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1. Introdução 

A intenção deste documento é apresentar o contexto e os conceitos para a 

formulação de um banco de dados de indicadores de Eficiência Energética (EE) 

para o Brasil. A capacidade de definir e medir a EE é essencial para o 

planejamento energético de um país. Sem medidas transparentes e robustas, a 

EE é um conceito subjetivo que gera especulação ao invés de análises úteis. 

Existem diversos tipos de indicadores com diferentes usos, finalidades e 

interpretações. 

O Portal de Indicadores de Eficiência Energética (MonitorEE) pretende 

disponibilizar dados primários, coletados junto a agentes de mercado e órgãos 

públicos, e indicadores calculados a partir desses dados. Esses indicadores 

seguirão métodos de cálculo propostos para oferecer bases objetivas para 

análises e comparações, inclusive internacionalmente. 

As informações e análises são planejadas para serem acessíveis e úteis tanto 

para os consumidores de energia quanto para os demais interessados em 

monitorar e avaliar o desempenho, o progresso dos investimentos públicos e 

privados, as políticas públicas e as iniciativas de eficiência energética no país. 

 

  



      

2. Contextualização 

Indicadores de Eficiência Energética: histórico e 
utilidade  

A Eficiência Energética (EE) tem sido reconhecida como uma das ações 

necessárias e de menor custo para atender aos objetivos da transição 

energética para uma economia de baixo carbono e cumprir metas de redução 

de emissões de gases estufa (Bruckner e Bashmakov 2014; IEA 2017c) associados 

à diminuição da poluição local, ao aumento da segurança energética, ao 

crescimento da competitividade econômica e ao acesso a serviços básicos de 

saúde e educação. Publicações da ONU e da IEA apontam a importante e 

necessária contribuição aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS 

(U.N. 2015; IEA 2017a). 

Não é de surpreender, portanto, que inúmeros países e agências possuam 

maneiras de identificar e rastrear os impactos da EE nas suas economias por 

meio de sistemas de indicadores (IEA 2017b; WEC 2016; Castro-Alvarez et al. 

2018; Schipper et al. 1997; Freeman, Niefer, e Roop 1997; Bosseboeuf, 

Chateau, e Lapillonne 1997; Guo e Pachauri 2017; Kemmler e Spreng 2007). 

Desde a década de noventa, principalmente, buscam-se maneiras de monitorar 

os efeitos da eficiência energética na economia como um todo, ou em vários 

setores e atividades econômicas. Esses movimentos procuram melhorar e tornar 

mais preciso um indicador, ainda bastante utilizado para acompanhar o papel 

da eficiência energética, que é a razão entre o total de energia primária 

consumida em um determinado ano pelo PIB correspondente. Esse indicador, 

conhecido como Intensidade Energética, é ainda bastante empregado como 

uma primeira aproximação, mas insuficiente para acompanhar tendências 

tecnológicas, de transformação de mercados, impactos de políticas públicas e 

preços. 

Há um extenso número de trabalhos que procuram melhorar e propor novas 

métricas para acompanhar e explicar os impactos da eficiência energética na 

economia dos países. Os referenciais de sistemas de contabilidade energética 

têm variado de acordo com os objetivos dos indicadores (Sathaye et al. 2010; 

Vine e Sathaye 2000; Schipper e Haas 1997; Ang e Goh 2018; Ang, Mu, e Zhou 

2010; IEA 2017c, 2017d; International Energy Agency 2018). 



      

Existem bancos de indicadores de EE tais como os trabalhos desenvolvidos pela 

IEA1 e pela EnerData2. Essas duas entidades produzem relatórios analíticos 

detalhados acompanhando as atividades em EE nos países. As características 

dos dados e indicadores tanto da IEA como da Plataforma ODYSSEE, da 

EnerData, por exemplo, correspondem a uma abordagem top-down. 

 

Figura 2.1. Tipos de indicadores de eficiência energética 

 

                                              

1 A IEA possui um departamento dedicado a analisar os progressos da EE nos países da OCDE 
bem como em diversos países emergentes, como o Brasil. Elabora indicadores de intensidade 
energética para a economia como um todo e para setores como edificações, transportes e 
indústria. Possui indicadores de transformação de mercado e métricas para indicadores setoriais 
(https://goo.gl/tsJnYR). 
2 O banco de dados ODYSSEE da empresa EnerData mantém informações sobre consumo setorial 
de energia, incluindo usos finais (transporte, residencial, indústria e serviços) para os países da 
União Europeia (28 países e Noruega) e produz indicadores de EE. É um serviço pago que permite 
acompanhar o progresso da EE nesses vários países, os respectivos setores de consumo e os usos 
finais de energia (https://goo.gl/R8wEqE). 
 

https://goo.gl/tsJnYR
https://goo.gl/R8wEqE


      

Existem três tipos de indicadores de EE, conforme apresentado na Figura 2.1. 

Esses indicadores devem ser consistentes entre si e auxiliam a compreensão dos 

impactos da EE na economia do país. Os indicadores de natureza mais agregada 

são os chamados indicadores top-down. 

Aqueles que procuram considerar segmentos homogêneos do ponto de vista de 

processos, tecnologias e usos são indicadores bottom-up (Figura 2.2). O tipo de 

informação necessária para cada um deles é bastante diferente e possui 

diferentes graus de dificuldade e custo para sua obtenção. Outra categoria de 

indicadores é a relacionada a políticas e mecanismos de eficiência energética. 

Esse último tipo necessita ter claro os objetivos das políticas, sua duração, 

metas propostas (quando for o caso), sua abrangência regional ou de tipos de 

consumidores. 

 

Figura 2.2. Pirâmide dos indicadores de eficiência energética 

Fontes: A partir de Schipper e Haas (1997) e Sathaye et al. (2010) 

Indicadores de EE da ACEEE: ranqueamento de 
abrangência e desempenho de políticas de EE 

A cada dois anos a ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy) 

analisa as atividades em política de eficiência energética das principais 

economias mundiais (em geral aquelas responsáveis por 70-80% do PIB mundial) 

e publicam um ranqueamento desses países de acordo com um sistema de 

pontuação que configura sua sistemática de construção de indicadores. 

A metodologia utilizada para a criação de indicadores de eficiência energética 

busca identificar a existência e quantificar os impactos das políticas nacionais 

Total 
Energia 

Primária/PIB

Total por 
setor/PIB 
setorial

Estrutura subsetorial: 
intensidades energéticas

Atributos: utilização, qualidade, 
características dos equipamentos

Processos



      

de eficiência energética e nos principais setores econômicos. Desenvolveu-se 

um sistema de pontuação por meio de dois tipos de métricas utilizadas para 

avaliar as políticas de cada país e seu desempenho (performance). A avaliação 

se dá em quatro segmentos: políticas nacionais, edificações (residencial e 

comercial), indústria e transporte. 

No último relatório da ACEEE “The 2018 International Energy Efficiency 

Scorecard” (Castro-Alvarez et al. 2018) utilizou-se 100 como o valor total de 

pontuação para cada país, sendo que cada setor econômico tem uma pontuação 

máxima de 25. A Tabela 2.1 apresenta os indicadores utilizados pela ACEEE e 

os tipos de métricas com as pontuações máximas. Cada um dos quatro setores 

possui indicadores representados por métricas políticas e de desempenho. 

Métricas políticas referem-se às melhores práticas e podem ser quantitativas 

ou qualitativas, como por exemplo: existência de objetivos nacionais para 

eficiência energética, sistema de etiquetagem e padrões de economia de 

combustível para veículos. Um dos grandes méritos da metodologia é a 

possibilidade de se quantificar políticas por meio das melhores práticas de 

forma a gerar uma base de comparação entre diversas localidades. 

Métricas de desempenho são quantitativas e medem o uso de energia por 

unidade de atividade ou serviço, como por exemplo: eficiência de 

termoelétricas, intensidade de edificações e indústria e média de consumo de 

combustível na estrada. Por serem indicadores quantitativos, torna-se mais 

fácil a possibilidade de se gerar diversas maneiras de comparações entre as 

localidades, sendo por vezes necessário algum tipo de normalização ou a 

utilização de fatores de correção para tornar as comparações mais realistas 

devido a diversidades culturais, geográficas e climatológicas entre os locais 

considerados no desenvolvimento da pesquisa. 

Uma utilidade desse tipo de ranqueamento é a criação de um benchmark ou 

referências para aprimorar as diversas iniciativas entre os países analisados. 

Além disso, o fato desse tipo de trabalho ter uma continuidade temporal 

permite identificar tendências, melhorias e em que países e setores ainda é 

necessário progresso, ainda que de maneira comparativa. 



      

Tabela 2.1. Indicadores utilizados pela ACEEE 2018 

Indicadores 
Tipo de 
métrica 

Pontos 

Políticas Nacionais 

Mudanças em intensidade energética entre 2010 e 2015 Desempenho 6 

Investimentos em eficiência energética Política 5 

Objetivos em conservação de energia Política 3 

Eficiência de termoelétricas Desempenho 3 

Programas de empréstimos e taxas de crédito Política 2 

Investimentos em P&D voltados para eficiência energética Política 2 

Tamanho de mercado de ESCOs Desempenho 2 

Políticas de eficiência do uso da água Política 1 

Disponibilidade de dados Política 1 

Edificações 

Padrões de equipamentos e eletrodomésticos Política 5 

Códigos de edificações residenciais Política 3 

Códigos de edificações comerciais Política 3 

Políticas de reforma de edificações Política 4 

Políticas de classificação de edificações e divulgação Política 2 

Sistema de etiquetagem de equipamentos e 

eletrodomésticos 
Política 2 

Intensidade energética em edificações residenciais Desempenho 3 

Intensidade energética em edificações comerciais Desempenho 3 

Indústria 

Intensidade energética na indústria Desempenho 6 

Acordos voluntários em desempenho energético com 
fabricantes 

Política 3 

Políticas de encorajamento de gerenciamento de energia Política 2 

Padrões mínimos de eficiência de motores elétricos Política 2 

Obrigações de gerenciamento de plantas de energia Política 2 

Obrigações de auditorias energéticas Política 2 

Investimentos em P&D voltados para indústria Política 2 

Participação em ciclo combinado (cogeração) na capacidade 
total instalada 

Desempenho 2 

Políticas de encorajamento de ciclo combinado (cogeração) Política 2 

Intensidade energética na agricultura Desempenho 2 

Transporte 

Padrões de economia de combustível em veículos leves Política 4 

Economia de combustível em veículos leves Desempenho 3 

Padrões de economia de combustível em veículos pesados Política 3 

Milhas viajadas em veículos per capita Desempenho 3 

Transporte de bens por atividade econômica Desempenho 2 

Intensidade energética em transporte de mercadorias Desempenho 3 

Uso de transporte público Desempenho 3 

Investimentos em linhas férreas versus estradas Política 3 

Iniciativas de fretes inteligentes Política 1 

Total 100 

 

O Anexo 1 mostra de maneira mais profunda como foi feita a quantificação das 

pontuações pelas diferentes métricas consideradas na metodologia. 

 



      

 

Figura 2.3. Pontuações e classificações gerais, ACEEE.  

Fonte: ACEEE Balance Scorecard 2018 

Indicadores macroeconômicos – IEA 

A Agência Internacional de Energia (IEA) tem desenvolvido um importante 

trabalho de montagem de metodologias e divulgação de boas práticas 

relacionadas a estatística e governança de dados energéticos. Para analisar a 

evolução do uso final de energia, a abordagem dos indicadores da IEA distingue 

três grupos principais de indicadores: níveis de atividade setoriais, estrutura (o 

conjunto de atividades dentro de um setor) e intensidades de energia (consumo 

de energia por unidade de atividade subsetorial). 

Dependendo do setor, a atividade é medida como valor agregado, passageiro-

quilômetro, tonelada-quilômetro, população ou área construída. “Estrutura” 

divide a atividade ainda mais em ramos da indústria, modos de transporte ou 

medidas de atividade de uso final residencial. 



      

Tabela 2.2. Resumo de variáveis usadas na decomposição energética dos indicadores da IEA 

Setor Subsetor Atividade Estrutura Intensidade 

Residencial 

 
Aquecimento de 
espaços 

População Área per capita Calor/área 

 
Aquecimento de 
água 

População 
Pessoas por 
domicílio  

Energia per capita 

 Cocção População 
Pessoas por 
domicílio 

Energia per capita 

 Iluminação População Área per capita Energia/área 

 Aparelhos População Posse per capita Energia/equipamento 

Transporte de passageiros 

 Carros 
Passageiro-
quilômetro  

Porcentagem do 
total de p-km 

Energia/p-km 

 
Transporte 
rodoviário 

Passageiro-
quilômetro  

Porcentagem do 
total de p-km 

Energia/p-km 

 
Transporte 
ferroviário 

Passageiro-
quilômetro  

Porcentagem do 
total de p-km 

Energia/p-km 

 
Transporte aéreo 
doméstico 

Passageiro-
quilômetro  

Porcentagem do 
total de p-km 

Energia/p-km 

Transporte de carga 

 Caminhões 
Tonelada-
quilômetro 

Porcentagem do 
total de t-km 

Energia/t-km 

 
Transporte 
ferroviário 

Tonelada-
quilômetro 

Porcentagem do 
total de t-km 

Energia/t-km 

 Correio doméstico 
Tonelada-
quilômetro 

Porcentagem do 
total de t-km 

Energia/t-km 

Serviços 

 Total de serviços 
Valor 
adicionado 

(não definido) Energia/PIB 

Manufatura 

 Papel e celulose 
Valor 
adicionado 

Porcentagem do 
valor adicionado 

Energia/valor 
adicionado 

 Químicos 
Valor 
adicionado 

Porcentagem do 
valor adicionado 

Energia/valor 
adicionado 

 
Minerais não 
metálicos 

Valor 
adicionado 

Porcentagem do 
valor adicionado 

Energia/valor 
adicionado 

 Ferro e aço 
Valor 
adicionado 

Porcentagem do 
valor adicionado 

Energia/valor 
adicionado 

 
Metais não 
ferrosos 

Valor 
adicionado 

Porcentagem do 
valor adicionado 

Energia/valor 
adicionado 

 
Alimentos e 
bebidas 

Valor 
adicionado 

Porcentagem do 
valor adicionado 

Energia/valor 
adicionado 

 Outros  
Valor 
adicionado 

Porcentagem do 
valor adicionado 

Energia/valor 
adicionado 

Fonte: Schipper, 2001 

Avaliação de Programas de Eficiência Energética 

Uma avaliação abrangente de programas de eficiência energética deve conter 

abordagens de impacto, processo e efeitos de mercado. É importante conduzir 

essas avaliações para escalar adequadamente os programas e identificar o que 

funciona bem e o que não. 



      

Existem diversos métodos para conduzir essas avaliações, como segue: 

Figura 2.4. Categorias e métodos de avaliação de programas de eficiência energética 

 

 

As avaliações de impacto são análises dos efeitos ou resultados, geralmente em 

termos de redução de consumo de energia e demanda. Também podem incluir 

análise de co-benefícios e emissões evitadas. As avaliações de processo são 

estudos sistêmicos do desenho, metodologia e operações dos programas para 

obter maiores economias e melhores relações custo-benefício. As avaliações de 

efeito no mercado consideram uma ampla gama de atividades como 

levantamento de baselines, práticas comuns, potencial de economia, efeito nos 

stakeholders e satisfação do consumidor, por citar alguns exemplos. 

Em função do escopo de cada programa, deve ser definida a melhor opção de 

avaliação de cada categoria. Chama a atenção que políticas de troca de 

equipamentos, como geladeiras e aparelhos de ar condicionado, podem ser 

avaliadas com método de análise de dados em larga escala (por exemplo RCT: 

Randomized Control Trials e QEM: Quase-experimental method), em muitas 

ocasiões mais econômico que utilizando metodologias de M&V individuais. 

Economia bruta e líquida 

A economia bruta de energia e a redução bruta de demanda na área geográfica 

de atuação de um programa são atribuídas à eficiência levando em consideração 

fatores externos como clima, ocupação e condições macroeconômicas. Essa 

economia pode ser atribuída ao programa, mas também pode ser devida à 
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própria iniciativa do consumidor, outros programas de eficiência ou mudanças 

no mercado. Os métodos de avaliação de impacto citados anteriormente podem 

ser utilizados para mensurar a economia bruta. 

Já para o caso do cálculo de economias líquidas de energia por um programa de 

EE, devem se separar os impactos de fatores externos, tais como motivação 

própria dos consumidores ou efeitos de outros programas. Os dois fatores mais 

importantes que diferenciam a economia bruta da líquida são os free riders3 e 

os spillovers4. Algumas abordagens podem ser utilizadas para estimar economia 

líquida de energia e demanda, por exemplo análises de dados de vendas, 

questionários, relações net-to-gross estipuladas, avaliações top-down, entre 

outras. 

Atividades de avaliação no ciclo de implementação de um 
programa 

Foi citada anteriormente a necessidade de incorporar os resultados de 

avaliações para tomada de decisão e melhoras dos programas. Se for seguido 

um ciclo de implementação de programa em que se faça um desenho, 

implementação e avaliação, ele deve conter atividades de avaliação em cada 

fase, como segue: 

                                              

3 Free rider é um participante de um programa que poderia ter implementado a medida de 
qualquer maneira, inclusive na ausência do programa. 
4 Spillover se refere às reduções adicionais de consumo de energia ou demanda devidas a 
influências além das diretamente associadas com a participação do programa. 



      

Figura 2.5. Ciclo de implementação de programas, com atividades de avaliação de alto nível 

 

Desafios para a construção de indicadores de eficiência 
energética: alguns casos no Brasil 

Indicadores de eficiência energética confiáveis requerem a identificação de 

fontes e coleta de dados, onde se encontram desafios de organização e de 

padronização do consumo de energia e desenvolvimento econômico em 

praticamente todos os setores (produtivos e consumidores) no Brasil. 

Algumas lacunas de dados são mais expressivas, bem como informações que são 

apresentadas em formatos e classificações que não correspondem entre si e 

dificultam a realização de cálculos de indicadores. 

Os dados de energia e atividade econômica de indústria, comércio, serviços e 

do brasileiros são mantidos principalmente por fontes administrativas. O IBGE, 

por exemplo, é a instituição nacional responsável pela coleta, tratamento e 

publicação de estatísticas econômicas (por exemplo Valor Adicionado, 

Estruturas de Despesas e Receitas) e é a principal fonte de dados para o setor 

comercial. 

Enquanto à Classificação de Atividade Econômica Brasileira (CNAE v. 2.0: 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas, versão 2.0), esta é baseada 

na Revisão 4 da Classificação Internacional de Classificação Industrial (ISIC), 

com algumas adaptações nos níveis de Divisão, Grupo e Classe, e está disponível 

de 2007 a 2015. Antes de 2007, os dados de atividade seguiram o CNAE 1.0, um 

sistema de classificação que não corresponde diretamente à Revisão 4 do ISIC. 

Além disso, para vários setores não há dados publicados de valor agregado de 

2000 a 2006. 

O Balanço Energético Nacional (BEN), por sua vez, coleta e publica anualmente 

a oferta e o consumo de energia por fonte e setor, com classificação de acordo 

com o Código de Atividade da Receita Federal (Portaria nº 907, de agosto de 



      

19/1989, e nº 962, de 29 de dezembro de 1987). A classificação para consumo 

de energia (BEN) não corresponde à classificação para atividade econômica 

CNAE (IBGE). 

A metodologia atual para o desenvolvimento anual do BEN é baseada na 

interação entre órgãos públicos, como a ANEEL, a ANP e uma plataforma 

voluntária de coleta de dados para instalações e empresas privadas. Há também 

a participação de algumas associações, como a Associação Brasileira de Papel e 

Celulose (BRACELPA), o Instituto Aço Brasil (IABR), a Associação Brasileira do 

Alumínio (ABAL), entre outros. 

No setor residencial, diversas fontes foram identificadas para a população total 

e domicílios incluindo PNAD e PNAD Contínua (IBGE), estimativas oficiais do 

IBGE para o Tribunal de Contas da União e dados do Censo para os anos de 2000 

e 2010. Nem todas as fontes têm dados para todos os anos e existem diferenças 

em valores de diferentes fontes para o mesmo ano. Não existe nenhuma fonte 

oficial para área total de habitação. A informação mais relevante disponível é 

a partir da Pesquisa de Hábitos de Ocupação e Uso (PPHU) pelo Procel5, que 

descreve a porcentagem de residências dentro de uma faixa de área útil 

especificada, de uma amostra de 4.310 moradias. 

Geralmente, para o estoque total de equipamentos, há dois tipos de 

informações: i) Número médio de aparelhos por habitação e ii) Número de 

domicílios com pelo menos um aparelho (disponível anualmente, PNAD): este 

valor é apresentado como dados brutos. 

O consumo de energia do setor residencial no Balanço Energético Nacional é 

apresentado de forma agregada.  

Os dados de atividade e energia para o setor de transporte brasileiro também 

são mantidos principalmente por fontes administrativas. Em 2012, a EPE 

publicou uma Nota Técnica (SDB-Abast Nº1/2012) com o objetivo principal de 

consolidar as fontes de dados de transporte de 1970 a 2011, como linha de base 

para o planejamento energético. O estudo identificou como um desafio-chave 

a extinção, em 2001, do Grupo Executivo de Integração de Políticas de 

Transporte (GEIPOT), instituição federal responsável pela coleta de dados, 

compilação, validação e produção de estatísticas úteis e confiáveis. Desde 

então, as informações de atividade e energia estão dispersas e não 

completamente integradas. 

As principais fontes históricas de dados brutos são agências de transporte 

público com informações setoriais: ANTT (Agência Nacional de Transportes 

Terrestres), ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) e ANAC 

                                              

5 Pesquisas de Posse, Hábito e Uso tem sido conduzidas em 1995, 2005 e atualmente (2019). 



      

(Agência Nacional de Aviação Civil) e órgãos de pesquisa como Fipe (Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas). Vale a pena notar que a Fipe já não publica 

dados de transporte. 

Com base nos dados brutos das agências de transporte, a EPE desenvolveu 

modelos de transporte para planejamento de energia e atividades, validado na 

Nota Técnica acima mencionada, com as séries de dados históricos disponíveis. 

Entre 2011 e 2013, três Inventários de Emissões Atmosféricas de veículos 

rodoviários automotivos foram desenvolvidos pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), no contexto do PROCONVE. Esses inventários uniram diversos órgãos 

públicos, empresas e instituições para desagregar o consumo de energia por 

tipo de veículo (automóvel de passageiros, comercial, motocicletas, ônibus e 

caminhões), por combustível (gasolina, gás natural veicular, etanol, diesel e 

biodiesel) e por serviço (passageiro, carga). O consumo de biodiesel está 

disponível apenas entre 2005 e 2012. 

Os desdobramentos dessa identificação de fontes e coleta de dados serão 

levados em consideração nas fases posteriores do MonitorEE, com o objetivo de 

consolidar e garantir qualidade dos dados disponíveis para usuários finais e 

órgãos de planejamento energético. 

Um resultado esperado do MonitorEE, é uma proposta de revisão de definições, 

conceitos e configuração de um sistema de coleta de dados estatísticos de 

consumo de energia para o pais, compreendendo os mecanismos atuais para 

Balanço Energético Nacional (BEN/MME), Balanço de energia útil (BEU/MME) e 

pesquisas de produção física e industrial (PIM-PF, PIA/IBGE). 

Avaliação e Resultados do Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) 

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) foi criado 

em 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio e 

executado desde seu início pela Eletrobras. Ele foi transformado em 1991 em 

um Programa de Governo, tendo sua abrangência e responsabilidade ampliadas, 

sendo ainda hoje o maior programa de racionalização e redução do uso de 

energia elétrica do Brasil, que tem por missão “promover a eficiência 

energética, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e 

eficiência dos bens e serviços, reduzindo os impactos ambientais” (Procel Info 

2006). 

Após a publicação da Lei de Eficiência Energética em 2001, o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE), criado na mesma época que o PROCEL, passou 

a direcionar seus programas de avaliação da conformidade para o campo 



      

compulsório, baseando-se no estabelecimento de níveis mínimos de eficiência 

energética – que são definidos pelo Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de 

Eficiência Energética (CGIEE), fórum interministerial criado pela mesma Lei. 

O PROCEL conta com diferentes áreas de atuação, com escopos e metodologias 

de avaliação de resultados distintos. São áreas de atuação: o setor de 

edificações, indústria, iluminação pública e saneamento ambiental, dentre 

outras, e também o setor de equipamentos consumidores de energia elétrica 

através do Selo Procel, instituído em 1993. 

Anualmente o programa publica um relatório com os resultados obtidos em seu 

último ano de atuação. Considerando todas as suas áreas de atuação, desde 

1986 até 2017, a economia total de energia estimada é da ordem de 128,6 

bilhões de kWh, com investimentos totais de R$ 2,97 bilhões em ações de 

eficiência energética. 

A avaliação do impacto do programa é medida, então, em termos de energia 

economizada, emissões evitadas e investimentos realizados. A metodologia de 

avaliação de impacto, entretanto, não é 100% clara para todas as suas áreas de 

atuação. 

O Selo Procel conta com metodologia específica que foi publicada como anexo 

do Relatório de Resultados 2018, referente ao ano de 2017. Ela foi desenvolvida 

inicialmente em parceria com a Universidade Federal de Itajubá (Unifei), por 

ser uma referência em avaliação de resultados de atividades de EE, e utiliza um 

modelo que considera os incrementos de economia de energia elétrica definidos 

a partir de uma linha de base, além de seguir os critérios estabelecidos pelo 

Protocolo Internacional de Medição e Verificação (PIMVP). O valor de economia 

de energia obtido incorpora o efeito free rider, quando existem ganhos 

energéticos não diretamente atribuíveis ao PROCEL, bem como o efeito positivo 

associado às economias de energia induzidas pelo programa, permitindo estimar 

assim a economia de energia líquida. 

Indicadores de EE de Edificações: plataforma de 
cálculo de benchmarking 

O setor de edificações é responsável por aproximadamente um terço do 

consumo energético global e constitui um setor com alto potencial de melhoria 

de desempenho energético e redução das emissões de carbono. Por esse 

motivo, vários países passaram a implementar padrões de desempenho 



      

energético e métricas de referência para comparar estoques de edifícios de 

uma mesma tipologia6. 

Um dos indicadores mais utilizados na avaliação de desempenho energético de 

edificações é o de intensidade de uso de energia, mensurado em termos de 

consumo específico por área e conhecido por EUI, sigla para o termo em inglês 

Energy Use Intensity. 

No Brasil, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) desenvolveu 

metodologias específicas de indicadores para benchmarking energético para 

três tipologias: agências bancárias, edifícios corporativos de escritório e 

edifícios públicos de escritório. O indicador utilizado é o próprio EUI, 

mensurado em kWh/m², e considera apenas o consumo de energia elétrica. 

O cálculo do indicador é realizado por meio de uma equação de benchmarking 

para cada tipologia, a fim de considerar os diferentes fatores que influenciam 

o consumo de energia decorrente do tipo de uso da edificação. São 

desenvolvidos para isso modelos de edifícios representativos, ou arquétipos, 

que agregam as características da tipologia e cujo consumo energético por 

metro quadrado é um representativo da média (ou mediana) dos edifícios de 

mesma tipologia. 

Em agências bancárias, por exemplo, existe uma certa padronização dos usos e 

dos horários de operação dos sistemas e as maiores variações de consumo se 

devem à influência do clima no desempenho de aparelhos de ar condicionado, 

principal uso de energia junto a caixas eletrônicos e servidores.  

Em edifícios de escritórios, por sua vez, o consumo energético varia também 

de acordo com o clima, com a eficiência dos sistemas instalados, mas também 

com a própria operação do edifício, que nem sempre é padronizada. 

A partir do desenvolvimento das equações de benchmarking, e com o objetivo 

de disseminar conhecimento e auxiliar gestores prediais na avaliação de 

desempenho de edifícios, foi desenvolvida uma plataforma on-line de cálculo 

de indicador de desempenho7. Nela, o gestor pode inserir características de seu 

edifício como área útil, número de ocupantes, localização, número de andares, 

etc., e obter o nível de eficiência quando comparado com o estoque nacional. 

A plataforma pode ser utilizada em três principais situações: 

• Para avaliação de estoque de edifícios, apoiando a decisão de quais 

edifícios devem receber prioritariamente trabalhos de retrofit e 

diagnóstico energético; 

                                              

6 O termo “tipologia” é utilizado para agrupar edifícios de características e usos parecidos. 
Em se tratando de consumo de energia, as tipologias muitas vezes definem perfis de uso. 
7 Disponível em: http://benchmarkingenergia.cbcs.org.br/. 

http://benchmarkingenergia.cbcs.org.br/


      

• Para direcionar estratégias de gestão de energia, com avaliações 

periódicas para verificar problemas e potenciais de melhoria; e 

• Para medição e verificação de economias realizadas a partir de retrofits 

em determinados edifícios. 

Considera-se um avanço no estabelecimento de linhas de base de indicadores 

energéticos dos principais setores, por meio do levantamento e consolidação 

de informações de volume de insumos, volume de produção, tecnologia 

instalada e consumo de energéticos. 

  



      

3. Portal de Indicadores de Eficiência 
Energética 

O Portal de Indicadores de Eficiência Energética (MonitorEE) será uma 

ferramenta para acompanhar progressos em eficiência energética. Incluirá uma 

base de dados, uma interface de visualização de indicadores e documentos com 

análises sobre as ações de governo e do mercado relacionadas a eficiência 

energética. 

Objetivo geral do Projeto 

O objetivo de longo prazo é servir como referência nacional de informações 

centralizadas sobre o progresso das iniciativas em eficiência energética para 

uso público. 

Desta maneira, o Portal irá dar contribuições para o monitoramento e a 

avaliação das políticas públicas dirigidas à eficiência energética e ao 

comportamento do mercado de equipamentos eficientes. Além disso, busca-se 

dar contribuições para o monitoramento da eficiência energética dos setores 

produtivos. 

Seguindo uma metodologia de avaliação de impacto de programas, será possível 

fornecer informação verídica para a sociedade e recomendações de melhoria 

para os órgãos de governos responsáveis pelo planejamento e execução dos 

programas relacionados à eficiência energética. 

Objetivos específicos da Plataforma 

Construir uma base de dados e ferramentas de visualização abertas para os 

indicadores a seguir: 

Grupo 1 

• Indicadores de impacto das políticas públicas de eficiência energética do 
setor elétrico 

• Indicadores de impacto das políticas públicas de eficiência energética do 
setor de combustíveis 

• Indicadores de impacto das políticas públicas de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Eficiência Energética do setor elétrico 

• Indicadores de impacto das políticas públicas de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Eficiência Energética do setor de combustíveis 



      

• Indicadores de impacto não-energéticos (co-benefícios8) das políticas de 
eficiência e P&D 

Grupo 2 

• Indicadores de eficiência da geração, distribuição e comercialização de 
energia elétrica 

• Indicadores de eficiência da exploração e produção de petróleo e gás 

• Indicadores de eficiência de refino e distribuição de derivados do 
petróleo e gás 

• Indicadores de eficiência da produção de biocombustíveis (bioetanol, 
biodiesel e bioquerosene de aviação) 

• Intensidade energética dos setores produtivos 

 Grupo 3 

• Transparência de dados de composição das tarifas 

• Indicadores de acesso à energia limpa e confiável 

• Indicadores de desempenho socioambiental do setor energético 

• Indicadores de geração de empregos relacionados à eficiência energética 

• Indicadores de emissões de gases de efeito estufa do setor energético 

• Acompanhamento de metas de redução de consumo de energia, 
melhorias de eficiência energética, participação de energias renováveis 
e emissões (NDCs) 

Objetivos específicos do Primeiro Ano 

Na etapa inicial do projeto, irá se desenvolver uma base de dados e ferramentas 

de visualização para análise, monitoramento e fiscalização dos projetos dentro 

do Programa de Eficiência Energética (PEE) da ANEEL, entre os anos 2008 e 

2013, em duas fases. 

Adota-se uma abordagem de construção de indicadores para monitorar e avaliar 

impactos de um determinado mecanismo de política pública para eficiência 

energética, direcionada especificamente ao objetivo do programa. 

As análises devem poder aplicar filtros por setor, região, concessionária, uso 

final e ano, quando necessário. 

                                              

8 O termo “co-beneficios”, considerado pela IEA como "múltiplos benefícios" visa capturar 
uma realidade que é muitas vezes negligenciada: os investimentos em eficiência energética 
podem fornecer benefícios diferentes e variados para interessados diferentes. Seja reduzindo 
diretamente a demanda de energia e os custos associados ou facilitar a realização de outros 
objetivos (por exemplo, tornar ambientes internos mais saudáveis ou aumentar a 
produtividade industrial). Ver relatório aqui.  

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Multiple_Benefits_of_Energy_Efficiency.pdf


      

O PEE-ANEEL tem como objetivo: 

“Promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os 

setores da economia por meio de projetos que demonstrem a 

importância e a viabilidade econômica de melhoria da eficiência 

energética de equipamentos, processos e usos finais de energia. 

Busca-se maximizar os benefícios públicos da energia 

economizada e da demanda evitada, promovendo a 

transformação do mercado de eficiência energética, 

estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a criação 

de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica” 

(ANEEL 2016) 

São determinadas métricas que auxiliam a avaliação desses objetivos, muito 

embora eles sejam ainda muito genéricos. As regras do PEE (PROPEE) estipulam 

alguns indicadores de desempenho, nomeadamente RCB (Relação Custo-

Benefício), MWh economizados ao ano e kW retirados da ponta. A RCB  do 

projeto possui uma referência (tem que ser menor que 0,8, com exceção em 

casos específicos). A RCB é calculada por uso final e de maneira global, no caso 

de projetos com múltiplos usos finais. 

A Figura 3.1 apresenta a estrutura de utilização dos dados primários que estão 

sendo coletados e que são organizados em banco de dados. As informações 

poderão ser acessadas por meio de uma interface com o portal na web. Essa 

interface possibilita tabulações de interesse do usuário. 

O objetivo do projeto é também o de elaborar indicadores para monitorar e 

avaliar os impactos do PEE-ANEEL ao longo do tempo. Será feito em duas fases. 

1. Análise estatística das informações coletadas a partir de pesquisa direta e 

pedidos de informação por meio da Lei de Acesso à Informação (L.A.I.): 

• Investimentos totais (planejados vs. executados); 

• Distribuição dos investimentos por uso final, por tipologia, em contrato 

de desempenho, por região, por distribuidora, por setor, por grupo 

empresarial; 

• Abrangência setorial (número e porcentagem de projetos por setor); 

• Importância (quantidade e porcentagem de consumo de energia 

economizada e demanda evitada na ponta, em relação ao total do setor 

e do país); 

• Caracterização estatística dos indicadores de desempenho do PEE: 

ordens de grandeza, estratificação dos dados, linearidade, distribuição, 

dispersão, regressão. 



      

2. Definição e cálculo de indicadores de monitoramento de eficiência de 

implementação, medição e verificação dos projetos do PEE, com subsídios para 

melhoria das metodologias. 

• Uso eficiente da energia (Energia útil/Energia final) 

• Viabilidade econômica (RCB e payback dos projetos) 

• Outros benefícios públicos (por exemplo, redução das emissões de gases 

de efeito estufa - GEE) 

Assim, o MonitorEE contém: a) acesso ao banco de dados primários, b) gráficos 

e tabelas com os indicadores; c) relatórios contendo análises sobre os 

indicadores e suas relações com políticas, iniciativas e comparações 

internacionais relacionados com eficiência energética. 

Figura 3.1. Concepção esquemática do módulo do MonitorEE referente ao PEE-ANEEL 

 

 

Com o interesse de criar indicadores que sejam úteis para o planejamento 

energético do país, é importante apontar e sugerir melhorias para a 

contabilidade dos Balanços Energéticos existentes, as contas nacionais e as 

classificações de setores econômicos utilizados pelo órgão de estatística 

nacional (IBGE) toda vez que existirem incongruências entre essas classificações 

que impossibilitam a análise de forma automática. 

Pretende-se também manter compatibilidade com outros bancos de 

indicadores, como os desenvolvidos pela IEA e o ENERDATA. 
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4. Plano de trabalho para os próximos anos 

Citam-se algumas atividades-chave a serem incluídas dentro do horizonte do 

MonitorEE. A lista não é exaustiva e pode ser complementada pelos parceiros 

do Projeto. 

• Produzir indicadores para acompanhar os impactos das Resoluções do 

CGIEE no mercado e fazer projeções (equipamentos: ares-condicionados, 

geladeiras); 

• Produzir indicadores de intensidade energética para a economia nacional 

e estadual, incluindo os principais setores econômicos; 

• Produzir indicadores de EE para o setor de transportes; 

• Desenvolver insumos para a criação de um Sistema Nacional de 

Informações de Eficiência Energética, a ser alimentado por diferentes 

stakeholders e que permita a organização e a padronização de 

indicadores e análises relacionadas. Esse Sistema de Informações deve 

compreender todos os setores econômicos e servir como fonte verídica e 

confiável de dados energéticos; 

• Desenvolver um planejamento de recursos para a avaliação de programas 

junto aos stakeholders do setor energético nacional; 

o Precisa ser estabelecida uma governança e a provisão de recursos 

nos programas para sua avaliação, de forma que sejam 

implementadas melhorias contínuas e se garanta o cumprimento 

dos objetivos 

• Propor medidas para disponibilizar publicamente a informação de 

políticas e programas de eficiência energética; 

• Desenvolver regulamentação para avaliação de impacto, processo e 

efeito de mercado dos programas de Gestão da Demanda, atualmente 

em fase piloto; 

• Desenvolver metodologia de análise exergética e termoeconômica dos 

programas e projetos de eficiência energética de grande porte, públicos 

e privados; 

• Integrar na plataforma indicadores relacionados especificamente a área 

de produção, distribuição e consumo de biocombustíveis e seu impacto 

na eficiência energética do país; 

• Desenvolver (ou validar) metodologias de cálculo e análise do setor de 

Óleo e Gás, em vista da sua importância para a economia nacional e 

considerando que detém amplo conhecimento e recursos para execução 

de projetos de eficiência energética. 

  



      

5. Conclusões 

Um grande potencial de economia de energia, custos de produção, 

competitividade e sustentabilidade pode ser explorado por meio da integração 

entre as partes interessadas e uma maneira eficaz de fazer isso é por meio do 

compartilhamento de dados, como é bem demonstrado internacionalmente. 

O compartilhamento de dados e a clareza são considerados prioridades para o 

desenvolvimento bem-sucedido de políticas energéticas, o investimento de 

recursos e a conscientização das instituições públicas (principalmente da EPE e 

do IBGE) no desenvolvimento de um Sistema de Informações sobre Eficiência 

Energética. 

A interação ou a complementaridade desse Sistema com o setor privado, por 

exemplo, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e seu Projeto Aliança, 

devem estar alinhados para maximizar as oportunidades de todas as atividades 

econômicas. O trabalho de levantamento é difícil quando as partes interessadas 

não percebem facilmente os ganhos de compartilhar informações energéticas e 

econômicas. 

Mesmo quando pode ser planejada uma estratégia de baixo custo de 

implementação, a coleta de dados apresenta desafios especiais quando as 

mudanças políticas e macroeconômicas são tão dinâmicas quanto no cenário 

brasileiro. 

Reconhece-se que grandes avanços foram alcançados na EE no Brasil, por meio 

de iniciativas do Governo Brasileiro, da Indústria e do Setor Acadêmico em 

ações de EE. Não obstante, essas iniciativas vêm avançando individualmente, 

sem uma coordenação geral e unificada. 

Apresentou-se o contexto e justificativas de desenvolver um Portal web para 

compartilhamento de aprendizados, insumos para avaliação e transparência 

relacionada à eficiência energética.  

Considera-se que este portal (MonitorEE) poderá ser uma ferramenta de tomada 

de decisão para formuladores de políticas, cidadania e outros setores 

interessados.  
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