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Este documento tem como objetivo sintetizar os principais pontos discutidos na Con-
ferência internacional “Caminhos para a Eficiência Energética no Mercado Brasileiro de 
Condicionadores de Ar”, promovida pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) e o Procel/Ele-
trobras, e realizada no dia 25 de março de 2019, no Rio de Janeiro.

O documento estrutura-se em duas partes. A primeira segue a programação do evento, 
listando as principais ideias e questões colocadas em cada painel. A segunda especifica os 
resultados e encaminhamentos.  

DESTAQUES DOS PAINEIS

ABERTURA
Renata Falcão, Eletrobras • Ana Toni, iCS • Luis Fernando Badanhan, MME • Thiago Barral, EPE 
• Gustavo Kuster, INMETRO • Toshio Murakami/ELETROS e ABRAVA

A eficiência energética no setor de ar condicionado é uma prioridade, pois:

• Contribui para a economia de energia e a postergação de investimentos no setor elé-
trico, podendo ser considerada uma usina virtual.

• Está em consonância com os compromissos que o Brasil tem com o Acordo de Paris, já 
que contribui para o atingimento da meta de 10% de eficiência energética no setor elé-
trico, conforme previsto na Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil (NDC).

• Também está alinhada com a Emenda de Kigali e os compromissos de redução do 
consumo de HFCs.

• Significa competitividade e redução de custos.

• É uma questão de sobrevivência do mercado de ar condicionado.

Já há iniciativas em andamento para promover a eficiência energética no setor de ar con-
dicionado:

• A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em parceria com o Procel/Eletrobras está de-
senvolvendo um Plano de Ação de Eficiência Energética, que explicitará futuras metas 
e o detalhamento de propostas de ação. 

• As parcerias com o iCS/Projeto Kigali, CLASP, LBNL, JICA, etc., têm contribuído com 
informações técnicas relevantes.

• A indústria de ar condicionado vê a eficiência energética como prioridade. 

Há o consenso de que é preciso avançar, por meio de ações que consigam superar as bar-
reiras existentes:

• Os programas de etiquetagem estão estacionados e necessitam de atualização, prin-
cipalmente num momento de abertura de mercados.

• Há dificuldade de reavaliar os índices e os programas. 
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• É preciso considerar o contexto maior, a incluir as políticas e incentivos existentes, que 
também precisam ser revistos.

• É preciso considerar a contribuição da indústria de ar condicionado para a geração de 
empregos (200 mil) e a economia nacional (3.3% do PIB, com R$ 47,7 bilhões anuais).

• Para atingir esse avanço, precisamos, contudo, estabelecer caminhos concretos que 
sinalizam a todos as ações a serem implementadas, dando previsibilidade e transpa-
rência.

PAINEL 1 • Papel da etiquetagem e eficiência energética
OBJETIVO: Promover o debate propositivo sobre a importância da revisão dos programas de 
etiquetagem no Brasil, na perspectiva tanto da eficiência quanto do consumidor

PARTICIPANTES: Teresa Liporace, IDEC • Marcos Borges, INMETRO • Marcel Siqueira, PROCEL 
• Eric Gibbs, CLASP • Won Park, LBNL • Vanderlei Niehues, ELETROS

Pontos apresentados:

Os programas de etiquetagem são muito importantes, na medida em que reduzem a as-
simetria de informações ao consumidor e promovem economia de energia no país.

Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) é bem-sucedido, mas está no momento de ser 
revisado, pois:

• há produtos acumulados na Classe A; 

• a etiquetagem evoluiu pouco ao longo dos anos;

• a metodologia de ensaio não privilegia a tecnologia mais eficiente, principalmente 
considerando que atualmente os ACs do tipo inverter são 50% do mercado;

• produtos de alta eficiência não são necessariamente mais caros.

Pontos a serem melhor aprofundados:

Há necessidade de construção de uma base de dados, inclusive por imposição da Portaria 
Interministerial 2/2018, mas não há consenso sobre fazê-lo.

As tabelas informativas da eficiência energética do INMETRO estão desatualizadas.

Estas tabelas servem aos fabricantes para identificar quais equipamentos estão permiti-
dos para comércio no Brasil, mas não chegam aos distribuidores e varejistas.

Recomendações feitas:

Desenvolver um plano de ação para os próximos 5 anos.

Implementar uma métrica sazonal usando a ISO como referência, pois o Brasil já adota 
este parâmetro internacional.
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Desenvolver uma base de dados sobre vendas por faixa da etiqueta, que permita aos ór-
gãos reguladores monitorar, avaliar e revisar os programas de etiquetagem.

Manter o diálogo com a indústria no processo de revisão dos programas de etiquetagem.

Alinhamentos obtidos:

Há consenso de que é o momento de revisar e atualizar a metodologia de ensaio, de modo 
a introduzir a métrica sazonal no Brasil.

Há consenso sobre a necessidade de construir um plano de ação para a eficiência ener-
gética.

Compromissos anunciados ou assumidos: 

Ações a serem desenvolvidas pelo INMETRO:

• Convocar a Comissão Técnica;

• Realizar consulta pública para a nova metodologia;

• Publicação da revisão da regulamentação.

• A revisão das classes da etiqueta depende de análise de impacto regulatório específi-
ca.

Ações em desenvolvimento ou a serem implementadas pelo PROCEL:

• Pesquisa de posse e hábito a ser finalizada no 1º semestre de 2019.

• Avaliação de metodologia de ensaio para inverter em andamento pelo Labelo, com 
proposta a ser apresentada até julho de 2019.

• Desenvolvimento de novo método do PBE Edifica e avanço em direção à compulso-
riedade do mesmo.

• Convênio firmado com CEPEL para ampliação do laboratório para testes de carga par-
cial

• Realização de avaliação de mercado

• Parceria com a EPE para desenvolvimento de um Plano Decenal de Eficiência Ener-
gética.

PAINEL 2 • Enfrentando as barreiras: metodologia de ensaio
OBJETIVO: Promover o debate propositivo sobre a importância, na perspectiva da eficiência, 
da introdução da métrica sazonal no Brasil, bem como identificar quais são os principais 
pontos que demandam discussão e análise técnica mais apurada.

PARTICIPANTES: Vanderlei Niehues, ELETROS •  Won Park, LBNL •  Kishore Kumar, CLASP IN-
DIA • Leandro Weschenfelder, Labelo • Paulo dos Santos, CEPEL • Roberto Lamberts, UFSC • 
Mauro Apor, ABRAVA
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Pontos apresentados:

Análises preliminares, baseada em dados climáticos de 10 cidades brasileiras, sobre os 
bins de temperatura do Brasil.

Avaliação das diferenças entre as diferentes referências: ISO, EUA e Europa, destacando-se 
que a ISO mostra-se mais adequada para o contexto brasileiro, pois já é adotada no país e 
requer menos custos.

O caso indiano evidencia alguns pontos que contribuíram para o sucesso da política de 
eficiência para ar condicionado:

• Há um órgão responsável por eficiência – o BEE (Bureau of Energy Efficiency).

• A eficiência energética é uma prioridade de Estado e há engajamento político para 
concretizá-la.

• Foi acordado, com os atores relevantes, um plano de ação.

• O primeiro passo foi realizar um diagnóstico do mercado.

• O segundo passo foi revisar a métrica, adotando-se a ISO como referência.

• Para a continuidade do sucesso do plano de ação, estabeleceu-se a obrigatoriedade 
de os fabricantes informarem as vendas por faixa de etiquetagem em bases anuais. 

Pontos a serem melhor aprofundados:

Há contradição entre as informações apresentadas pelo LBNL e discutidas no debate e 
aquelas mostradas pela Eletros, pois as primeiras indicam o funcionamento do AC predo-
minantemente em carga parcial, e a outra em carga plena.

Falou-se em considerar as condições das edificações brasileiras, ao mesmo tempo em 
que se sinalizou que este é o papel do PBE Edifica.

Falou-se que é preciso resolver a questão laboratorial, mas depois o CEPEL confirmou que 
isto não é problema. A questão principal é a humidade.

Recomendações feitas:

A referência da ISO evidenciou-se a de maior consenso.

É preciso considerar a realidade brasileira, mas sem inventar um método que seja uma 
“jabuticaba”.

É preciso manter o foco de que um AC precisa sempre buscar a melhor eficiência, não 
importa se for para uso no Brasil, na Índia ou na Europa.

Olhar o método de ensaio adotado no Japão, pois é o que se aproxima mais da realidade 
de funcionamento dos ACs. 

Alinhamentos obtidos:

Há consenso de que é o momento de revisar o método de ensaio, de modo a introduzir a 
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métrica sazonal no Brasil.

Compromissos anunciados ou assumidos: 

-

PAINEL 3 • Eficiência energética e processo produtivo básico
OBJETIVO: Promover o debate propositivo sobre o que faz do regime tributário diferenciado 
da Zona Franca de Manaus e do respectivo PPB uma barreira para o aumento da eficiência 
dos equipamentos vendidos no mercado brasileiro.

PARTICIPANTES: Marcel Siqueira, PROCEL •  Colin Taylor, CLASP • Vanderlei Niehues, ELETROS 
•  Mauro Apor, ABRAVA •  Bernard Appy, CCIF •  Kamyla Borges, iCS

Pontos apresentados:

O PPB é maior que apenas o compressor, pois contempla diferentes etapas produtivas.

O maior problema é o monopólio de fato existente nos casos das etapas de fabricação do 
compressor, motor, etc.

No caso do compressor, há uma adaptação dos modelos desenhados para o R-22 para o 
R-410, o que, em si, representa perda de 20% de eficiência.

É preciso repensar a sistemática da Zona Franca de Manaus como um todo, uma vez que 
a renúncia fiscal ali embutida (R$ 20 milhões/ano) não justifica o número pequeno de 
empregos gerados (80 mil diretos).

Pontos a serem melhor aprofundados:

Foi debatida a obrigação de investimento de 3% do faturamento em pesquisa e desen-
volvimento (P&D) para as empresas que optam por fabricar inverter. Porém, não restou 
clara a informação sobre quais tipos de projetos de P&D têm sido desenvolvidos com esse 
recurso. 

Foram debatidos os custos e benefícios do regime da Zona Franca de Manaus para a in-
dústria de ar condicionado, mas essa discussão ainda não ficou clara.

Não houve consenso sobre a necessidade de rever a Zona Franca de Manaus como um 
todo. 

Recomendações feitas:

No curto prazo: flexibilização do PPB.

No longo prazo: maior integração entre as áreas de energia, política industrial, tributária e 
ambiental.

Ainda no longo prazo: avaliar o regime da Zona Franca de Manaus.
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Alinhamentos obtidos:

O PPB é uma barreira indireta, porque implica em custos extras para a fabricação de ACs 
de alta eficiência. 

Será preciso buscar uma flexibilização do PPB como caminho de curto prazo para lidar 
com esta barreira. 

Compromissos anunciados ou assumidos: 

-

PAINEL 4 • Quais as oportunidades e desafios para o avanço da etique-
tagem no Brasil? Como enfrenta-los?
OBJETIVO: Encaminhar os principais resultados das discussões tidas nos demais painéis, 
chegando, na medida do possível, ao delineamento de uma agenda de ações para solução 
das barreiras identificadas e de concretização das oportunidades levantadas.

PARTICIPANTES: Marcel Siqueira, PROCEL •  Eric Gibbs, CLASP • Vanderlei Niehues, ELETROS •  
Mauro Apor, ABRAVA •  Marcos Borges, INMETRO •  Kamyla Borges, iCS •  Teresa Liporace, IDEC

Avanços obtidos:

Há alinhamento sobre:

• Há consenso de que é preciso revisar o método de ensaio e os programas de etique-
tagem.

• Há convergência para o desenvolvimento de um plano de ação para o avanço da 
eficiência no setor de ar condicionado.

• Há necessidade de maior integração entre a política industrial e tributária com as 
políticas de eficiência energética.

Desafios identificados:

Operacionalizar o marco legal existente: a Portaria Interministerial 02/2018 já estabelece 
uma periodicidade mínima de 4 anos para os níveis mínimos de eficiência energética, a 
obrigação de o INMETRO revisar o programa de etiquetagem, e a obrigação dos fabrican-
tes de fornecer dados de vendas em bases anuais.

O desenvolvimento do Plano de Ação deve estar alinhado com as necessidades de previ-
sibilidade para a indústria e transparência para a sociedade. Também não pode significar 
procrastinação das demandas concretas de avanço que se colocam.
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ENCAMINHAMENTOS

1 INMETRO convocará uma reunião, a ser realizada em abril/2019, para abrir a 
 discussão sobre os seguintes pontos:

a. Revisão do método de ensaio para introdução, no Brasil, na métrica sazonal; 

b. Diferenciação do selo Procel em relação à etiqueta do PBE;

c. Agenda de revisão dos níveis mínimos de eficiência energética;

d. Revisão da etiquetagem do PBE;

e. Integração com outras políticas.

2 PROCEL está trabalhando para a revisão do Selo Procel.

3 PROCEL apresentará uma proposta de novo método de ensaio até julho/2019.

4 Fabricantes de ar condicionado contribuirão para a construção das agendas colo- 
 cadas no item 1.


