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INTRODUÇÃO
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Políticas públicas a serem consideradas para o aumento da eficiência energética dos aparelhos de ar-condicionado

Política de eficiência energética
Etiquetagem e padrões de EE
-MME e Inmetro

Política industrial
Modelo de produção e comercialização – foco ZFM (PPB)
ME, MDIC e Suframa

Somente com o alinhamento dessas duas políticas os efeitos ótimos para a
sociedade em termos de eficiência energética serão atingidos.

Objetivo do trabalho atual – evidenciar a necessidade dessa junção, pelos efeitos ao sistema elétrico e à sociedade

2

PRINCIPAIS RESULTADOS
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Até 2035
87,9 TWh
em energia
economizada

Equivalente a
64% de todo
o consumo
residencial
brasileiro em
2019 - ao consumo
de 56 milhões de
residências – ou a
3,8 vezes a energia
economizada por
todas as ações do
PROCEL em 2018

6,7 milhões
toneladas de CO2e
– emissões CO2
equivalente evitadas,
correspondendo
a emissões
proporcionadas
por 2,3 milhões de
veículos em um ano

Nota – Para os cálculos foram utilizadas amostras com os 40 modelos de AC mais eficientes (aparelhos com rotações fixa ou variável), coletados de um
estudo recente do INMETRO, já com a nova metodologia de cálculo de eficiência energética proposta, a qual se espera implementar a partir de 2022.
Os números acima consideram o cenário com a implementação das duas políticas industriais e de eficiência energética.

R$ 68,5 bilhões –
valor de energia
evitada
240,94 TWh de
demanda adicional
prevista em razão
do uso desses
equipamentos
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TRÊS CENÁRIOS ANALISADOS
Cenário 1
Políticas industrial e de eficiência
energética integradas
• Ganhos de eficiência energética
pelos efeitos simultâneos e
complementares das alterações no
PPB, assim como da conversão de
equipamentos para as novas classes.
• Resultado - máxima eficiência
energética. A redução dos custos
de produção e o melhor acesso
a componentes mais eficientes
estimulariam as empresas a perseguir
metas maiores, equivalentes à
de países desenvolvidos.

Cenário 2
Política de eficiência energética
Ganhos de eficiência pela conversão de
equipamentos para as novas classes
de etiquetagem, mais próximas aos
critérios internacionais, como as definidas
na Portaria 2341 do Inmetro. Com os
aperfeiçoamentos promovidos pelo
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE)
para os equipamentos de ar-condicionado,
os critérios para classificar um equipamento
como “A” – menor consumo de energia
elétrica -, tornaram-se mais rigorosos.

Cenário 3
• Política industrial
• Política Industrial para reduzir
a rigidez atual do PPB.
• Como a inclusão de critérios por pontos nos
componentes e uma ponderação mais favorável
àqueles com maior eficiência energética.
• Os ganhos de eficiência dos novos aparelhos
seriam impulsionados por essas mudanças e
pela compra de componentes mais eficientes.
• Redução dos custos de produção, com
ampliação do leque de fornecedores.
• Estímulo a converterem os seus equipamentos
em classes mais rigorosas de eficiência, com
o objetivo de buscarem a eficiência máxima.
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AS MUDANÇAS NA POLÍTICA INDUSTRIAL
Mudanças no PPB
Tipo

Modelo Atual

Mudanças no PPB

Mini
Split

30% de compressores rotativos e alternativos, abaixo
de 18.200 Btu/h de um fabricante local*.

1. Estabelecimento de um sistema de pontos: a compra de
um componente específico de um fornecedor nacional dará
ao fabricante um número de pontos para atender ao mínimo
de pontos necessários para receber incentivos fiscais.

Janela

50% dos compressores devem vir de fabricante local.

2. Inclusão de critérios de eficiência: exigência menor
de conteúdo local para componentes que contribuíssem
para maior eficiência energética dos aparelhos.

Nota: *Há uma exceção. Empresas que produzem apenas ACs com compressores Inverter não são obrigadas
a adquirir o compressor local, mas devem alocar 3% da receita de vendas para P&D.
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AS MUDANÇAS NA POLÍTICA INDUSTRIAL
PPB por pontos, de 2011
CONDICIONADOR DE AR COM MAIS DE UM CORPO, TIPO SPLIT SYSTEM

ETAPA
I - injeção plástica do corpo ou gabinete da evaporadora;
II - injeção plástica das peças internas da evaporadora;
III - injeção plástica da turbina da unidade evaporadora;
IV - injeção plástica corpo ou gabinete da condensadora;
V - injeção plástica das peças internas da condensadora;
VI - injeção plástica da hélice do ventilador condensadora;

PONTOS
3,5
2,3
3,0
3,5
2,3
2,9

VII - injeção plástica do corpo do controle remoto;
VIII - estampagem peças metálicas corpo/gabinete cond.;
IX - estampagem peças metálicas internas condensadora;
X - estampagem peças metálicas internas evaporadora;
XI - pintura das peças metálicas condensadora;
XII - estampagem aletas trocadores de calor cond.;
XIII - estampagem aletas trocadores de calor evaporadora;

Para PPB, empresa precisava mínimo de 60,0 dos 100,0 pontos possíveis
Fonte: Diário Oficial nº 130, sexta-feira, 8 de julho de 2011

1,4
3,5
3,4
3,2
3,3
5,9
4,9
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RESULTADOS PARA O SETOR ELÉTRICO
Energia evitada acumulada (TWh) até 2035
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Energia evitada em cada ano (TWh)
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DEMAIS RESULTADOS
Modelo Atual
Principais custos
•

•

Principais benefícios
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Insatisfação do consumidor: gap de qualidade do produto nacional em relação
ao importado e custo de consumo de energia;

•

Preservação de investimentos recentes;

Dificuldade do país para cumprir acordos internacionais de eficiência

•

Manutenção de processos industriais e de gestão;

•

Ausência da necessidade de investimentos.

energética: efeitos nos sistemas elétrico e ambiental;

•

Uso do AC recai diretamente sobre os horários de pico do sistema elétrico, eleva
a necessidade de geração e distribuição de energia para atender à demanda;

•

Menor estímulo ao desenvolvimento - a engenharia e a pesquisa dos AC são
feitas no exterior, o que exige, inclusive, custos para adaptação ao PPB local;
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DEMAIS RESULTADOS
Mudanças na política industrial
Principais custos
•

Custo de adequação para as empresas para classes
mais altas de eficiência energética;

•

Ambiente político no regulador pode impedir que os padrões de eficiência
alcancem os níveis internacionais, dos países desenvolvidos;

•

Resistência de alguns fabricantes pelo rebaixamento
de classes de seus produtos;

•

Perda de investimentos recentes por parte dos fabricantes – a falta
de segurança jurídica sobre a adoção das medidas pode ter levado
algumas firmas a escolherem estratégias comerciais diferentes;

•

Elevação de preço ao consumidor (repasse de parte do custo de adequação).

Principais benefícios
•

Eficiência energética: relação com a elevação da
competitividade e à proteção ambiental;

•

Mudanças de etiquetagem: estímulo a produção
de AC com maior eficiência energética;

•

Ganhos de inovação: as empresas buscando ter
produtos definidos na nova classe A;

•

Elevação da qualidade dos produtos;

•

Redução dos preços ao consumidor (economia
gerada pela elevação da produtividade).

9

A economia está no ar: o que o Brasil ganha
com ar-condicionado mais eficiente?

DEMAIS RESULTADOS
Mudanças na política de eficiência energética
Principais custos

Principais benefícios
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•

Perda de empregos e renda na cadeia produtiva local. Com redução

•

Maior eficiência energética e seus correspondentes efeitos;

•

Redução dos custos de produção (custos de matérias-primas)

de compra local, pode afetar a receita dos fornecedores. Esse
efeito pode ser reduzido se o fabricante local recuperar parte da
demanda perdida ou se houver elevação das vendas por causa da

e, com algum repasse dos fabricantes, diminuição dos preços ao

maior eficiência dos aparelhos, o que favorecerá a cadeia local;

consumidor. Esse efeito pode ser reduzido com o ganho de eficiência
alcançado, que estimularia um aumento de preços ao consumidor;

•

•

Exigência de novos investimentos: algum montante pode ser necessário
para adequação dos processos industriais aos novos componentes;

•

Maior absorção tecnológica;

Conflitos políticos sobre definição de pontos: possibilidade de grupos de

•

Melhores condições para áreas de design e P&D:

•

Aumento de produtividade: compra de componentes com

interesse mais fortes determinarem a nova configuração setorial, dificultando
a atuação das firmas menores, tanto de fabricantes quanto de fornecedores.

maior eficiência energética e com custos menores.

www.escolhas.org

