais eficiente no momento da reposição. Por fim, as economias do CCV 
dos cenários 1 (PMEE CSPF = 3,36) e 2 (PMEE CSPF = 4,0), embora positivas, não dariam 
para repor um aparelho ao fim da vida útil (respectivamente, R$ 81 e R$ 851).



60

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

 

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 (2019-2021) 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 (linha de base), devido ao 
preço mais elevado dos aparelhos de ar condicionado 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 a linha de base. O cenário PMEE CSPF = 6,0 apresentou os maio-
res benefícios para os fabricantes em termos de fluxo de caixa livre.

Fonte: PAMS (2019)
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Do exposto acima, excetua-se o caso PMEE CSPF = 3,36, 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 inves-
timentos nos custos de conversão aumentam entre a data do anúncio e a  data do cumpri-
mento (2019-2021) 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, aumen-
tam 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.

Para avaliar o impacto nos fabricantes, utiliza-se o Valor Presente Líquido para a Indústria 
(VPLI). Seu cálculo consiste em construir uma demonstração de resultados anuais da indús-
tria usando as informações da análise de engenharia e propriedade, bem como informações 
adicionais das demonstrações financeiras das empresas. O VPLI nada mais é do que a dife-
rença entre o Fluxo de Caixa Livre (FCL) do cenário de novo PMEE trazido para valor presente 
e o valor presente do FCL da linha de base.

Os custos de conversão de capital (Capital Cost), equipamentos (Product Cost) e ativos en-
calhados (Stranded Assets) para os fabricantes são as melhores estimativas feitas pelo LBNL, 
sendo refinadas com fabricantes (LETSCHERT et al., 2019).

O valor presente líquido para a indústria com as estimativas de custos de conversão de capi-
tal e de equipamentos são as melhores estimativas obtidas pelo LBNL, devendo ser refinado 
pelos fabricantes (LETSCHERT, 2018). Recomenda-se que esses valores devem ser formal-
mente apresentados pelos fabricantes para que eles se tornem elegíveis a programas de 
financiamento. A Tabela 3-12 apresenta o VPLI para todos os cenários.

Os resultados indicam que os fabricantes terão altos benefícios pela transição de equipa-
mentos de alta eficiência acima de PMEE CSPF = 5,00. Esses resultados podem ser alcançados 
fazendo uso de compressores de rotação variável. O maior beneficio é para o PMEE mais 
alto (CSPF = 6). A elevação moderada na eficiência energética abaixo de PMEE CSPF = 
4 implica em altos investimentos para os fabricantes que não serão recuperados em 
receitas futuras.
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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 im-
pactos 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 efici-
ência energética, 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.

A seguir são apresentados os resultados dos impactos nacionais dos cenários na: 

Redução no Consumo de Eletricidade. 

Na mitigação das emissões de CO2. 

Economia de energia primária. 

Redução no pico de carga.

Fonte: PAMS (2019)

Tabela 3-12: Valor Presente Líquido para a Indústria (VPLI)

PMEE
CSPF = 3,36

PMEE
CSPF = 4,00

VPMEE
CSPF = 5,00

PMEE
CSPF = 5,50

PMEE
CSPF = 6,00

CUSTOS DE
PRODUÇÃO DE 

PRODUTOS
(MILHÕES R$)

7,7 29,3 44,1 45,5 45,5

CUSTOS DE 
CONVERSÃO DE 

CAPITAL
(MILHÕES R$)

16,3 81,5 81,5 94,2 94,3

INVESTIMENTOS 
REQUERIDOS
(MILHÕES R$)

24,1 110,9 125,6 139,7 139,8

VARIAÇÃO NO 
VALOR PRESENTE 
LÍQUIDO PARA A 

INDÚSTRIA
(MILHÕES R$)

-16,8 52,5 142,1 188,3 281,3

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

A Tabela 3-13 mostra a economia de energia para os anos de 2025, 2030 e 2035. A economia 
para o ano de 2035 do cenário mais restritivo (CSPF = 6) representa 13,5% do consumo resi-
dencial projetado para o mesmo ano pela EPE (Calculadora Energética 2050) ou 81,1% do con-
sumo projetado de ar-condicionado para o setor residencial em 2035 também de acordo com 
a EPE (EPE, 2018). Em termos da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira, a 
economia em 2030 representaria cerca de 27% e 86% da meta de redução, respectivamente, 
total de 105 TWh do setor elétrico e de 32,6 TWh do setor residencial conforme a EPE (2016).

Fonte: Letschert, 2018

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

ECONOMIA ANUAL DE ELETRICIDADE (GWh/ano)

2025 2030 2035

Linha de base
(PMEE CSPF=3,14)

- - -

Cenário 1
(PMEE CSPF = 3,36)

307 637 895

CENÁRIO 2
(PMEE CSPF = 4,00)

3.420 7.102 9.977

Cenário 3
(PMEE CSPF = 5,00)

9.259 19.228 27.012

Cenário 4
(PMEE CSPF = 5,50)

11.596 24.081 33.829

Cenário 5
(PMEE CSPF = 6,00)

13.484 28.002 39.338
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Fonte: Letschert, 2018

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

ECONOMIA ACUMULADA DE ELETRICIDADE (GWh)

2025 2030 2035

Linha de base
(PMEE CSPF=3,14)

- - -

Cenário 1
(PMEE CSPF = 3,36)

898 3.434 7.422

CENÁRIO 2
(PMEE CSPF = 4,00)

10.016 38.290 82.759

Cenário 3
(PMEE CSPF = 5,00)

27.117 103.664 224.054

Cenário 4
(PMEE CSPF = 5,50)

33.961 129.827 280.602

Cenário 5
(PMEE CSPF = 6,00)

39.491 150.967 326.293
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Redução das emissões de CO
2
: A redução das emissões de CO2 aumenta em função 

dos incrementos nas eficiências energéticas. A Figura 3-11 apresenta as reduções para 
os cenários propostos para 2035. Para o cenário mais eficiente (CSPF = 6), a redução 
das emissões representa cerca de 81% das emissões do setor residencial para 2035 de 
acordo com a projeção da EPE (Calculadora Energética 2050).

Fonte: PAMS, 2019

Figura 3-11: Redução das emissões de CO
2
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Economia de energia primária: A economia acumulada de energia primária de 2021 
até 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 52 milhões de tonelada equivalente 
de petróleo para o cenário de maior eficiência PMEE CSPF = 6,00.

Fonte: Letschert, 2018

Tabela 3-15: Economia acumulada de energia primária (Mtep – milhão de tonelada equivalente de petróleo)

PME CSPF = 6,00
ECONOMIA ACUMULADA 

DE ENERGIA PRIMÁRIA (Mtep)

2025 6,29

2030 24,03

2035 51,95
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Redução no pico de carga: Para todos os cenários foram verificadas reduções no pico 
de carga. A maior redução foi observada para o PMEE CSPF = 6, atingindo valores de 
aproximadamente 11,3 GW, conforme mostra a Figura 3-12. Essa redução é o equiva-
lete a cerca de 12 Usinas Termelétricas Santa Cruz, localizada no Rio de Janeiro (950 
MW). Em termos de investimento evitado para atender o pico da demanda, esse cená-
rio mais restrito economizaria R$ 80 bilhões.

Fonte: Elaboração própria a partir de PAMS (2019)

Figura 3-12: Redução no pico de carga
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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 tro-
cadores 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 vanta-
gens associadas aos novos PMEEs são observadas a partir do PMEE CSPF = 4, uma vez que 
os investimentos para padrões de eficiência energética menores não são recuperados pelas 
vendas em nenhum momento futuro. Foram propostos cinco cenários de eficiência ener-
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gética 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).

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

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

CONSUMIDORES 
(2035)

FABRICANTES 
(2035)

NACIONAIS (2035)

CSPF
Economia 

no CCV
(R$)

Payback 
(anos)

Investimento 
(milhões R$)

IVPL
(milhões R$)

Redução de 
eletriidade 

(GWh)

Redução 
Emissões 

de CO2 
(MT)

Redução 
Energia 
Primária 
(Mtep)

Redução 
de Pico de 

Carga 
(MW)

PMEE
CSPF = 3,36

81 0,3 24,1 -16,8 895 0,42 0,14 256,4

PMEE
CSPF = 4,00

851 0,7 110,9 52,5 9.977 4,72 1,59 2.858,9

PMEE
CSPF = 5,00

2.404 0,4 125,6 142,1 27.012 12,77 4,30 7.739,9

PMEE
CSPF = 5,50

3.014 0,4 139,7 188,3 33.829 15,99 5,39 9.693,3

PMEE
CSPF = 6,00

3.479 0,5 139,8 281,3 39.338 18,59 6,26 11.271,7

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 cenários foi observada e o payback 
de todos representou valores inferiores a 1 ano. Os maiores benefícios são alcançados 
para o caso PMEE CSPF = 6. Os benefícios advindos das economias do Custo de Ciclo de Vida 
(CCV) dos PMEEs em CSPF = 5 e os dois acima dele possibilitam que o consumidor, ao fim da 
vida útil, possa repor no mínimo seu equipamento por um novo e com a possibilidade de 
poder comprar um ainda mais eficiente do que o modelo médio que está repondo.
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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 de 
PMEE (CSPF = 4) na eficiência energética, embora vantajosos para os consumidores, implicam 
em custos de investimentos aproximados aos incrementos de alta eficiência (PMEEs > CSPF = 
4), o que pode transformar em inapropriadas mudanças na linha de produção para os fabrican-
tes, diante desses incrementos moderados. Por exemplo, o incremento de investimento entre o 
PMEE 5,5 (CSPF) e 6 é de cerca de R$ 190 mil para um benefício no fluxo de caixa livre líquido de 
R$ 93 milhões, o que dá uma proporção de 1:491. Em outras palavras, os resultados do estudo 
apontam que é mais vantajoso para o fabricante investir nos PMEEs mais elevados.

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 = 
3,36). 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. Para os cenários propostos neste estudo, o aumento máximo do PMEE do con-
dicionador de ar foi de 91%, enquanto que o correspondente aumento do seu preço para o 
consumidor tenha se limitado a 27%. 

É um grande avanço, considerando o atual crescimento da eficiência energética em condi-
cionadores 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.

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 re-
dução 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  
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Segundo Letschert et al. (2019), um adequado procedimento de teste deve refletir as con-
dições 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 redu-
zidos. 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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4. Considerações finais

Após a implementação de padrões mínimos de eficiência energética mais restritivos 
em sistemas de condicionamento de ar, devem existir estudos constantes que bus-
quem incrementar os padrões de eficiência energética, para que em períodos regu-
lares 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 progra-
ma. A mais recente revisão, ocorrida em 2018, por exemplo, careceu de uma avaliação 
de impacto mais aprofundada, além de ter sido realizada com atraso.

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 consu-
midores, fabricantes e benefícios nacionais apresentam maiores vantagens para uma 
parte interessada em  detrimento da outra a depender do novo padrão adotado.

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 adequa-
damente as condições reais de operação. Para que as condições de teste se aproxi-
mem 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 eficiên-
cia energética. Recomenda-se a adoção da ISO 16538, em complemento à ISO 5151, 
por ser um padrão internacionalmente definido e já seguido pelo Brasil.

O processo de definição de novos padrões de eficiência energética envolve todas as 
partes interessadas e a participação pública. Os anseios, questionamentos e comen-
tários de cada parte interessada devem ser colocados em pauta para que, na me-
dida 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, fabri-
cantes, institutos de teste, órgãos governamentais, universidades, grupos ambienta-
listas, associações de consumidores e ONGs devem unir forças em prol do bem co-
mum para os consumidores, para os fabricantes e para o país, ao elevar os padrões 
mínimos de eficiência energética em sistemas de condicionamento de ar.

1

3

2

4
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ANEXO A: FLUXOGRAMA DA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO 
CONDICIONADORES DE AR MINI-SPLITS E JANELA

Importadoras
- Importadora Extra

- Karijó Refrigeração

- Springer Carrier Ltda

- Ingersoll-Rand Indústria, 
Comércio e Serviços de  

Ar Condicionado, Ar Com-
primido e Refrigeração Ltda

- Multistar Induústria e  
Comércio Ltda.

- Climatec Indústria e 
Comércio De Equipamentos 

Para Clima

- Rheem Do Brasil Comércio  
e Distribuição de 
 Ar Condicionado

- Lantery Indústria e  
Comércio Ltda

- Climazon Industrial Ltda

- Electrolux Do Brasil S/A

Fabricantes 

de Compressores**

- Tecumseh

- Danfoss

Fabricantes de  
Fluido  

Refrigerante

- Chemours

- Arkema

Fabricantes  
de Motores**

- WEG 

- Blue Ar

Fabricantes /  
Montadoras /  

Marcas *
Komeco

Elgin

Carrier

Gree

Midea

LG

Consul

Hitachi

Samsung

Electrolux

Springer

Fujitsu

York

Panasonic 

Rheem

Philco

Trane

Daikin

Comfee

Fontaine

Agratto

Elbrus

Pionee

Tivah

* Alguns fabricantes importam o 
equipamento inteiro e revendem no 
mercado nacional com sua marca. Já alguns 
fabricantes importam as peças próprias e 
montam os equipamentos, enquanto outros 
adquirem peças de terceiros para montagem.

** Por conta do PPB (Processo Produtivo 
Básico) 30% das peças dos equipamentos 
vendidos no país devem ser comprados 
da indústria nacional. A única exceção 
são os equipamentos com inverter, 100% 
importados.

Distribuidoras

- Frigelar

- Dufrio

- ADias

- Friopeças

- Poloar

- STRar

- Disparcon

Consumidor final: 
Residencial

Consumidor final: 
Comercial

Atacadistas
- Frigelar

- Mathias

- Adias

- Friopeças

Varejistas

• LOJAS ESPECIALIZADAS
Frigelar
Dufrio
Adias

Friopeças
Daikin

LG
BHP Ar condicionado

Johnson-Hitachi
...

• LOJAS ONLINE
Leveros

Site do Ar
CentralAr.com

Web Continental
Disbrar

Única Ar Condicionado
Ar Clube
Clima Rio

Continental Center
Carrefour
Shoptime

Americanas
Submarino

Walmart
Ponto Frio

Casas Bahia
Magazine Luiza

...

• LOJAS FÍSICAS
Ponto Frio

Casas Bahia
Magazine Luiza

Extra
Walmart
Fastshop

...

70%

80%-90%

10%-20%

30%

30%

Anexo A Fluxograma da cadeia  
de distribuição para ar-condicionado
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Anexo B 
Dados Macroeconômicos
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URBANIZAÇÃO ELETRIFICAÇÃO PIB PIB
PIB Comércio 

e Serviços
PIB Comércio 

e Serviços
POPULAÇÃO

TAMANHO 
DOMICÍLIO

CONSUMO DE 
ENERGIA DO 

SETOR COMERCIAL

Ano % % $ PPP ‚000.000 
Constant (2011)

US$ ‘000.000  
Constant  (2010)

$ PPP ‘000.000 
Constant (2011)

US$ ‘000.000  
Constant  (2010)

pessoa/
domicílio ktep/ano

2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

88,00%
87,95%
87,90%
87,85%
87,80%
87,75%
87,70%
87,65%
87,60%
87,55%
87,50%
87,35%
87,20%
87,05%
86,90%
86,75%
86,60%
86,45%
86,30%
86,15%
86,00%
85,74%
85,49%
85,23%
84,98%
84,72%
85,06%
84,77%
84,83%
84,96%
84,36%
83,96%
83,75%
83,37%
83,29%
82,82%
83,01%
84,35%
84,17%
83,90%
83,46%

99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,71%
99,65%
99,57%
99,52%
99,33%
96,34%
98,91%
98,60%
98,20%
97,69%
97,19%
96,84%
97,00%
96,66%
96,01%
83,56%

6.167.620 
5.944.694 
5.729.825 
5.522.723 
5.323.106 
5.130.705 
4.945.258 
4.766.514 
4.594.230 
4.464.752 
4.338.923 
4.216.641 
4.097.804 
3.982.317 
3.870.085 
3.761.015 
3.655.020 
3.552.011 
3.451.906 
3.354.622 
3.260.080 
3.168.202 
3.078.913 
2.992.141 
2.912.060
3.020.644
3.138.959
3.123.219
3.032.109
2.974.955
2.861.238
2.660.918
2.664.271
2.535.123
2.390.050
2.298.968
2.227.636
2.106.315
2.082.553
2.020.850
1.993.148

4.740.742 
4.569.390 
4.404.232 
4.245.042 
4.091.607 
3.943.718 
3.801.174 
3.663.782 
3.560.527 
3.460.181 
3.362.664 
3.267.895 
3.175.797 
3.086.294 
2.999.314 
2.914.786 
2.832.639 
2.752.808 
2.675.226 
2.599.831 
2.526.561 
2.455.355 
2.386.157 
2.309.929 
2.248.106
2.331.933
2.423.272
2.411.121
2.340.784
2.296.662
2.208.872
2.054.225
2.056.814
1.957.112
1.845.116
1.774.800
1.719.732
1.626.072
1.607.728
1.560.093
1.538.707

4.495.638 
4.333.145 
4.176.526 
4.025.567 
3.880.064 
3.739.821 
3.604.647 
3.474.358 
3.348.779 
3.254.402 
3.162.684 
3.073.551 
2.986.930 
2.902.750 
2.820.943 
2.741.441 
2.664.180 
2.589.096 
2.516.128 
2.445.217 
2.376.304 
2.309.333 
2.244.250 
2.181.001 
2.116.377
2.188.825
2.234.357
2.182.284
2.094.261
2.014.565
1.939.421
1.840.694
1.791.939
1.716.262
1.605.638
1.518.459
1.441.151
1.386.625
1.399.816
1.369.640
1.349.913

3.470.627 
3.345.182 
3.224.272 
3.107.732 
2.995.405 
2.887.137 
2.782.783 
2.682.200 
2.585.253 
2.512.394 
2.441.588 
2.372.777 
2.305.906 
2.240.919 
2.177.764 
2.116.389 
2.056.743 
1.998.779 
1.942.448 
1.887.704 
1.834.504 
1.782.802 
1.732.558 
1.683.730 
1.633.840
1.689.770
1.724.921
1.684.720
1.616.766
1.555.242
1.497.230
1.421.013
1.383.374
1.324.952
1.239.550
1.172.249
1.112.567
1.070.472
1.080.656
1.057.360
1.042.131

 218.386.896 
 218.388.203 
 218.345.923 
 218.260.082 
 218.130.731 
 217.957.948 
 217.741.835 
 217.482.522 
 217.180.164 
 216.834.942 
 216.447.061 
 216.016.752 
 215.544.271 
 215.029.899 
 214.473.941 
 213.876.726 
 213.238.607 
 212.559.960 
 211.841.185 
 211.082.704 
 210.284.961 
 209.448.422 
 208.573.575 
 207.660.929 
 206.081.432 
 204.860.101 
 203.190.852 
 201.467.084 
 196.877.328 
 195.242.800 
 190.747.855 
 191.795.854 
 189.952.795 
 188.028.891 
 187.227.792 
 184.600.734 
 182.060.108 
 175.987.612 
 173.391.383 
 172.742.000 
 166.112.518 

2,37
2,39
2,42
2,44
2,47
2,50
2,52
2,55
2,57
2,60
2,62
2,65
2,67
2,70
2,72
2,75
2,77
2,80
2,82
2,85
2,87
2,90
2,92
2,95
2,97
3,00
3,03
3,09
3,13
3,18
3,31
3,27
3,29
3,36
3,42
3,47
3,51
3,54
3,61
3,64
3,76

23.070,69
22.119,55
21.207,63
20.333,29
19.495,01
18.691,28
17.920,69
17.181,87
16.473,51
15.794,35
15.143,20
14.518,89
13.920,31
13.346,42
12.796,18
12.268,63
11.762,83
11.277,88
10.812,92
10.367,14

9.939,73
9.529,94
9.137,05
8.760,35
8.399,19
8.584,63
8.630,42
8.062,15
7.708,53
7.123,65
6.730,71
6.335,44
6.190,07
5.934,55
5.630,71
5.451,54
5.187,89
4.993,99
4.936,87
4.781,27
4.968,43
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Anexo C

ANEXO C:
PENETRAÇÃO ESTIMADA DO MERCADO PARA OS NÍVEIS DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, EFICIÊNCIA MÉDIA DE MERCADO,  
PREÇO MÉDIO E CONSUMO UNITÁRIO DE ENERGIA MÉDIO

Nível de 
Eficiência

Linha  
de base

PMEE CSPF 
= 3,36

PMEE CSPF 
= 4,00

PMEE CSPF 
= 5,00

PMEE CSPF 
= 5,50

PMEE CSPF 
= 6,00

Participação 
de Mercado 
por nível de 

eficiência 
energética

CSPF = 3,21 17% - - - - -

CSPF = 3,43 47% 64% - - - -

CSPF = 3,65 32% 32% 96% - - -

CSPF = 5,34 3% 3% 3% 99% - -

CSPF = 5,50 0% 0% 0% 0% 99% -

CSPF = 6,00 1% 1% 1% 1% 1% 100%

Eficiência ponderada  média 
em CSPF (W/W) 3,61 3,65 4,06 5,01 5,51 6,00

Preço Médio (R$) 1.284 1.287 1.380 1.442 1.479 1.536

UEC Médio (kWh/ano) 1.581 1.565 1.406 1.108 989 892
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A International Energy Initiative - IEI Brasil é uma organização internacional, não governa-
mental 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 informa-
ções, treinamento, análise, discussão e ação com o objetivo de transformar a situação ener-
gética 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 am-
bientais. 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 multiprogra-
ma dos Estados Unidos, apoiado pelo U.S. Department of Energy. Fundado em 1931, é ad-
ministrado 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/.
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