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2019 foi um ano para não se esquecer. O mundo 
presenciou eventos climáticos extremos antes nun-
ca vistos, a Amazônia ardeu em chamas, a comu-
nidade acadêmica passou a atestar uma realidade 
de emergência climática e foi enfática ao reforçar 
que temos uma janela de apenas 10 anos para es-
tabilizarmos as emissões globais de gases de efeito 
estufa se quisermos parar o aquecimento global em 
1,5°C. O recado é claro: é preciso mais ação concreta 
para enfrentar as mudanças climáticas. E já.

Ainda que bastante singela e muito aquém da real 
necessidade de reação à emergência climática, o 
Projeto Kigali apresentou avanços reais em direção 
à transformação do mercado brasileiro de condi-
cionadores de ar de modo a potencializar sua con-
tribuição para que o Brasil desenvolva uma econo-
mia neutra em emissões de carbono, alinhada com 
a justiça social e compatível com um aumento mé-
dio da temperatura terrestre em até 1,5°C.

Houve progresso em todas as áreas de atuação, 
com resultados que virão já no curto prazo. Para 
além disso, o Projeto cresceu nas parcerias, foi 
abraçado por outras organizações e hoje condensa 
uma rede de atuação articulada entre diferentes 
organizações – a Rede Kigali. O projeto também 
amadureceu na sua relação com os órgãos de go-
verno e com a indústria. O resultado foi bom, mas 
muito ainda é preciso melhorar e perseverar.

2019:  
UM ANO DE AVANÇOS  
E APRENDIZADOS



4

SOMOS UMA REDE! 

Por meio do Projeto Kigali, o Instituto Clima e Sociedade 
(iCS) viu uma oportunidade única de contribuir para o avan-
ço concreto da eficiência energética no Brasil, e, com ela, 
reduzir emissões de carbono, como também de fomentar e 
fortalecer um ecossistema de organizações atuantes e en-
volvidas com essa temática. 

Aos poucos, foram se somando ao Projeto o Instituto de De-
fesa do Consumidor (IDEC), o International Energy Initiative 
(IEI Brasil) e a Purpose. Contando com o apoio da Uma Gota 
no Oceano e da Mitsidi Projetos, essas organizações e o iCS 
têm conseguido estruturar a Rede Kigali – uma rede de atu-
ação coordenada para as estratégias de geração de dados, 
mobilização e advocacy. No final de 2019, trouxemos o Ins-
tituto Escolhas e toda sua expertise na agenda econômica. 

Além da Rede Kigali, o Projeto buscou contar com o apoio 
de um conjunto de centros de excelência técnica e científi-
ca na temática da eficiência energética. Podemos destacar 
os conselheiros seniores do projeto – Suely Carvalho, Ruy de 
Goes, Gilberto Jannuzzi e Roberto Lamberts, os parceiros in-
ternacionais Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) 
e Collaborative Labeling and Appliance Standards Program 
(CLASP), e organizações de destaque no Brasil, como a Mit-
sidi Projetos, a Universidade Federal do ABC e o LABELO.
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UM ANO DE AVANÇOS NAS 
POLÍTICAS DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA

Continuidade do CGIEE. 

O ano de 2019 começou nos pegando de surpresa. Logo no 
início, o novo governo de Jair Bolsonaro anunciava a extinção 
de todos os colegiados que existiam nas diferentes instâncias 
da estrutura de governança federal, incluindo o Comitê Ges-
tor de Indicadores de Eficiência Energética (CGIEE), exata-
mente o órgão responsável pela definição dos padrões míni-
mos de eficiência energética de equipamentos e máquinas. 

Ao longo dos poucos meses dados pelo governo federal para 
que os Ministérios justificassem a permanência daqueles co-
legiados entendidos como necessários, focamos nossos es-
forços, por meio da Rede Kigali, em reforçar a importância 
do CGIEE para a política nacional de eficiência energética. 
Além da submissão de requerimentos formais ao Ministro de 
Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que este colegia-
do não fosse extinto, contamos com o apoio da Uma Gota no 
Oceano para chamar a atenção na mídia1 sobre a questão. 

A pressão resultante da mobilização da Rede Kigali deu sua 
contribuição para que, em junho de 2019, fosse publicado o 
Decreto 9.864, que reeditou o CGIEE, evitando, assim, sua 
extinção.

1 https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/o-dia-d-contra-baixa-eficiencia-energetica.html
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Adoção da métrica sazonal e revisão da 
etiquetagem dos condicionadores de ar. 

Depois de meses de intensa discussão com todos os atores 
envolvidos, o INMETRO submeteu à consulta pública uma 
proposta de revisão do programa brasileiro de etiquetagem, 
que prevê a adoção do método de ensaio sazonal, a reclassi-
ficação dos níveis de eficiência energética e um novo dese-
nho da etiqueta nacional de conservação de energia (ENCE) 
aplicada aos condicionadores de ar. 

A Rede Kigali foi o único ator que apresentou uma Análise de 
Impacto Regulatório (AIR) para a reclassificação da etiqueta 
até o momento da consulta, apresentando os impactos sob 
a perspectiva nacional, do consumidor e do fabricante. Jun-
tamente a essa AIR, o Projeto Kigali viabilizou estudos que 
subsidiaram o debate sobre a métrica e o método de ensaio 
sazonal.

Dentre os avanços dessa proposta do INMETRO, que contou 
com as contribuições ao debate mencionadas acima pela 
Rede Kigali, podemos destacar:

A adoção da Norma ISO 16358-1:2013, como norma 
de referência para o cálculo de desempenho sazonal 
dos equipamentos, alinhada com a proposta de bin 
numbers2 feita pelo LABELO, dentro de um projeto 
apoiado pelo PROCEL/Eletrobras. Será adotado o fa-
tor de refrigeração sazonal – CSPF (do inglês Cooling 
Seasonal Performance Fator). Essa mudança está 
alinhada com as melhores práticas internacionais e 
permitirá uma avaliação mais acurada da performan-
ce dos equipamentos, em particular, das tecnologias 
do tipo inverter. Como resultado, o consumidor terá 
acesso a uma melhor informação sobre a eficiência 
dos produtos disponíveis no mercado nacional.

A reclassificação da etiquetagem prevê um crono-
grama de aumento progressivo dos níveis de eficiên-
cia para enquadramento nas faixas da etiquetagem, 

2 O novo método de cálculo do desempenho energético passa a levar em conta as diferenças 
sazonais e regionais de temperatura presentes num país continental como o Brasil. Para tanto,  
os cálculos baseiam-se nos chamados bins numbers, ou seja, uma distribuição de médias de  
temperaturas mais comuns medidas em diferentes localidades do país. 



em especial, a da faixa “A”, exatamente a que indica 
os equipamentos de melhor desempenho energéti-
co. Segundo a proposta, a nova faixa A passará dos 
atuais 3,36 W/W (CSPF) para 5,50 W/W (CSPF) em 
2022 e depois para 7,00 W/W (CSPF) em 2025. Ainda 
que menos ambiciosa do que programas semelhan-
tes de outros países (como a China), se efetivada, essa 
proposta significa uma melhoria de 63% da eficiência 
mínima para a faixa A em 2022 e de 108% em 2025, 
comparados com hoje. 

Segundo estimativas feitas pelo IEI 
BRASIL, com o apoio técnico do LBNL, 
a adoção da exigência de eficiência 
mínima de 5,5 W/W CSPF para clas-
sificação na faixa “A” da etiquetagem 
poderia reduzir a demanda no pico 
de carga em cerca de 4 GW em 2035. 
Poderia também contribuir com 11,5% 
da meta de eficiência energética pre-
vista na NDC brasileira (que é obter 10% 
de eficiência no setor elétrico em 2030) 

Nova revisão dos padrões mínimos de  
eficiência energética.

O Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou a atualiza-
ção dos níveis mínimos de eficiência energética em 2020, 
apresentando uma proposta inicial integrada com o crono-
grama do INMETRO. O LBNL, apoiado pela Rede Kigali, ela-
borou e apresentou a Análise de Impacto Regulatório para 
diferentes níveis mínimos de eficiência energética. 
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Selo PROCEL mais ambicioso. 

A equipe do PROCEL/Eletrobras começou as análises internas 
para revisão dos critérios para concessão do selo de endosso. 
A Rede Kigali contribuiu com o PROCEL ao elaborar uma ava-
liação comparada de selos de endosso de alguns países.  

Diálogo entre os Ministérios de Minas  
e Energia e o da Economia (ME) para  
fortalecer a sinergia entre as políticas  
industrial e de eficiência energética. 

Os dois Ministérios iniciaram um processo de discussão so-
bre a integração entre a eficiência energética e as regras do 
regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus. 
Espera-se que, desse diálogo resulte na redução das barrei-
ras à produção de equipamentos mais eficientes no país. 
Para apoiar tecnicamente esse processo, a Rede Kigali, com 
o apoio técnico da CLASP, apresentou recomendações de 
flexibilização das regras de Processo Produtivo Básico (PPB) 
para o ar condicionado.

Um dos avanços mais positivos vistos 
em 2019 foi um melhor alinhamento 
entre as diferentes políticas inciden-
tes sobre a eficiência dos condicio-
nadores de ar. A proposta conjunta 
feita pelo MME e o INMETRO, e o diá-
logo entre o MME e o ME evidenciam 
o quanto a integração intergoverna-
mental faz a diferença para o sucesso 
das políticas setoriais 
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Para o Projeto Kigali, o consumidor é peça fundamental, prin-
cipalmente porque um dos maiores benefícios da eficiência 
energética é a economia gerada. Trata-se de recurso que 
pode fazer a diferença na renda de muitas famílias ou mes-
mo ser reinvestido em outras áreas prioritárias. Por isso, inves-
timos em duas estratégias de engajamento do consumidor.

Black Friday. 

A Rede Kigali desenvolveu uma campanha de advocacy. De-
senhada pela Purpose, esta campanha tirou proveito da Bla-
ck Friday para trabalhar com a ideia de um ar condicionado 
dos sonhos – aquele que é ao mesmo tempo mais econômi-
co e mais ecológico – mas, que, infelizmente, ainda não está 
disponível no mercado brasileiro. Para tanto, trabalhamos 
com a ativação no Facebook, GoogleAds e UolAds.

Por meio da oferta de informação qualificada -  um ranking 
dos equipamentos mais eficientes disponíveis para compra, 
produzido pelo IDEC -, a campanha trabalhou, didaticamen-
te, a questão dos fluidos refrigerantes e a relação do ar con-
dicionado com a mudança climática, assim como a questão 
da desatualização de informações no Programa de Etique-
tagem do INMETRO.

Além de atrair o consumidor, o ranking também provocou 
os fabricantes, na medida que sinalizou quem está (e quem 
não está) tão bem sob a perspectiva da eficiência. A cam-

ENGAJAMENTO DO 
CONSUMIDOR
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panha também incluiu uma ação de engajamento, ofere-
cendo ao consumidor a possibilidade de pedir ao INMETRO 
a atualização do Programa de Etiquetagem. No ar entre os 
dias 25/11/2019 e 15/01/2020, a campanha alcançou números 
significativos. 

Na página do Facebook, conteúdos produzidos foram visua-
lizados por mais de 9,5 milhões de usuários, e o engajamento 
chegou a 274 mil, o Google Ads teve 1,15 milhão de exibições 
em resultados de busca ou sites de parceiros (impressões), 
com 55,5 mil cliques nos anúncios comerciais. No Uol Ads, 
durante a segunda etapa da campanha, foram 1.274.791 im-
pressões, com 3.963 cliques nos anúncios. Mais de 600 visi-
tantes do site da campanha foram mobilizados e enviaram 
cartas para a Presidência do INMETRO. O mais interessante 
foi ver que a maior parte desse engajamento veio de regiões 
muito quentes, como Manaus, Rio de Janeiro, Fortaleza, Be-
lém e Salvador, além de São Paulo, o que mostra que sim, 
este é um tema de interesse. 

Vista por milhares de pessoas ao re-
dor do Brasil, a campanha Black Fri-
day confirmou que a mobilização do 
consumidor brasileiro no ato de com-
pra é um excelente fator de pressão 
para acelerar o processo de mudança 
no setor.

Clube de compras.  

Uma outra forma de fomentar a transformação do mercado 
é engajar os grandes compradores de ar condicionado. Es-
tamos falando de empresas que, de uma só vez, adquirem 
centenas de unidades e que, por isso, podem usar seu po-
der de compra para influenciar a oferta. Pensando nisso, o 
Projeto Kigali, liderado pelo iCS, começou um processo de 
negociação e engajamento de consumidores de peso – San-
tander e Magazine Luíza. As negociações estão avançando 
bem e esperamos ter um programa de compras desenhado 
até o final de 2020.  
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A tramitação da Emenda de Kigali teve avanços considerá-
veis na Câmara de Deputados, principalmente considerando 
que 2019 foi um ano bastante intenso e turbulento para o Le-
gislativo Federal, seja em função das pautas extremamente 
sensíveis (como a Reforma da Previdência, o pacote anti-cri-
me, as discussões preliminares sobre a reforma tributária, 
etc.), seja por ter marcado o início de uma nova legislatura. 
Fato é que a Emenda foi aprovada pelas Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição 
e Justiça da Câmara, aguardando deliberação em Plenário. 

O papel do Projeto Kigali

Não é possível mensurar a contribuição do Projeto Kigali 
para os avanços observados em 2019. Mas, podemos desta-
car todas as ações realizadas que buscaram exatamente os 
resultados mencionados:

1. Construção de evidências científicas de alta qualidade. 
Buscamos contribuir para as discussões levando informa-
ções técnicas e dados. Algumas de nossas iniciativas: 

Tivemos várias oportunidades de apresentar para o 
MME os resultados do estudo de impacto regulatório 
para adoção de padrões mínimos de eficiência ener-
gética mais ambiciosos, desenvolvido pelo Lawrence 
Berkeley National Laboratory (LBNL).

Contamos com o apoio da CLASP para publicar um 
relatório que avaliou os programas brasileiros de eti-
quetagem à luz de iniciativas semelhantes de outros 
países, tornando evidente a necessidade de revisão 
das políticas brasileiras.

Tivemos a oportunidade de apresentar ao MME e de 
discutir com atores da indústria as recomendações fei-
tas em relatório desenvolvido pela CLASP para a me-
lhor integração das regras da Zona Franca de Manaus 
às demandas de eficiência energética no setor de ar 
condicionado.

AVANÇOS NA TRAMITAÇÃO 
DA EMENDA DE KIGALI NO 
CONGRESSO NACIONAL
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2. Suporte técnico. O Projeto apoiou o INMETRO e PROCEL/
Eletrobras:

Por meio de acordo de cooperação firmado com a Ele-
trobras, o iCS auxiliou o PROCEL com insumos e apoio 
técnico. A Mitsidi Projetos foi contratada para desen-
volver uma avaliação comparada de selos de endosso 
da China, México, EUA e Europa, cujo relatório final foi 
entregue no final de 2019.
  
Por meio do mesmo acordo de cooperação, realiza-
mos um treinamento para uso da metodologia PAMS 
(Policy Analysis Modeling System), dado pelo LBNL, o 
qual contou com a participação de representantes do 
PROCEL, INMETRO, EPE (Empresa de Pesquisa Ener-
gética), IEI BRASIL, UFSC e Mitsidi Projetos.

Ainda que sem uma cooperação formal com o INMETRO, 
o iCS, a Rede Kigali e os parceiros internacionais de-
senvolveram várias análises em suporte ao desenvolvi-
mento da proposta submetida à consulta pública. Cabe 
destaque o apoio do LBNL para o desenvolvimento dos 
elementos do método de ensaio do desempenho ener-
gético, e a elaboração, pelo IEI BRASIL, de uma análise 
de impacto regulatório para adoção de níveis mínimos 
para a faixa “A” mais ambiciosos.

3. Mais espaços qualificados para o diálogo e articulação 
entre os diferentes atores:

Promovemos, em parceria com o PROCEL, um 
workshop internacional que discutiu não só a etiqueta-
gem de condicionadores de ar, como também a inter-
-relação entre as políticas de eficiência e a Zona Franca 
de Manaus. Este workshop contou com a participação 
das associações do setor – ELETROS (Associação Na-
cional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos) 
e ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar 
Condicionado, Ventilação e Aquecimento), fabricantes 
e fornecedores de componentes. 

Realizamos webinares, em parceria com a Agência In-
ternacional de Energia (IEA), o LBNL e a EPE, para apre-
sentar e discutir as análises feitas sobre o crescente im-
pacto do ar condicionado sobre os sistemas elétricos. 

Realizamos várias reuniões com as associações do se-
tor e também com fabricantes e fornecedores de com-
ponentes.



Participamos do CONBRAVA (Congresso Brasileiro de 
Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação, Aqueci-
mento e Tratamento de Ar) com apresentação de dois 
artigos que abordavam as análises comparadas feitas 
sobre a etiquetagem e os resultados do estudo de im-
pacto regulatório para os padrões mínimos de eficiên-
cia energética.

4. Melhores narrativas e campanhas de advocacy. Os par-
ceiros da Rede Kigali implementaram iniciativas variadas de 
advocacy, com destaque para: 

Manifestações encaminhadas ao MME para não extin-
ção do CGIEE;

Participação qualificada nas discussões técnicas pro-
movidas pelo INMETRO sobre a revisão da etiquetagem;

Requerimentos de informações ao INMETRO sobre o 
processo de revisão da etiquetagem;

Matérias na imprensa jornalística e nas mídias sociais.

5. Conexão entre o debate nacional e internacional sobre 
eficiência energética e mitigação das emissões de carbono.

Pela primeira vez, a Rede Kigali, liderada pelo iCS, IEI 
Brasil e IDEC, promoveram um side event durante a 
COP 25, ocorrida em Madrid em 2019. O side event teve 
como tema chamar a atenção para o papel do setor de 
ar condicionado para o enfrentamento da mudança 
do clima, e contou com apresentações de Brian Dean, 
coordenador do Sustainable Energy for All (SEforALL), 
Virginie Letschert, do LBNL e Gilberto Jannuzzi, da 
UNICAMP. 
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APRENDIZADOS

O Projeto Kigali retrata bem o quanto o enfrentamento da 
mudança do clima é complexo, demanda soluções sistêmi-
cas e traz impactos para muito além da esfera ambiental. 
Para alcançar o objetivo de aumentar a eficiência energé-
tica dos condicionadores de ar de forma integrada com a 
adoção de fluidos refrigerantes de baixo GWP (Global War-
ming Potential), o Projeto envolveu atores e políticas de efi-
ciência energética, o regime da Zona Franca de Manaus e 
até o Congresso Nacional. 

A complexidade do projeto também se revela no número e 
na variedade de partes interessadas envolvidas: várias enti-
dades governamentais, fabricantes de equipamentos e de 
componentes, fornecedores, associações empresariais, or-
ganizações de pesquisa, sociedade civil organizada, mídia, 
deputados e senadores, etc. 

O Projeto também mostra, a partir desses ricos e complexos 
microcosmos, que falar de clima também é falar de melho-
ria social (melhoria do poder de compra do consumidor), de 
economia (redução de gastos do consumidor e de necessi-
dade de investimentos no sistema elétrico), de competitivi-
dade econômica e cadeia produtiva inovadora (política in-
dustrial antenada com a eficiência), para além das reduções 
de emissões de gases de efeito estufa. 

Para dar conta de tamanha complexidade, o caminho foi se 
apoiar numa rede de parcerias e adotar um olhar estraté-
gico, capaz de tirar proveito das oportunidades e de balan-
cear os momentos de diálogo e aqueles de pressão. A busca 
desse equilíbrio não é fácil e, em muitos momentos, faltou 
comunicação onde o diálogo se fez necessário, sobrou an-
siedade onde a calma era estratégica. São desafios que só 
trazem aprendizado e amadurecimento. 

Entre erros e acertos, o saldo foi positivo e é preciso come-
morar e agradecer pelos avanços, que não foram poucos!
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O ano que se inicia marcará um período de consolidação 
dos avanços obtidos. Para isso, o foco será garantir que as 
revisões das políticas de eficiência energéticas, iniciadas 
em 2019, sejam aprovadas e formalizadas em Portarias. Será 
também de continuar o trabalho de esclarecimento junto 
ao Congresso Nacional sobre os benefícios da Emenda de 
Kigali para o Brasil. E, por fim, será de engajar ainda mais o 
consumidor, seja ele pequeno ou grande.

2020 também será um ano de transição, em que o iCS passa 
a trabalhar o fortalecimento das organizações da Rede Ki-
gali para que assumam o protagonismo do Projeto e deem 
continuidade à causa, ampliando o escopo de atuação. 

Para isso, 2020 exigirá ainda mais parcerias fortalecidas, uma 
Rede Kigali atuante e orgânica, ações de advocacy ainda mais 
estratégicas. Demandará também uma aproximação maior 
com os parceiros internacionais que atuam na rede do K-CEP. 

5 GRANTS CONCEDIDOS  
IEI BRASIL, IDEC, Purpose, Instituto Es-
colhas e Universidade Federal do ABC.

1 ACORDO DE COOPERAÇÃO  
formalizado com o PROCEL.

3 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS  
Estudo de Impacto Regulatório: diretri-
zes gerais e estudo de caso para con-
dicionadores de ar tipo split system no 
Brasil; Avaliação do Programa Brasileiro 
de Etiquetagem para Ar-Condicionado; 
Adopting a seasonal efficiency metric 
for room air conditioners – a case study 
in Brazil

1 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
Caminhos para a Eficiência Energética 
no Mercado Brasileiro de Ar Condiciona-
do, realizada em parceria com o Procel. 

1 WEBINAR Usage of Air Conditioners in 
Brazil: perspectives and contributions  
to the advancement of energy efficiency, 
realizado em parceria com a EPE e a IEA.

1 TREINAMENTO sobre o uso da ferra-
menta PAMS, dado em parceria com o 
LBNL para gestores públicos e represen-
tantes da academia e da sociedade civil.

2 ARTIGOS TÉCNICOS apresentados 
no CONBRAVA, e contribuição com 1 
artigo científico apresentado no ECEEE 
2019 e com 1 artigo científico aprovado 
para apresentação no World Sustainab-
le Energy Days 2020.

1 CAMPANHA DE ADVOCACY  
desenvolvida – Black Friday.

4 MENÇÕES EM MATÉRIAS na mídia 
impressa e digital. 

2020: UM ANO DE 
CONSOLIDAÇÃO DOS AVANÇOS!

2019 EM NÚMEROS
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