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SPEAKERSNossa proposta

CSPF 2019
Baseline 2021 2023 2025 CRITERIA

A 3,36 5,5 6,5 7 UE4 Tier 1

B 3,14 5 6 6,5 U4E Tier 2

C 4,5 5,5 6 U4E MEPS

D 4 5 5,5



SPEAKERSPor que revisar a etiquetagem?

1. Consumidor está sendo prejudicado no seu 
direito de receber a correta informação sobre 
o produto (ICP em andamento)

2. A etiquetagem não cumpre suas finalidades 
e, como consequência, o ar condicionado 
passa a progressivamente ser causa de 
problemas no sistema elétrico brasileiro, com 
impactos socioeconômicos e ambientais

3. Risco de dumping tecnológico



SPEAKERS1. Atraso desde a última revisão



SPEAKERS2. Atualizações bastante tímidas

Evolução das faixas de eficiência energética da 
etiquetagem de ACs do tipo Split System

Fonte: CLASP/iCS, 2019.



SPEAKERS3. Adoção da métrica sazonal



SPEAKERS

Fundamentos para a nossa proposta



SPEAKERS

Por que 2021?



SPEAKERS

1. É preciso contabilizar o atraso: transição 
deveria ter começado desde 2017

2. Investimento necessário para a adequação 
do processo produtivo tem payback rápido

3. Mercado já sinaliza avanço rápido em 
direção ao inverter è prazo muito longo, 
todo mundo vai chegar no A



SPEAKERS1. Transição tardia

• Empresas que fizeram a “lição de casa” e já 
adaptaram seu processo produtivo foram 
prejudicadas pelo atraso da revisão 

• Demora muito grande para a revisão pode 
agravar esses prejuízos

Investimento por fazer



SPEAKERS2. Custo de adaptação do processo produtivo é 
baixo e se paga!

Chapas 
metálicas

estamparia

pintura

Tubos cobre

Corte/ dobra

Fitas de 
alumínio

montagem

expansão

Estampagem de 
aletas

dobra

Tubos cobre

Conformação/ 
brasagem

PLACAS 
ELETRÔNICAS

PRÉ-
MONTAGEM

TESTE

Outros 
componentes

montagem

Teste de vazamento

vácuo

Carga de refrigerante

Teste de segurança elétrica

TESTE FUNCIONAL

embalagem

Investimento, em 
particular, nos 

equipamentos de 
teste, é da ordem de 
R$ 100 mil para uma 
linha de produção de 
100 mil unidades/ano



SPEAKERS3. Avanço do inverter no mercado 
brasileiro

• Mesmo com todas as barreiras regulatórias no 
país (atraso da etiquetagem, MEPS baixo, PPB, 
etc.), inverter já representa, no mínimo, 35-
40% (apesar de a própria ELETROS ter dito 
50% em outra ocasião)

• Produtos inverter são colocados como o 
melhor produto por TODOS os fabricantes



SPEAKERS
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SPEAKERSConsumidor sabe o que quer! 
Campanha Ar Condicionado dos Sonhos

• Facebook:
– 521k de impressões totais
– 515k de alcance da página
– 2,5k de engajamento da página
– As cidades com maior alcance da página foram: Fortaleza (CE) 12.755; Manaus 

(AM) 7.072; João Pessoa (PB) 7.054; Natal (RN) 6.384; Rio de Janeiro (RJ) 
6.181; Teresina (PI) 5.591; Belém (PA) 5.504

• Google ADS:
– 408k de impressões
– 18k de cliques
– 4,4% de CTR
– 91% dos cliques vieram de celulares e 8% e computadores

Produtos ineficientes tendem a 
perder força no mercado!

=> Tarifas de energia VÃO 
CONTINUAR TRAJETÓRIA DE 

AUMENTO



SPEAKERSO mercado está se recuperando



SPEAKERS

Por que os valores propostos?



SPEAKERS

1. Mercado global => mundo está caminhando (e 
rápido) para mais eficiência 

– Risco de dumping tecnológico 

2. Proposta baseada numa referência internacional 
séria – U4E, que levou em conta as realidades 
socioeconômicas e climáticas dos países

3. Benefícios claros para o sistema elétrico e, por 
consequência, o cidadão brasileiro, a economia 
nacional e o meio ambiente è PAPEL DA 
ETIQUETAGEM ENQUANTO POLÍTICA PÚBLICA



SPEAKERS
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1. Mercado global



Para onde os demais mercados estão
indo - MEPS

eta.lbl.gov 19Given that predetermined equations are used to estimate the performance at 29°C, CSPF for fixed-speed units
results in a linear relationship with EER, i.e., CSPF = α × EER (e.g., α=1.062 with the ISO reference temperature
bin hours), e.g., The CSPF for an EER 3.2 fixed-speed AC is ~3.40.



SPEAKERS

Programas de 
etiquetagem

– Auxilia os consumidores em suas 
decisões de compra e diferencia 
produtos

– Incentiva a indústria a fabricar e 
comercializar produtos mais 
eficientes

– Induz a contínua inovação 
tecnológica

– Orienta outros programas públicos 
e privados

Fonte: CLASP/iCS, 2019.

Níveis mínimos de 
eficiência energ. (MEPS)

– medida mais importante (e 
também a mais bem sucedida) 
para promover o aumento da 
eficiência energética

• Política Nacional de Conservação 
e Uso Racional da Energia

– Previne situações de dumping 
tecnológico



SPEAKERS

Importância de uma visão integrada



POLÍTICA ENERGÉTICA

Contribui para o uso 
racional da eletricidade

POLÍTICA INDUSTRIAL

Impulsiona inovação e 
competitividade

POLÍTICA 
SOCIOECONÔMICA

Reduz gastos do 
consumidor com a 
conta de energia, 

aumentando seu poder 
de compra

POLÍTICA AMBIENTAL

Reduz as emissões 
diretas e indiretas de 
gases de efeito estufa



Percentual do total de consumo de eletricidade por tipo de equipamento 
no setor residencial

EPE, 2018

Consumo de 
eletricidade

decorrente do ar
condicionado no 
setor residencial

cresceu 237% nos
últimos 12 anos, 

atingindo 18,7 
TWh em 2017



EPE, 2018

Contribuição para os picos de carga

Períodos de ocorrência do horário de ponta do sistema por horário 
(pu) – Fonte: Elaboração EPE com base em dados das usinas 

supervisionadas e programadas pelo ONS.
Nota: A fim de simplificar a visualização gráfica, consideraram-se 

apenas as quartas-feiras.

Sazonalidade do horário de ocorrência da ponta do sistema em 
2017 (pu) – Fonte: Elaboração EPE com base em dados do ONS. 

Nota: Exclui sábados e domingos.



SPEAKERS

Por que um roadmap?



SPEAKERS

1. Dá previsibilidade para a indústria = transparência e 
condições de monitoramento por parte da 
sociedade

2. Permite os ajustes necessários nas demais políticas:
– Industrial: PPB
– Ambiental: Emenda de Kigali 



SPEAKERSE o PPB?

• Qual o real tamanho do PPB como barreira ao avanço da 
eficiência?

• Processo de discussão junto ao Ministério da Economia já foi 
iniciado
– Pela própria indústria
– Pelo governo (INMETRO e MME)

• NÃO pode ser condicionante para o avanço da eficiência => 
solução tem que ser buscada nos foros competentes

• O avanço da eficiência FORÇARÁ uma necessária solução do 
impasse sobre o PPB



SPEAKERS

Que FUTURO queremos?



SPEAKERS

Setor de ar condicionado como PROTAGONISTA 
de uma mudança positiva no mercado brasileiro: 
porta-voz de benefícios para a sociedade, para o 

cidadão e o clima



SPEAKERS

Compromisso com as políticas de 
inovação e sustentabilidade das 

empresas



SPEAKERS

SPOILER....

2020 nossa meta é avançar com a eficiência 
energética dos REFRIGERADORES RESIDENCIAIS!



SPEAKERS

MUITO OBRIGADA!


