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Resumo
Politicas públicas voltadas a eficiência energética são essenciais para a segurança
energética de um País. Diversos programas surgiram para amenizar o excessivo
consumo de energia pela população mundial e, principalmente, reduzir a grande
emissão de gases poluentes na atmosfera. No intuito de amenizar essa situação, o
governo no ano de 2012, lançou o programa INOVAR-AUTO, cujo objetivo foi habilitar
empresas do setor automobilístico capazes de empregar medidas com grande
eficiência. Incentivos, aliados a pesquisa e desenvolvimento seriam empregados para
modificar o cenário nacional e produzir veículos mais eficientes, principalmente, mais
econômicos quanto ao consumo de combustíveis. Esta pesquisa visa avaliar a
eficácia do programa INOVAR-AUTO quanto aos veículos leves, principal categoria
de automóveis vendidos no Brasil, no ultimo ano fiscal (2015). Para tal, foi realizada
uma revisão da literatura por meio de pesquisas em leis, normas, decretos, planos,
programas e documentos disponíveis em periódicos da CAPES. Foram utilizados
modelos relativos ao rendimento energético disponíveis e a valoração da meta
mínima de cada empresa, disponíveis no Decreto nº 7819/2015, que regulamenta o
inovar auto, e as massas médias obtidas com cada fabricante habilitada no programa.
A análise da pesquisa foi executada por meio de planilha Excel©, onde dados, quanto
ao número de emplacamentos, peso dos veículos e consumo encontravam-se
disponibilizados no Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia
(INMETRO). Estes, por sua vez, foram armazenados para criar um banco de dados,
cujo objetivo é facilitar a implementação dos modelos mencionados. Resultados
parciais estão apresentados no formato de tabela contendo as quantidades de
veículos médios emplacados nacionalmente por empresa habilitada no ano de 2015
e suas respectivas massas por montadora. Constatou-se a enorme quantidade
veículos que entram em circulação anualmente no Brasil e o impacto da indústria
automobilística na economia. Como resultado final pretende-se avaliar a eficácia do
programa, quanto a veículos leves, no ano de 2015 e quão próximos estas empresas
estão da meta final mínima em 2017.

Palavras-chave: Eficiência Energética, Políticas Públicas, Veículos Leves, INOVARAUTO
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Abstract
Public policies aimed at energy efficiency are essential for energy security of a country.
Several programs have emerged to ease the excessive consumption of energy for the
world's population, and especially reduce the large emission of polluting gases into
the atmosphere. In order to mitigate this situation, the government in 2012 launched
the INOVAR-AUTO program, aimed to enable companies in the automotive sector
able to employ such measures with great efficiency. Incentives, together with research
and development would be used to modify the national scenario and produce more
efficient vehicles in all aspects, especially more economical in the fuel consumption.
This research aims to evaluate the effectiveness of INOVAR-AUTO program on light
vehicles, the main category of cars sold in Brazil in the last fiscal year (2015). This
requires a review of the literature through research in laws, rules, ordinances, plans,
programs and documents available in the CAPES. It used the formulas available in
the official decree, which assess the energy performance of each company and the
minimum goals to be achieved. The analysis of the research was performed using
Excel spreadsheet ©, where data on the number of sold cars, vehicle weight and
consumption provided by the National Institute of Metrology Quality and Technology
(INMETRO), were stored to create a database in order to facilitate the implementation
of the aforementioned equations. As partial results, the tables were presented for the
amount of vehicles sold nationally by qualified company in the year 2015 and the
masses of average vehicles per automaker. Was found the huge amount of vehicles
entering into service yearly in Brazil and the impact of the automobile industry in the
economy. The final result will be intended to evaluate the program's effectiveness, as
the light vehicles in the year 2015 and how close these companies are to the minimum
ultimate goal of 2017, also initiated an analysis of data from manufacturers registered
in INOVAR-AUTO.
Keywords: Energy Efficiency, Public Policy, transport, INOVAR-AUTO.
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1. INTRODUÇÃO

A eficiência energética - EE hoje é bem vista pelo fato de atrelar a
sustentabilidade ao sistema em que é empregada. Os níveis críticos de emissões e a
constatação do aquecimento do planeta deixam clara a necessidade de reduzir-se o
consumo exacerbado de combustíveis fosseis, buscando melhorar a emissão
desenfreada de gases nocivos.
Diversos setores veem implementando medidas de EE, com o objetivo de
contornar situações mais complexas quando do uso excessivo de energia, dentre
estes o setor de transporte (Hollanda, 2007).
O setor automotivo é responsável por 13,2% de emissões mundiais de CO2 em
2015 (Monteiro et al., 2016), os veículos, em especial os automóveis leves,
necessitam de ações operacionais para realizarem o mesmo trabalho, consumindo
cada vez menos combustível.
O setor automotivo, apesar da crise vigente atual, experimentou um
crescimento exponencial nas últimas décadas, crescendo, a frota, cerca de onze
vezes mais que a população (Barros, 2015). Uma das principais fontes de emprego
do País, além de movimentar significantemente a economia, é responsável por 10%
do setor industrial que, por sua vez, representa cerca de 2,2% no PIB nacional (O
Estado de São Paulo, 2015).
Baseado nesses indicadores, o governo federal instituiu, em 2012, o programa
INOVAR-AUTO, que visa a competitividade nacional perante os mercados globais,
aplicação de índices coerentes de consumo, compatíveis com as reais condições
planetárias, e o desenvolvimento de tecnologia e preservação ambiental pela
indústria automotiva.
Diante deste contexto, as metas estabelecidas no programa, quanto ao
consumo dos veículos, são equivalentes à meta Europeia Euro-5 estipulada em 2009
(Mellios et al., 2011). No entanto, o estilo do nosso mercado e suas tecnologias não
acompanharam a evolução europeia que ja se encontram no programa Euro-6.
Atualmente, a União Europeia emprega a Euro-6, o programa mais rígido
quanto ao consumo e emissões de gases tóxicos de veículos do planeta (MAN, 2015).
Este, por sua vez, estipula o uso de diversos sistemas e tecnologias com o objetivo
de melhorar a eficiência do veículo, tanto no consumo, quanto na emissão de gases
e na segurança. No entanto, essas exigências e a enorme dificuldade de se alcançar
as metas do programa Europeu, propiciou, no ano de 2016, o maior escândalo de
fraude de resultados da historia automobilística que fico conhecido como Dieselgate.
Neste, diversas montadoras alteraram as centrais eletrônicas dos automóveis a fim
de falsificar os resultados obtidos nos testes de consumo e emissões nocivas
garantindo, assim, a classificação fraudulenta dentro dos limites Euro-6 (The
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Economist, 2016). Apesar desta constatação, o programa Euro-6, até o presente
momento, continua em vigor, e diferentemente do Brasil, este programa evolve
diversos gases não contemplados nacionalmente, consumo acima de 23 Km/l e uso
de tecnologias limpas em toda a cadeia de produção (The Economist, 2016).
Mesmo com condições diferenciadas, a finalidade de aprimorar o processo, a
tecnologia nacional e a qualidade do veículo oferecido à população, coloca o
programa INOVAR-AUTO em um lugar de destaque. As metas estabelecidas,
contudo, podem parecer inalcançáveis.
Outro ponto em discussão, nesse programa, são as brechas para obtenção de
vantagens concedidas aos cadastrados, como nas importações de veículos e peças
com redução de taxas federais.
O presente trabalho, portanto, terá como objetivo realizar uma análise da
eficácia do programa INOVAR-AUTO e, verificar se as metas estipuladas, quanto ao
consumo energético dos veículos leves, são factíveis de serem alcançadas ou
improváveis para o atual cenário brasileiro.
1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho é a avaliação de eficácia do programa nacional de
eficiência energética automotiva, o INOVAR-AUTO, para o ano de 2015.

1.1.2. Objetivo Específico
•
•
•

Avaliar as principais empresas fabricantes e importadoras de automóveis leves
com habilitação no programa INOVAR-AUTO em 2015.
Avaliar a eficácia do INOVAR-AUTO no quesito veículos leves para o ano fiscal
de 2015.
Comparar o rendimento energético vigente em 2015 com a meta final do
INOVAR-AUTO de 2017 para cada fabricante habilitada na categoria de
veículos leves.

1.2. Metodologia
Trata-se de uma pesquisa exploratória acerca da eficácia do programa
INOVAR-AUTO no Brasil no último ano fiscal (2015), sob o prisma de Lakatos e
Marconi (1999, p.27): “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores“.
Nesse sentido, foi realizada pesquisa bibliográfica sobre eficiência energética
e uso adequado de energia no segmento automobilístico. No que tange à obtenção e
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compilação das informações do programa INOVAR-AUTO, foi realizada pesquisa
documental junto ao Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior
(MDIC) responsável pelo programa INOVAR-AUTO e junto ao Instituto Nacional de
Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
Para a realização da investigação foram utilizados periódicos base Scielo e
Capes. No tratamento estatístico dos dados relativos ao consumo, utilizou-se a
ferramenta de cálculo do Microsoft OFFICE Excel.

1.2.1 Levantamento de Dados
Selecionou-se apenas o ano de 2015 por contemplar todos os veículos
comercializados pelas 55 empresas habilitadas no INOVAR-AUTO.
Para o levantamento de dados foram consultados:
•

•
•

•

A nona edição da tabela do INMETRO, relativa ao ano de 2016, selecionada
em face de abranger os valores de consumo energético de todos os veículos
comercializados no Brasil, nos anos de 2015.
As tabelas de emplacamento da Federação Nacional de Distribuição de
Veículos Automotores (FENABRAVE), referente ao ano de 2015.
A massa veicular de cada fabricante. Considerando que os modelos de uma
única empresa possuem variações de versões e que estas afetam o peso,
considerou-se a massa média de um determinado problema para a efetuação
dos cálculos.
Dados relativos do programa, disponíveis no Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), bem como ofícios e notas técnicas
anexados por este órgão.

1.2.2 Análise dos Dados e Cálculos
Para a definição da eficácia do programa relacionado aos veículos leves no
ano de 2015, os dados coletados serão aplicados nas equações descritas no Decreto
nº 7.819, de 2012, para a implantação no programa INOVAR-AUTO.
A metodologia utilizada para os cálculos de rendimento dos veículos leves, de
acordo com cada empresa habilitada, é baseada no cálculo do consumo energético
ponderado pelos emplacamentos de um determinado ano vigente.
De acordo com o Decreto mencionado, a meta mínima de cada empresa
habilitada é representada pela equação:

CE = 1,155 + 0,000593 x (Mempresa habilitada) eq. [1]
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Sendo:
Mempresa habilitada: massa média, em ordem de marcha, em Kg, de todos os veículos
comercializados no Brasil pela empresa habilitada, ponderada pelas vendas ocorridas
no período analisado (BRASIL, 2016).
A meta é calculada pela média ponderada das vendas em relação ao peso
(massa) dos veículos comercializados pelas empresas habilitadas.
Com a aplicação da equação [1], teremos o objetivo mínimo de cada empresa
habilitada. No entanto, para determinarmos a massa média da empresa habilitada
usaremos a seguinte equação:

!"##" !é&'" ()*+,-)., / =

!"##" ()-12) 3 × 567&"#()-12) 3
68. 2
567&"# ()*+,-)., /

Sendo:
Massa modelo
habilitada.

A

= A massa média de um determinado modelo de uma montadora

Vendas modelo A = Emplacamento absoluto de um determinado modelo de veículo em
2015.
Vendas montadora X = Vendas totais anuais (2015) da montadora habilitada.
Com o uso das equações acima, é possível estabelecer a meta mínima de
cada empresa habilitada para o ano de 2017. No entanto, os dados aferidos serão
referentes ao ano de 2015, pois trata-se do último ano fiscal onde estão armazenados
os dados mais atualizados. Em vista disto, será necessário o cálculo do rendimento
atual da montadora, para avaliação da proximidade da meta mínima a ser cumprida
dentro de um ano.
Para calcular o rendimento de cada montadora e verificar a situação do último
ano fiscal (2015), temos a seguinte equação (Moraes e Machado, 2015):

;67&'<67=> ()*+,-)., / =

?1*-@(1*+) ABCDEB F × G1*-,H ABCDEB F
G1*-,H ABIJKCBLK M

eq. [3]

Rendimento modelo A = Consumo energético de um determinado modelo habilitado.
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Vendas modelo A = Emplacamento absoluto de um determinado modelo de veículo em
2015.
Vendas montadora X = Vendas totais anuais (2015) da montadora habilitada
Aplicadas as equações e coletados seus resultados, os dados são compilados
gerando informações essenciais para análise do programa. Com base nesses
indicadores será possível traçar uma relação entre o rendimento corrente de uma
montadora e seu objetivo mínimo para 2017. Para tal, os dados foram importados
para uma planilha no Excel.
Os dados levados em consideração, foram: i) massa veicular; ii) quantidade de
vendas; iii) marcas habilitadas; iv) consumo energético de cada modelo analisado.
Uma vez estruturados, serão aplicados nas equações mencionadas acima e
incluídos no decreto que implementa o INOVAR-AUTO. Os resultados futuros serão
vinculados ao rendimento médio das montadoras no ano de 2015 e as respectivas
metas para o ano de 2017. Assim, traçar um paralelo, entre o rendimento atual e o
objetivo final do programa, determinará a proximidade da meta a ser alcançada
futuramente
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II. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Políticas Públicas
A redução da capacidade de o governo investir faz com que o Estado limite
sua atuação em diversas áreas como saúde, educação e energia (Menkes, 2004).
O aumento de custos na máquina estatal e a dificuldade de prover insumos
básicos necessários à sobrevivência dos cidadãos das diversas classes sociais,
fizeram ideais capitalistas-neoliberais surgirem, de forma acentuada, a partir da
década de 1920 defendendo a não participação do Estado na economia, para garantir
um crescimento econômico e social em todo o País de forma homogênea (Perreira,
2000).
Segundo os que sustentam essa tese, os investimentos nas áreas sociais
precisam ser, em parte, oriundos de empresas (Rossi, 2010). Para Bursztyn (2001),
o Estado deve se desestatizar e desregulamentar para progredir.
A redução de investimentos em mecanismos sociais, pelo Estado, entretanto,
gera condições perigosas para questões cruciais como suprimentos básicos de
saúde, energia, educação e outros, sob o risco de não atenderem à sociedade de
forma abrangente. Dentro deste contexto, o processo de desregulamentação acaba
se tornando inviável, por colocar em risco as necessidades básicas de
responsabilidade do Estado, uma vez que as empresas sempre visarão lucro e não o
atendimento eficaz da população (Menkes, 2004). Conforme mencionou Anderson
(2005), o neoliberalismo leva a um desmonte dos serviços públicos, ao crescimento
de capital corrupto, à necessidade de uma intervenção crítica e à perda de capital
pelo governo. Desta forma, fica evidente que o neoliberalismo leva à falência e ao
agravamento dos problemas sociais caso se desvinculem do Estado (Bourdieu, apud
Sachs, 1999).
Com o desafio de solucionar os problemas econômicos e políticos, sem
comprometer as finanças públicas, ou a segurança das necessidades básicas
populacionais, foi necessário fortificar os ideais democráticos. O desafio de
reestruturar o governo de forma ágil e eficaz, buscando manter a igualdade social
com a redução dos poderes dos grandes capitalistas, fez com que a maioria dos
Estados, no início do século XX, começassem a adotar esse regime de governo
(Democracia) (Doorenspleet, 2000).
A Democracia é um regime político em que a soberania é exercida pelo povo
(Aurélio, 2002). O poder individual do voto secreto passa a ter voz nas decisões do
País. Os políticos eleitos podem tomar decisões utilizando-se da autoridade do
Estado para moderar os efeitos econômicos e sociais negativos do capitalismo
(Howlett et al., 2009).
Sob o prisma político-econômico, alguns países apresentam-se como
capitalistas-democráticos, supostamente usufruindo das vantagens de ambos os
regimes, como no Brasil. Esse binômio torna extremamente complexa a
implementação de uma política pública (Swank, 2000; Deleon, 1997; e Gourevitch,
1993).
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A necessidade de manter-se um Estado bem organizado para servir aos mais
variados interesses é de fundamental importância para uma boa capacidade de
desenvolver projetos de máxima eficiência para o bem da Nação. Olson (1982) frisou
que organizações capitalistas fortes possuem o poder de influenciar mais facilmente
o governo, fazendo problemas de maior necessidade e abrangência social ficarem
em segundo plano, em detrimento de uma política mais vantajosa a essas instituições
(Howlett et al., 2009).
Midgal (1994) constata que as várias ramificações e estratégias, traçadas pelo
Estado, acabam formando um labirinto de medidas. Um jogo político se forma
focando-se o interesse de determinados grupos associados aos representantes
políticos. Block (1981) e Oliveira (1988) afirmam que as pressões mútuas entre
sociedade e Estado criam situações de rixa, uma vez que a volatilidade dos fluxos de
capitais, com privilégio de instituições capitalistas, geram inconformismo social,
fugindo completamente do intuito do Estado de preservar a qualidade de vida
demográfica.
Em vista dos problemas assumidos pelos governos de um Estado provedor,
fiscalizador e gerenciador de insumos de vida básica a população, faz-se necessário
o emprego correto de políticas públicas, com o objetivo principal de suprir e controlar
essas necessidades de forma eficiente.
As políticas públicas, de acordo com Jenkins (1978) e Sola (1999), são o
conjunto de decisões organizadas pelos atores políticos, que estipulam áreas
específicas a serem alvo de ações estatais. Na visão de Offe (1999), as políticas
públicas são ações que o Estado realiza para restaurar ou reestruturar um setor que
possua um problema ou entrave negligenciado anteriormente.
De acordo com Secchi (2010), política pública é uma diretriz elaborada com a
finalidade de enfrentar problemas de origem pública, ou seja, trata-se de uma
orientação com foco especifico em uma atividade que influencia diretamente a vida
do cidadão. Esta será a definição empregada ao longo deste trabalho acadêmico.
As políticas públicas podem ser estatais ou não estatais. Quando uma ação
tem o intuito de enfrentar um problema de relevância coletiva em benefício do País,
temos a chamada ação de política pública. Caso essa ação parta de uma organização
não governamental, define-se como política pública não estatal. Caso possua o
enfoque e o arcabouço legal, ou seja, haja necessidade de reorganizar-se
administrativamente ou por meio de uma decisão judicial, afirmamos que se trata de
uma política pública estatal (Heidemann, 2009).
O Estado moderno, representado pelo governo nos dias atuais, é responsável
pela grande maioria das políticas públicas em vigor no mundo (Druckman, 2001).
Detém o monopólio do uso da força legítima e sua superioridade é objetivada por ser
responsável pelos recursos financeiros nacionais, facilitando a implementação de
quaisquer medidas positivas à sociedade (Secchi, 2010).
Com isso, temos as políticas governamentais que são elaboradas e
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estabelecidas por atores governamentais (Secchi, 2010), emanadas pelos três
poderes da União: Legislativo, Judiciário e Executivo. De acordo com Secchi (2010,
p. 4), as mais importantes políticas governamentais pertencem ao subgrupo das
políticas públicas, pois buscam solucionar entraves que atingem esferas de âmbito
nacional, viabilizando um bem estar abrangente de toda a população. Desta forma, a
essência conceitual de políticas públicas está diretamente focada em soluções de
problemas de âmbito público, seja através de diretrizes estruturantes ou por meios
intermediário e operacional (Dye, 1972).

2.2 Problema Público
Uma vez que um problema público passa a ser a razão da existência de
políticas públicas, nem sempre estes problemas se revestem de relevância para toda
a sociedade, como afirma Sjoblom (1984), que define o problema público como a
diferença entre a situação corrente/atual e uma situação considerada ideal. Porém,
para um problema público receber foco e interesse do governo, é necessário que
abranja e atinja uma parcela significativa da população, seja no momento atual como
em situações futuras, prevendo possíveis adversidades.
A solução para o problema público inicia-se com dois conceitos: o de
policymaking1 que representa ações realizadas por atores do governo, responsáveis
por diretrizes e objetivos políticos, e o de policytakers2, aquelas destinadas aos
executores destas políticas (Howlett et al., 2009). No entanto, inúmeras vezes, a
realização das ações propostas pelos policymakers foram mal interpretadas e,
consequentemente, negligenciaram todo o projeto. Assim como a presente confusão
entre atos de ação e não ação. Atos de não agir podem ser encarados como políticas
públicas, bem como orientações persuasivas e dissuasivas. Isto demonstra que
falhas de conhecimento e de interpretação, bem como decisões mal tomadas, são
agravantes dentro de um processo já complexo de implementação e realização
destas políticas. Portanto, pode-se descrever uma política pública, de acordo com
Thomas Dye (1972, p8), em “tudo o que um governo decide fazer ou deixar de fazer”,
independente de sua característica socioeconômica.

2.3 Atores das Políticas Públicas
Os atores não são apenas monitores e definidores das policymaking. Suas
responsabilidades estão direcionadas a outras atividades de grande importância
como a introdução à fiscalização, a idealização de programas, a verificação, a
1

Policymaking – É a formulação de ideias, programas, ou planos utilizados por uma organização ou
governo como base para a tomada de decisão. Cambridge Dictionary, 2016.
2
Policytakers – São os responsáveis por executar e cumprir as políticas públicas impostas.
Cambridge Dictionary, 2016
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aplicação e a criação de estruturas simbólicas (Anderson, 1999). Assim, para se
iniciar a tomada de decisão objetivando a solução de um problema público, são
necessárias análises em diversas variáveis a serem mensuradas de forma a garantir
que as políticas públicas sejam efetivas e bem direcionadas.
Para que as políticas públicas sejam traçadas, identificadas e posteriormente
aplicadas, são necessárias ações de políticos eleitos (atores primários). No entanto,
juízes, trabalhadores, sindicatos e a própria mídia, auxiliam como atores secundários
nesta cadeia decisória, cobrando e/ou exigindo mudanças em determinadas áreas
desfavoráveis à população, de forma paralela às ações pré-determinadas pelos
poderes. Quando medidas positivas são sancionadas por atores competentes, ainda
sofrem entraves burocráticos, rixas políticas e pressões de grupos com interesses
contrários, gerando a inviabilidade de todo o processo ou simplesmente aprovando
as vantagens previamente analisadas sem grande valia à população (Howlett et al.,
2009).

2.4. Ciclo das Políticas Públicas
Conhecendo a importância das políticas públicas, seus entraves, seus atores
e, principalmente, sua finalidade, será possível compreender seu ciclo de vida. Este
ciclo é similar ao método de confecção de um produto, ou seja, conhecendo-se a área
e sabendo-se agir de forma objetiva quando necessário, ficará extremamente simples
identificar e solucionar problemas.
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Figura 1: Ciclo das Políticas Públicas
Fonte: Elaboração Própria.

Temos assim:
2.4.1. Identificação do problema. Pode ir de um simples erro de design a uma medida
concreta, como na área de Eficiência Energética com o objetivo de reduzir emissões
nocivas (Cohen et al., 1972).
2.4.2. Formação da Agenda. Posteriormente, haverá a formação da agenda, ou seja,
o conjunto de problemas ou temas relevantes será avaliado e poderá tomar forma de
um programa, plano, planejamento orçamentário, estatuto partidário ou assunto de
comitê extraordinário (Secchi, 2006).
2.4.3. Alternativas para o problema. A seguir, formulam-se alternativas. Com a
agenda definida, os esforços de combinação, construção e solução, precisam ser
apresentados para que alternativas sejam elencadas e, assim, surjam resoluções
para o problema em pauta (Cobb e Elder, 1983).
2.4.4. Tomada de decisão. Nesta fase, os interesses dos atores são equacionados
de acordo com seus objetivos. Métodos são explicitados de forma a homogeneizar o
conhecimento entre os envolvidos e, a partir desse ponto, inicia-se a busca por
soluções duradouras. (Lindblom, 1959).
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2.4.5. Implementação da política pública. Consiste em analisar, por meio de
instrumentos mais estruturados, os obstáculos e falhas que costumam acontecer
durante a implementação do plano, com o objetivo de visualizar erros anteriores e
evitar repetições que entravem o projeto. Revisões mais específicas buscam
identificar, no projeto, falha na estruturação, formulação, objetivos e, principalmente
o otimismo exagerado (Secchi, 2010).
2.4.6. Avaliação da política pública. Esta etapa, de acordo com Anderson (1979), “é
o processo de julgamento sobre a validade de propostas para a ação pública, bem
como sobre o sucesso ou a falha de projetos que foram colocados em prática”.
2.4.7. Extinção da política pública. Último estágio, quando o problema é considerado
como solucionado. Os cronogramas e ações são avaliados e recebem um parecer
final sobre sua eficácia caso o problema não tenha sido sanado (Giuliani, 2005).

2.5. Tipos de Políticas Púbilcas
Os tipos de políticas públicas podem ser divididos em quatro: distributivas,
redistributivas, regulatórias e constitutivas de acordo com Lowi (1972).
As políticas públicas distributivas são aquelas que com a utilização de recursos
provenientes do coletivo social destinam serviços e bens a porções especificas da
população, implementando ações em áreas bem definidas, podendo ser clientelistas,
ou não. Assistencialistas, ou não. (Lowi, 1972).
Quanto a assistência social, esta é um atributo legal, frequentemente
empregado por políticas distributivas, pois dão autonomia aos cidadãos e viabilizam
aos usuários ganhos contínuos de envergadura social (Kerdna, 2016).
As políticas públicas redistributivas, visam a redistribuição de renda a
segmentos específicos ou menos favorecidos, através de recursos obtidos de outros
grupos sociais (camadas mais ricas da população). Apesar de visar a minimização
das diferenças sociais, são conflituosas e nem sempre bem aceitas por parte da
sociedade. (Lowi, 1972).
Já as políticas públicas regulatórias foram criadas com intuito de implementar
e
estabelecer
imperativos.
São
também
chamadas
de
políticas
imperativas/obrigatórias (Lowi, 1964). Geralmente, são realizadas com a finalidade
de atender a multiplicidade de interesses e pressões sociais ou sindicais (Salisbury,
1968), no entanto seu foco é disseminar um equilíbrio de custos e benefícios
favorecendo toda a população de um País (Lowi, 1972).
Finalizando, temos as constitutivas, que de acordo com Lowi (1972):
“regulamentam as regras do jogo político”. Estas servem como diretriz e norma para
que sejam implementadas as demais políticas públicas mencionadas.
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2.6. Instrumento de Planejamento e Avaliação das Políticas Públicas
A fim de implementar medidas concretas na busca de soluções de entraves
públicos, faz-se necessário um bem-sucedido ciclo de políticas públicas envolvendo
o setor de planejamento, que permitirá uma análise profunda da situação e, assim,
estipulará recursos e prazos, bem como formas de avaliação e monitoramento de
ações presentes e futuras (Secchi, 2010).
Com o planejamento, as modificações passam a serem visíveis no campo
tecnológico, no de sistemas e de pessoal, onde a alocação de recursos específicos
se torna mais coerente e eficaz. Para a maximização de resultados, os sistemas se
baseiam em avaliações como: eficiência, eficácia ou efetividade (Secretaria
Ambiental do Estado do Paraná, 2014).
•

Eficiência ocorre quando há a resolução de problemas, através da ênfase nos
meios, cumprindo-se o dever estipulado e reduzindo-se os custos envolvidos
(Sá, 2014).

•

Eficácia tem como indicativo a maximização dos recursos utilizados, através
da ênfase em resultados próprios a serem alcançados, produzindo alternativas
para o problema e obtenção real de resultado em um determinado período de
tempo (Barbosa, 2004; Sá, 2014).

•

Efetividade é a manutenção de um ambiente previamente determinado e de
seus resultados globais positivos alcançados ao longo de um período
específico de tempo. Também foca nos impactos externos causados pela
medida avaliada. (Srour, 2002; Barbosa, 2004)

Na busca de resultados eficientes, efetivos e eficazes, são utilizados três
instrumentos importantes e cruciais para políticas públicas:
•

Plano: O plano estabelece as diretrizes, prioridades, objetivos gerais e
estratégias a serem seguidas ao longo de um determinado período de tempo,
delineando as decisões de caráter geral nacional, bem como as linhas políticas
a serem seguidas (Nepomuceno, 2012).

•

Programa: Enquadra-se como um planejamento mais distinto, vinculado a
objetivos gerais, setoriais e específicos, onde o foco se direciona para uma
determinada área, geográfica, institucional, tecnológica, ambiental ou pública,
sempre associada a um determinado plano, de modo a proporcionar uma
especificidade do cumprimento das diretrizes, metas e medidas instrumentais
de um setor onde será implementado (Saraiva, 2006; Nepomuceno, 2012).

•

Projeto: É o traçado prévio, delimitado pelos próprios objetivos previamente
definidos. É sistematizado na racionalização das ações a serem tomadas,
estabelecendo uma unidade de execução mais precisa e profunda que os
demais instrumentos (Nepomuceno, 2012).
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2.7. Políticas públicas no Brasil.
O Brasil, apesar de possuir características conservadoras, possui uma maneira
peculiar de tratar suas políticas públicas, dando ênfase, principalmente, às políticas
sociais. Entretanto, devido ao tamanho colossal do País, diversas regiões e culturas
são englobadas, tornando as decisões, vinculadas às políticas nacionais, vulneráveis
a alterações contínuas em face de necessárias adequações aos diferentes contextos
(Bacelar, 2002).
Atualmente, em vigor no País, existem políticas, planos, programas e projetos
em basicamente todas as áreas de atuação governamental. A execução e o
planejamento dessas políticas públicas federais cabem no orçamento elaborado
conforme a execução das leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), do Orçamento
Anual (LOA) e do Plano Plurianual (PPA). Os prazos e objetivos estipulados são
diferentes em cada lei. O PPA, com maior duração, estabelece diretrizes, objetivos e
metas da administração pública federal. A LDO, com periodicidade anual, funciona
como gestor do planejamento tático para auxiliar a LOA, que define onde os recursos
serão executados prioritariamente dentro do governo em determinado ano fiscal
(Brasil, 2016). Com as diretrizes já determinadas, o governo implementa suas ações
variando conforme a necessidade de cada área. Como exemplo, temos, na área de
saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), programas de assistencialismo, na área
social, e políticas de eficiência energética na área de energia (Brasil, 2016).

2.7.1. Políticas Públicas Energéticas no Brasil
As políticas energéticas nacionais são resultado de trabalhos e estudos
integrados de recursos energéticos dentro do País, tendo, como premissa, o
fornecimento de subsídios necessários a estratégias futuras, para expansão e
geração de energia sempre de forma sustentável e o mais econômica possível,
cumprindo a demanda crescente da população (EPE, 2015).
Podemos citar, como exemplo, a Política Energética Nacional, que implementa
o Plano Nacional de Energia (PNE) e também a Política Nacional sobre Mudança
Climática (PNMC). A PNMC, apesar de visar os impactos no clima, abrange a área
de energia, em que o crescimento eminente da demanda forçaria um crescimento da
oferta, gerando mais danos ambientais para a produção desta energia. A fim de
contornar este excesso, medidas de eficiência energética são mencionadas com
intuito de auxiliar na redução da produção de energia.
Para aplicação das políticas energéticas, foi instituído o Plano Nacional de
Energia (PNE), elaborado em 2008 pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE). O
PNE, vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), é um planejamento de longo
prazo que aborda não só a geração de energia elétrica, mas todas as áreas
energéticas nacionais, como petróleo e biomassa. Este plano é a referência nacional
para implementação da segurança e da qualidade energética do Brasil (MME, 2014).
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O PNE, quando implementado, levou em consideração diversos cenários
nacionais e internacionais, culturais, mercados consumidores, fornecedores,
crescimento populacional e industrial, avaliações hipotéticas econômicas e outros.
Devido a essa enorme variedade de ocorrências, foram mapeadas diversas fontes
provedoras de energia fundamental para o crescimento seguro e coerente do Brasil
(Ventura, 2007).
O PNE é o principal instrumento de planejamento do governo em termos
energéticos. Realizado no ano de 2008, tem como foco os objetivos a serem
alcançados até o ano de 2030 (EPE, 2008). Assim, o PNE 2030 divide-se em
cadernos temáticos relevantes ao País em suas principais fontes de obtenção
energética e uma seção dedicada à área de eficiência energética (EPE, 2015):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geração Hidrelétrica;
Petróleo;
Gás Natural;
Carvão;
Termonuclear;
Biomassa;
Outras Fontes;
Combustíveis Líquidos;
Eficiência Energética.

A PNE 2008 também indica a previsão para o consumo final de energia nos anos
2005 -2030, conforme imagem abaixo:

Figura 2: Consumo Energético Brasil 2005-2030;
Fonte: EPE, 2008.

28
Com o crescimento nítido e expressivo de fontes renováveis e a redução
considerável de derivados do petróleo, nasceu o interesse e a preocupação do País
em busca de um traçado mais econômico e ecológico para o Brasil do futuro (EPE,
2008).
Os derivados do petróleo, contudo, ainda apresentam, pelo plano, crescimento
positivo, mesmo com sua redução na participação do consumo energético nacional.
Assim, o cenário C do PNE 2008, que estabelece o pior cenário econômico do Brasil,
em que nos encontramos atualmente, mostra crescimento médio de até 2,5% ao ano,
o que justifica medidas para contornar o uso excessivo dos combustiveis fósseis.
Tabela 1, cenário C do PNE 2008 realtivo ao crescimento de diversas fontes
energéticas entre 2005-2030.

Fonte: PNE, 2008.

Em vista disto, há uma grande aposta na Eficiência Energética, como é
apresentado de forma pormenorizada em um capítulo inteiro do PNE. Este capítulo
trata dos focos e objetivos nacionais nos termos de poupança de recursos
energéticos, uma vez que a parcela de combustíveis fósseis ainda é significativa. As
medidas de EE são mais frequentes por constarem em diversos programas em várias
áreas distintas no País.

2.7.1.1. Políticas de Eficiência Energética
Como percebido nas áreas temáticas do PNE 2030, temos a eficiência
energética como um item à parte. Desta forma, fica clara a intenção do governo em
implementar medidas e regulamentações para disseminar as vantagens e benefícios
da eficiência energética (Camacho, 2009).
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Para a disseminação destas políticas de EE, é necessário focar em diversas
medidas variadas (Anderson, 2010). Inicialmente pode-se citar o uso de publicidade
e informação em larga escala com objetivo de atingir uma maior parcela populacional.
A partir do momento em que o conhecimento da EE é disseminado de forma
inteligente, fica clara a relevância social. Com isso, maiores investimentos no setor
ocorrem, a fim de atender a demanda e cumprir metas estabelecidas (Anderson,
2010).
Regulamentações e normas podem ser impostas por governos, mas também
podem ser realizadas mediante acordos formais, sem, necessariamente, implicar a
elaboração de uma lei. Empresas e Indústrias, que se prontificam a participar
voluntariamente em metas de EE, tendem a ganhar incentivos, tanto em impostos
recolhidos como em condições especiais de financiamento junto a bancos públicos
(Elektro, 2012).
Pesquisa, desenvolvimento e demonstração são fundamentais em quaisquer
políticas que visem eficiência energética. Provar numericamente essas vantagens e
desenvolver tecnologias mais eficientes, utilizar práticas de viabilidade econômicas e,
principalmente, transformar este processo em um projeto de visibilidade nacional com
frutos para seus cidadãos é extremamente válido e possui um retorno de amplitude
mundial, em se tratando de EE (Anderson, 2010).
O Estado, como um dos maiores consumidores físicos de energia, tem um
papel relevante nas políticas de EE. Os prédios públicos e os veículos oficiais
consomem muita energia, tanto elétrica como fóssil (MMA, 2011). Devido a esses
elevados consumos, foram necessárias medidas de eficiência energéticas voltadas
ao Estado. Partindo diretamente do próprio governo são bem vistas e fundamentais
como demonstração dos benefícios da EE. Uma vez que a implementação ocorre por
parte governamental, a imposição a demais setores nacionais, sejam eles industriais,
comerciais ou residenciais, passa a ter maior relevância, uma vez que o exemplo é
dado por quem cobra (Anderson, 2010). No Brasil, atualmente, existem programas
próprios que visam apenas instituições públicas, como o Selo Procel de Edificações
Públicas (PROCEL, 2015).
A organização de medidas de eficiência energética também é uma política
pública fundamental. Como mencionado anteriormente, mesmo tendo influência de
diversos atores globais ao longo do ciclo de implementação, a eficiência energética,
uma vez que adentra o nível Macro, tem nos governos a influência das decisões no
restante da cadeia de aplicação (Anderson, 2010).
É o mesmo Anderson (2010), que considera:
Governos possuem também um alto nível de influência em
medidas de eficiência energética, devido a sua condição de
responsáveis por taxação de preços, regulação de corporações
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fornecedoras de energia, quebra de monopólios, regimes
antiinflacionários e política de importação e exportação. Como
exemplo, temos países que taxam de forma mais alta os
derivados do petróleo, forçando o mercado a investir em fontes
renováveis ou investir em produtos que utilizem dos derivados
deste de forma mais eficiente, como veículos mais econômicos.

Por fim, temos a política de incentivos, impostos e subvenções. O custo da
energia não depende propriamente da tarifa, mas de tudo que engloba sua produção
e distribuição como o preço do transporte, cabeamento e setores secundários que se
alimentam do mercado energético. Por isso, os preços de investimento no setor
sofrem influência direta quando há interferência do governo em planos de subsídios
para encorajar a EE. Também há incentivos à população, aplicando-se descontos em
impostos e possibilidade de retorno de energia à rede elétrica (ainda não disponível
no Brasil) (Aneel, 2015). Estes incentivos estimulam a busca por tecnologias
energeticamente eficientes e uma cobrança mais efetiva dos consumidores por
produtos que empreguem menor consumo e, por conseguinte, menor custo a longo
prazo.

2.7.1.2. Pilares e Atores das Políticas Públicas de Eficiência Energética
O Estado brasileiro é responsável pelo gerenciamento da geração e
distribuição de energia no País, bem como pela transmissão de energia ao longo do
seu território. Tem, como dever, fiscalizar as concessões realizadas e monitorar a
qualidade desta energia nos seus pontos de transmissão. Com o objetivo de melhorar
a eficiência energética total do Brasil, o governo sempre interferirá quando for
necessário, implementando medidas de eficiência energéticas com objetivo de mitigar
e/ou evitar perdas que ocorram ao longo da cadeia produtiva. Para implementar tais
medidas de EE, alguns pilares fundamentais foram constituídos e são fundamentais
para o sucesso da viabilidade de uma politica de EE (Palm, 2010). São, de acordo
com Morvaj & Bukarica, (2010):
•

•
•

•

Evitar à Estimular políticas de comportamento que visem poupar energia e
evitar o uso desnecessário e excessivo de energia através de regulações
técnicas.
Reduzir à Reduzir as perdas de energia através de novas tecnologias.
Monitorar à Monitorar o consumo energético em ordem de criar padrões e
melhoramentos para que em curto prazo existam condições de reduzir o
consumo energético.
Gerir à Gerir o consumo energético coerente, com práticas de manutenção
constante, melhorando a formação do operador do sistema energético.
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No entanto, não é suficiente seguir apenas as diretrizes dos pilares, mas
também é necessário viabilizar o papel que a EE emprega no contexto global,
abrangendo os níveis de ações nacionais, regionais e internacionais, principalmente,
respeitando acordos específicos com atores que implementem e permeiem a
empregabilidade da EE no cenário mundial (Energy Efficience and Climate Changes,
2009).
Os acordos globais forçam países a especificarem metas e a introduzirem
ciclos energéticos com intuito de evitar colapsos climáticos, financeiros ou de risco
elevado à vida no planeta. A grande maioria destes acordos foca o meio ambiente.
No entanto, muitos acabam possuindo especificidades que forçam a implementação
de medidas de Eficiência Energética. Exemplo: O Tratado da Carta de Energia e o
Tratado da Carta de Energia na Eficiência Energética e as Relações com Aspectos
Ambientais (PEEREA)3, ambos em 1994 e o Protocolo de Kyoto4, 1997 (PALM, 2010).
Atores específicos de EE existem para garantir, justamente, a empregabilidade
exclusiva da EE e auxiliar sua implementação nos mais variados cenários, sejam eles
culturais, econômicos ou geográficos. Os atores da EE são classificados quanto ao
seu nível de ação em Meta, Macro, Meso e Micro, aumentando seu grau de influência
ao longo do processo. São eles (Energy Efficience and Climate Changes, 2009 p.94):
•

•

•

3

Em nível Meta, são, basicamente, as que podem influenciar a EE a nível
internacional, sendo, o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) e os
grandes bancos mundiais, em especial o Asian Development Bank (ADB), os
atores mais importantes pois, devido ao seu papel relevante global, exercem
maior pressão e influência sobre governos e os atores governamentais.
Em nível Macro, entram as regulamentações governamentais de diversas
agências. Cada País possui suas normas, acordos de regulamentação entre
empresas e Estado e acordos bilaterais entre governos e produtores, podendo
ter incentivos governamentais. Estão em um nível mais alto, em que precisam
deixar clara a empregabilidade em termos de utilidade pública da EE.
Em nível Meso, temos as companhias que produzem o equipamento, órgãos
de financiamento para tecnologias e empregabilidade em termos financeiros,
companhias de eficiência energética e por fim consultorias e planejadores de

PEEREA - Carta Europeia da Energia - surgiu como uma resposta à crescente interdependência

energética existente entre os países europeus, sobretudo após 1989. Pretendia se regular as relações
a nível energético entre os países da Europa Oriental e da antiga União Soviética e os restantes países
europeus promovendo a cooperação o desenvolvimento e a segurança do abastecimento. Foi
assinada em dezembro de 1994. Estabelecendo normas de carácter vinculativo para a cooperação, o
comércio de materiais e produtos energéticos, o investimento, o trânsito e a resolução de conflitos na
área energética. Simultaneamente foi assinado um protocolo relativo à eficiência energética e aos
aspectos ambientais associados. European Concil for an Energy Efficiency Economy, 2014.
4

Protocolo de Kyoto - O Protocolo de Quioto é um tratado internacional com compromissos mais
rígidos para a redução da emissão dos gases que agravam o efeito estufa, considerados, de acordo
com a maioria das investigações científicas, como causa antropogênica do aquecimento global,
assinado em 1997. Ministério do Meio Ambiente, 2012.
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•

EE. São demonstradores dos sistemas de eficiência energética e criam a
conscientização em menor plano de seus benefícios.
Em nível Micro, temos os usuários finais, consumidores, que representam a
ponta da cadeia do sistema elétrico, grandes empresas e os implementadores
de eficiência energética que, de forma bem objetiva, visam adquirir
equipamentos e têm custo e gasto restritos para investimentos em tecnologia
e ações administrativas.

2.7.1.3. Implementação Global da eficiência energética
Após a análise dos atores em seus diferentes níveis, responsáveis pelas
medidas de EE, iniciam-se as reais execuções de implementação baseada nos
pilares de reduzir, monitorar e evitar o consumo energético excessivo e desenfreado.
Desta forma, de acordo com Leonelli (2012), serão tomadas duas ações:
administrativas e técnicas. As administrativas, geralmente, não possuem custos
financeiros diretos, ou seja, não têm impacto orçamentário. Estas, por sua vez, visam
eliminar desperdícios, buscando educar e alterar hábitos administrativos revendo
contratos com fornecedores e distribuidores energéticos. As ações técnicas entram
na parte de viabilidade tecnológica vigente e na implementação de medidas legais
cabíveis com monitoramento e acompanhamento por parte de um órgão fiscalizador.

2.7.1.4. Implementação no Brasil da eficiência energética
No Brasil, as ações técnicas e administrativas, destinadas a implementar
medidas de EE, seguem passos predefinidos para facilitar o processo.
Primeiramente, inicia-se um pré-diagnóstico energético realizado por quem for
responsável pela implementação das medidas de eficiência energética, onde todos
os dados relevantes são elencados, manuais de uso são elaborados e diagnósticos
e análises tecnológicas são avaliadas, classificadas e distribuídas entre os
realizadores (Leonelli, 2012).
Apura-se o diagnóstico energético, realizado previamente, onde melhorias
serão elencadas e as atividades a serem realizadas serão definidas. Com isto, os
recursos poderão ser direcionados da maneira correta evitando-se perdas
desnecessárias. Após o apuramento e a constatação da empregabilidade, começase a implementação dos projetos definidos anteriormente. Os recursos então
captados são direcionados a estes projetos. Por fim, há uma ratificação da
implementação no setor, quando valores são aferidos e recursos verificados,
garantindo a empregabilidade da EE (Leonelli, 2012).
Durante o processo de implementação de medidas de eficiência energética, os
diversos setores, onde podem vir a ser empregadas, demonstram suas condições e
normatizações próprias. No Brasil, os responsáveis por verificar, atestando, os
ganhos reais de EE variam conforme a área. No setor de implementação de
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tecnologias, como motores, veículos e demais equipamentos, o Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) é o responsável. Quando se trata de
edificações, iluminações e indústrias, temos o órgão verificador na Eletrobrás, com
seu Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) enquanto, no
que diz respeito a combustíveis, o órgão responsável é o Programa Nacional de
Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural (CONPET) da
PETROBRAS (Petrobras, 2014; INMETRO, 2016; Eletrobrás, 2015).
Até o ano de 2011, o crescimento do Brasil, principalmente o econômico,
propiciou uma melhora considerável em todas as áreas e setores, com maior retorno
na área industrial. Vale salientar que o Produto Interno Bruto (PIB) obteve um ganho
real de quase dez vezes o seu valor em um espaço de 25 anos (BANCO CENTRAL,
2014). Este crescimento propiciou a setores nacionais recorrerem a ações que visam
a melhoria da qualidade de vida da sociedade. A maior pressão dos consumidores,
tal como a preocupação com o meio ambiente, assegurou processos mais
avançados, baratos e eficientes.
No entanto, com a atual crise econômica e política no País, iniciada em 2011
com pico em 2014, ocorreu uma diminuição considerável do consumo em todos os
setores da economia (Banco Central, 2014). Porém, a grande ascensão ocorrida
entre os anos de 2001 a 2012, onde mais de 19 milhões de habitantes migraram para
a chamada classe C, fez com que os indicadores de consumo energético, nos dias
de hoje, se mantivessem acima da queda dos demais indicadores mensuráveis no
País (Revista Valor Econômico S.A, 2010/2016).
Através deste crescimento acumulado, independentemente da queda de
consumo apresentada, o setor energético passa a ter uma responsabilidade ainda
maior, pois basicamente tudo depende de energia para acelerar e manter o
crescimento de forma automática, produtiva e eficaz (Facó et al., 2014). Devido a este
crescimento, é possível captar mais renda com objetivo de obter tecnologia de ponta.
Bens antes inalcançáveis passam a possuir melhores condições de financiamento
implicando, consequentemente, em aumento do consumo energético (MENKES,
2004).
O governo, a fim de propiciar, gerar e manter o abastecimento de energia,
investe inicialmente em fontes renováveis. Em 2015, mais de 42,5% do consumo
energético, total nacional, foram oriundos dessas fontes (MME, 2015). No entanto,
esse investimento não é a única solução para a resolução de entraves energéticos,
pois mais da metade do consumo continua proveniente de combustíveis fósseis.
Desta forma, podemos vislumbrar que a saída para esse impasse está diretamente
ligada à sua eficiência (FACÓ et al, 2014).
É fundamental um crescimento da oferta energética, sem crescimento
proporcional da geração de energia. Assim, adentra-se novamente no conceito de
EE, que é a realização de um serviço ou atividade e sua relação direta com a
quantidade de energia consumida, visando o uso mínimo deste recurso (energia), a
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fim de propiciar ganhos em todas as esferas atreladas ao setor energético.
2.7.1.5. Aspectos Legais e Programas de Políticas Públicas Para Eficiência
Energética no Brasil
As políticas públicas de EE no Brasil são responsabilidade de diversos órgãos
e instituições. Para tanto, foram criados programas para implementá-las, que podem
ser vistas na tabela 1:
Tabela 2: Programas Nacionais de Eficiência Energética.
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PROGRAMAS
DE EFICIENCIA
ENERGETICA

OBJETIVO

Identificar, planejar e coordenar as
ações para mitigar as emissões e
adaptar a sociedade aos impactos
das alterações climáticas;
• Incentivar a eficiência no
desempenho dos vários setores da
economia; manter elevada a
participação de fontes renováveis
de energia na matriz energética
nacional; promover o aumento
sustentável da participação de
biocombustíveis na matriz de
transportes nacional;
• Buscar a redução sustentada das
taxas de desflorestamento ilegal,
até que se atinja o desmatamento
zero;
• Eliminar a perda líquida da área de
cobertura florestal no Brasil até
2015; identificar os impactos
ambientais decorrentes da
mudança do clima e fomentar o
desenvolvimento de pesquisas
científicas.
•

Programa
Nacional sobre
Mudanças
Climáticas (PNMC)

META

Órgão Responsável

2015 à Aumentar a reciclagem de
resíduos sólidos urbanos em 20%; 2020 à Reduzir em 80% o índice de
desmatamento anual na Amazônia;
à Ampliar em 11% ao ano o
consumo interno de etanol;
à Dobrar a área de florestas
plantadas no Brasil para 11 milhões
de hectares, sendo 2 milhões de
hectares com uso de espécies
nativas;
à Trocar 1 milhão de
geladeiras antigas por ano;
à Reduzir as perdas não
técnicas na distribuição de energia
elétrica à taxa de 1000 GWh por
ano;

2030 à Aumentar a oferta de
energia elétrica de cogeração,
principalmente a bagaço de canade-açúcar, para 11,4% da oferta

Ministério Meio
Ambiente
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total de eletricidade no País;

Conservação da Energia Elétrica
• Alterar e melhorar a legislação atual
quanto a medidas de eficiência
energética (ultrapassadas)
• Incentivar medidas de EE em
pequenas, micro e médias
indústrias
• Educação acerca da EE
• Maior independência e capacidade
de ação ao PROCEL e CONPET
• Melhorar programa de Etiquetagem
- PBE
• EE em edificações, em Prédios
Públicos, em saneamento,
Iluminação Publica e em todo o
setor de transportes
• Utilização de energia solar para
aquecimento de água
Verificação de de projetos de EE e
Parcerias Internacionais, pesquisa
e desenvolvimento.
•

Programa
Nacional de
Eficiência
Energética
(PNEs)

à 10% de economia de energia
anual até 2030, em torno de 106
TWh.
à Redução do segmento
residencial de 38.185 GWh em
2030.
à Para os setores comercial e
industrial, a meta estipulada é de
16.706 GWh e 39.847 GWh no
período, respectivamente.
àPara o setor público – 7.160 GWh
àPara o setor agropecuário, 551
GWh em 2030.
àTodos os equipamentos
produzidos a partir da vigência do
plano devem focar a eficiência
mínima recomendada pelo PBE - (A
e B).
àCalendário da compulsoriedade
do PBE Edifica até 2021 para
prédios públicos, até 2026 para
edificações comerciais e até 2031

Ministério de Minas e
Energia
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para edificações residenciais

•

PROCEL indústria

SELO PROCEL Edificações e
Iluminação

Fomentar a adoção de práticas e
técnicas no uso da energia elétrica
pelo setor industrial, nas micro e
pequenas empresas e no comércio,
levando-se em conta os potenciais
técnico, econômico e de mercado
das ações de e ciência energética.
Focaliza suas ações na otimização
de sistemas motrizes, pois
respondem por cerca de 47% do
consumo industrial

• Identificar as edificações que
apresentem os melhores níveis de
eficiência energética em uma dada
categoria, motivando o mercado
consumidor a adquirir e utilizar
produtos mais eficientes.

àO total esperado de economia de
energia é de 3,19 milhões de kWh,
com 7,6 meses de tempo médio de
retorno dos investimentos.
à Divulgar o Conceito de Eficiência
Energética na indústria.
à Treinar e Capacitar agentes para
medição, autodiagnóstico e
aplicação de medidas de EE na
indústria

ELETROBRAS

à Fase 2009, economizar até
800.000 kWh em 800 indústrias
nacionais.

à Redução do consumo em 50%
para novas edificações e de 30%
para as que implementarem
medidas expressas pelo PROCEL
à Permitir a certificação do maior
número possível de edificações no
AQUA (certificação internacional da
construção sustentável).

ELETROBRAS
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à Um ano após a lei do Petróleo, o
decreto N° 2.607, de 28 de maio de
1998 estipulou em 24% a mistura de
álcool anidro na gasolina.
à Agosto de 2000 foi de 20%
(Decreto Nº 3.552, de 4 de agosto
de 2000)
MANDATO
MISTURA
ETANOL À
GASOLINA

•

Estabelecer parâmetros mínimos
com intuito de fomentar a indústria
nacional sucro-alcooleira e tornar o
etanol um combustível vigente no
cenário nacional. Assim a mistura
entre álcool e gasolina se torna
vantajosa.

à Maio de 2001 aumentou para
22% (Decreto Nº 3.824, de 29 de
maio de 2001).
à Em 2006, com a Resolução CIMA
Nº 35, de 22 de fevereiro, o
percentual obrigatório voltou a ser
20%,
à EM 2007 subindo para 25% ano
seguinte com a Resolução CIMA Nº
37, de 27/06/2007.
à Em 2015, estipulou-se 27,5%,
ainda em vigência, Lei nº 13.033,
em 25 de setembro de 2014.

Ministério da Agricultura
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Colaborar com o administrador
municipal na gestão e uso eficiente
de energia elétrica nos centros
consumidores pertencentes à
Prefeitura, bem como na
identificação de oportunidades de
economia e geração de energia.
Tem em vista a redução dos
à MUNICÍPIO - variável conforme
desperdícios, obtendo, em
projeto apresentado a Eletrobrás
consequência, maiores recursos
para serem utilizados em setores
à Concessionárias deverão fazer
considerados prioritários para a
um investimento em ações de
população.
• Gerenciar o uso da energia elétrica combate ao desperdício de energia
nos centros consumidores
elétrica de no mínimo 1% da Receita
municipais (iluminação pública,
Operacional Anual, apurada pela
prédios públicos, saneamento etc.)
concessionária no exercício
planejando, implementando e
imediatamente anterior.
controlando as ações;
• Criar uma equipe com
conhecimento e competência,
voltada para a aplicação dos
conceitos de eficiência energética
• Reduzir o consumo da energia e,
consequentemente, a conta
municipal de energia;
• Capacitar o Município para negociar
com as concessionárias de energia,
garantindo, assim, a autonomia
•

PROCEL –
Gestão
energética
municipal

ELETROBRAS
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municipal na gestão de seus
recursos;
• Introduzir sistemas e equipamentos
mais eficientes que contribuam para
uma melhora da qualidade
ambiental do Município;
• Incorporar os conceitos energéticos
e ambientais nos instrumentos
legais de formulação de políticas ,
planos estratégicos e programas
municipais.
2012 à Etiquetar, o máximo
Incentivar o Uso Eficiente de
possível as marcas e produtos
Energia
• Garantir a autossuficiência e reduzir
referentes a:
o custo de produtos e serviços
>Aparelhos a gás
(Custo Brasil);
• Preservar o meio ambiente por
>Etiquetagem Veicular
meio do controle de emissões de
gases responsáveis pela poluição
>Etiquetagem de Pneus
local e global;
• Racionalizar o consumo dos
derivados do petróleo e do gás
natural
2013 à Melhorar em pelo menos
• Empregar o CONPET Transporte ;
12% a eficiência energética média
EE equipamentos e CONPET
da sua frota de veículos vendidos no
educação SELO CONPET
País
•

CONPET –
Eficiência
energética do
uso de petróleo
e gás e seus
derivados

Ministério de Minas e
Energia
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Programa visa a implementação de
medidas de eficiência energética e
a difusão da informação junto aos
agentes envolvidos com a
administração pública. Para isso, os
prédios públicos devem promover: à Otimização máxima da edificação
• A economia de energia; a melhoria
selecionada
na qualidade nos sistemas de
iluminação, refrigeração, forçasmotrizes e demais sistemas
relevantes que visem à redução dos
gastos com energia elétrica;
• A atualização tecnológica em
laboratórios de pesquisa voltados
para este segmento.

•

PROCEL –
Prédios
Públicos

ELETROBRAS
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Prover informações úteis que
influenciem a decisão de compra
dos consumidores, que podem
levar em consideração outros
atributos, além do preço, no
momento da aquisição dos
produtos.
• Estimular a competitividade da
indústria, através da indução do
processo de melhoria contínua
promovida pela escolha consciente
dos consumidores.
• Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE), atua
principalmente na área de produtos
consumidores de energia elétrica.
Hoje é um amplo programa de
conservação de energia,
coordenado pelo Inmetro, que
utiliza a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE)
para informar a eficiência
energética dos produtos
consumidores de energia
comercializados no País.
• Investimento em P&D
• Aumento do volume gasto em
Engenharia, tecnologia industrial e
capacitação
• Produção de veículos mais
econômicos
•

Programa
Brasileiro de
Etiquetagem PBE

Inovar Auto

à Calendário da compulsoriedade
do PBE Edifica sendo este até 2021
para prédios públicos, até 2026 para
edificações comerciais e até 2031
para edificações residenciais
à Variáveis para os demais
produtos: as exigências contidas
nos regulamentos técnicos são
avaliadas por um Organismo de
Inspeção Acreditado pelo Inmetro
(OIA), de forma que este verifique
as características projetadas e
construídas da edificação para
indicar qual o nível de eficiência
alcançado por este.

•

Todos os veículos devem
consumir entre 15,46% e
18,84% menos combustível,
assim terão direito a
abatimento de um ponto
percentual de IPI a dois

INMETRO

Ministério do
Desenvolvimento
Industria e Comercio
Exterior.
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•

Aumento segurança Veículos
Produzidos
•

Fonte: Elaboração própria, 2016.

pontos percentuais
respectivamente.
Investimentos em pesquisa e
implementação de tecnologia
em solo nacional

No aspecto legal, em relação ao uso eficiente da energia no Brasil, os primeiros
passos foram dados em meados de 1930, por meio do Decreto nº 20.466/1931,
quando foi instituído o horário de verão, que tinha por objetivo a redução do consumo
elétrico nacional. Com o acréscimo de uma hora nos relógios do País, os períodos
com maior incidência solar sobre o território nacional minimizavam os horários de
picos no consumo de energia. Posteriormente, em 1957, entrou em vigor o Decreto nº
41.019 que regulamentou o serviço de energia (BRASIL, 2016).
Finalmente editou-se a Lei nº 10.295/2001 da Eficiência Energética. Instituiuse, então, a etiquetagem obrigatória no Brasil, reconhecida mundialmente como um
instrumento real de eficácia para o uso eficiente de energia (Micerino, 2012), pela
edição do Decreto nº 4.095/2001 que criou o Comitê Gestor de Indicadores de Níveis
de Eficiência Energética (CGIEE), que elabora, monitora e indica caminhos e
programas com o objetivo de implementar medidas de eficiência energética (BRASIL,
2016). Outros instrumentos criados foram o selo Procel e o Inovar-Auto, programas
que passaram a abranger áreas antes ignoradas quando o assunto era EE (Micerino,
2012).
Pelos Planos Nacionais de Energia (PNE), definiram-se, a longo prazo, as
metas energéticas para os próximos anos. No caso do PNE 2008, até o ano de 2030,
visa-se obter, por mecanismos que levem à eficiência energética, uma economia de
10% na matriz geral nacional de energia (Elektro, 2012), deixando claro o peso da
eficiência para atingimento da meta e o papel fundamental que passa a exercer em
programas nacionais que agreguem a área energética.
.
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3. Eficiência Energética

Atualmente, a energia é uma questão de necessidade básica e de segurança
nacional. Com o crescimento populacional e a facilidade de acesso às novas
tecnologias que, comprovadamente, são dependentes dos mais diversos tipos de
energias, fica patente que a busca por eficiência para atender toda esta demanda será
a chave para a permanência e sobrevivência dos seres humanos no planeta.
Para viabilizar o progresso, sem aumento exacerbado da produção energética,
surgiu o conceito de Eficiência Energética (EE). Conforme mencionado e constatado
por Reddy et al. (2009), trata-se de um conceito subjetivo que varia de acordo com a
especificidade técnica em que se pretenda aplica-la.
De acordo com Diekman et al. (2001), a EE, na visão mercadológica, é a
relação direta entre atividade/serviço e a energia necessária para que esta se realize.
Na área ecológica e tecnológica, a eficiência energética é uma contribuição à
diversidade, responsável pela geração de resultados positivos em uma cadeia
energética. Sob o ponto de vista econômico, trata-se da otimização e alocação mínima
de recursos a fim de garantir menor consumo de energia em determinada aplicação.
Dentro do conceito popular, a eficiência energética está vinculada à redução
do consumo elétrico. Desta forma, busca-se como objetivo principal as constantes
melhorias tecnológicas para aplicação destes recursos nos domicílios. Assim,
procura-se, de forma gradual, prover uma significativa redução dos altos valores
pagos pelo consumo de energia no País (SECRETARIA DE ENERGIA E
MINERAÇÃO – SP, 2016).
Para Palm (2010), a energia é parte de uma cadeia longa e complexa,
iniciando-se mediante geradores/produtores, distribuída por canais de
transmissões/fretes e finalizando no consumidor final. Assim, a eficiência energética
pode ser observada em dois aspectos: consumidor final, chamado de EE de bemestar social, com uma frequência mais acentuada no final da cadeia energética; e,
conservação de energia, que pode ser aplicada em várias etapas da cadeia,
transportando ou, até mesmo, utilizando tecnologias em todo o processo do ciclo
energético.
Quando frisamos ganho de bem-estar social, sincronizamos novas técnicas e
novas tecnologias que se fundem com o propósito de aumentar a produtividade e
reduzir os recursos empregados e, assim, minimizar gastos a serem utilizados em
áreas distintas. Desta forma, entra-se no conceito de sustentabilidade. Para Kats
(1998), o ganho de bem-estar social está focado na preservação dos sistemas
ecológicos e na melhora na qualidade de vida da população. Na visão de Kuennen
(1998), a EE não é apenas o desenvolvimento sustentável, mas também uma maneira
de buscar a equidade social.
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Na conservação de energia, emprega-se a visão de capacidade máxima do uso
da energia (Pucrs, 2010). Assim, a eficiência energética é a relação entre uma
atividade/serviço em função do uso desta energia. Em outras palavras, é a relação
direta entre uma quantidade de energia consumida em uma atividade e aquela energia
disponibilizada para que esta atividade ocorra de forma correta e eficaz (Morvaj &
Bukarica, 2008).
Já de acordo com Schaeffer (2005) e Garcia (2008), temos eficiência
energética como a quantidade efetiva de energia final utilizada em um processo, de
forma a não possuir um mínimo estabelecido, mas sim uma redução sempre que
possível, mediante ações políticas ou tecnológicas.
Para Geller (2003), Mills e Rosenfeld (1998), a Eficiência Energética é um fator
crucial para redução de emissões de gases nocivos, uma vez que não existe
tecnologia específica para controle de emissões, apenas formas de amenização. O
uso de tecnologias que consumam menos reduz a demanda, o que implica numa
redução da produção. Desta forma, emanam-se menos gases nocivos.
Berkhout et al. (2000), Assenza (2010) e Hasselmann (2010) afirmam que a
eficiência energética possui um sentido mais subjetivo, abrangendo toda e qualquer
entrada de energia usada para fornecer um serviço, como por exemplo, o
funcionamento de um veículo ou o resfriamento de um edifício, na qual se possa, em
um determinado prazo, garantir retorno econômico e de produtividade.
Já para o governo federal, o conceito de eficiência energética vem atrelado ao
Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE). O PDE contém medidas e previsões
a serem seguidas dez anos após sua publicação, para auxiliar o atingimento das
metas estipuladas pela PNE 2030 (MME, 2010). No PDE, fica conceituada a eficiência
energética como a relação entre a realização de um serviço, movimentação de um
produto/máquina ou produção de um bem, e a quantidade final de energia utilizada.
Assim, para o governo, quanto mais energia se gasta a realizar uma das atividades
mencionadas, menos eficiente é o processo (PDE, 2009; Micerino, 2012).
Para os fins deste trabalho acadêmico, o conceito de Eficiência Energética
empregado será o do governo federal, estipulado na PDE. Uma vez que abrange
claramente a relação de energia utilizada para a movimentação de veículos e o quanto
se pode poupar neste processo, fazendo um enquadramento coerente com relação
ao programa a ser analisado: INOVAR-AUTO, uma vez que se cuida de um programa
governamental.

3.1. Tecnologias que Apresentam Eficiência Energética
Apesar do consenso popular, não são apenas os derivados tecnológicos de
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linha branca5 os principais beneficiados por tecnologias e medidas de eficiência
energética. Apesar de possuírem maior visibilidade devido ao alto consumo e à
necessidade no dia a dia dos cidadãos, de acordo com a Associação Brasileira das
Empresas de Serviço de Conservação de Energia (ABESCO), motores e caldeiras
termoquímicas já apresentam avanço significativo no setor de eficiência energética e,
cada vez mais, vêm consumindo menos energia e produzindo mais eficiência,
potência e torque (Weg, 2014).
Hoje, a área de transporte é uma das mais predominantes em investimentos
na busca de sistemas eficientes energeticamente (EPE, 2014). Os automóveis
possuem cada vez mais capacidade de autonomia, bem como navios e aeronaves.
No entanto, não são apenas os motores que evoluíram para tal melhoria de eficiência.
A aplicação de tecnologias de ponta, como coeficiente aerodinâmico e sistemas de
simulação computacionais, permitem prever possíveis fracassos e, com isso, evitar a
ineficiência futura em muitas áreas tecnológicas (Boeing, 2013).
Motores elétricos industriais a indução também se tornaram, atualmente, alvo
direto de programas que visam implementar tecnologias para torná-los mais eficientes
energeticamente, inclusive com ações específicas da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Isto se deve ao fato de a indústria nacional ser responsável por quase
57% do consumo elétrico do Brasil (EPE, 2015) e os motores de indução
representarem 30% ou mais desse consumo (ANEEL, 2014).
Dentro desse mesmo contexto, os sistemas de climatização, tanto domiciliares
quanto industriais, possuem pesos significativos nesses investimentos de eficiência
energética, pois utilizam o maior número de compressores no mercado, de grande
consumo energético, que cresce de forma significativa (Marino, 2010).

3.2. Vantagens e Desvantagens
3.2.1 Vantagens da Eficiência Energética
A implementação da eficiência energética ganhou força com o passar dos anos,
pois suas vantagens são comprovadamente benéficas à sociedade e ao meio
ambiente. As vantagens, em setores ambientais, econômicos, sociais e produtivos,
confirmam a necessidade de investimentos contínuos que foquem cada vez mais a
busca de excelência em EE.
O uso de fontes de energia em todas as áreas tecnológicas, através da EE,
contribui de forma efetiva para o bem-estar global, reduzindo de forma eficaz a
emissão de gases tóxicos e danosos ao meio ambiente. Vislumbra-se, num futuro
longínquo, vivermos em um planeta mais limpo e ecologicamente adequado às nossas
5

Linha Branca – Representam os principais produtos de um segmento tradicional de consumo energético como:
refrigeradores, aparelhos de ar condicionado, micro-ondas, lavadoras, secadora, fogões etc.
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reais necessidades.
Com a constatação do aumento na emissão de gases do efeito estufa, a
deterioração da camada de ozônio e o aumento significativo da temperatura planetária
nas últimas décadas, despertou, principalmente nos países desenvolvidos e
poluidores, a real necessidade de um plano de execução imediato para a redução
acentuada no consumo de energia fóssil. Para a maioria dos especialistas é
extremamente importante que práticas sustentáveis e de proteção ambiental, nos
próximos anos, sejam implantadas de forma irrevogável (PETROBRAS, 2015).
Outra vantagem clara da EE é a redução considerável dos valores financeiros
concebidos através da aplicação tecnológica por métodos cada vez mais eficientes.
O uso contínuo de equipamentos tecnologicamente aperfeiçoados e com grande
capacidade de gerenciamento e controle permite que a economia seja real, não só em
termos energéticos, mas também monetários (EIA, 2012).

3.2.2 Desvantagens da Eficiência Energética
Apesar das enormes vantagens citadas da EE, há um lado negativo (EIA,
2012). O custo mais elevado dos equipamentos mais eficientes energeticamente, em
relação aos similares com menor eficiência no mercado, faz com que a concepção de
economia muitas vezes fique obscura e cause empecilhos à propagação das
tecnologias, tendendo, esses produtos, a ter uma maior dificuldade de
comercialização do que os similares mais baratos (EIA, 2012).
Além disso, a EE, muitas vezes, enfrenta entraves nas políticas públicas, pela
má distribuição ou inexistência de incentivos. Assim como pelas perdas energéticas
durante todo o ciclo, muitas vezes por incompetência, técnica ou não. (Morjav &
Bukarica, 2010). Para Saunders (2003), a eficiência energética também tem outra
desvantagem: a falsa sensação da redução da energia perante outros insumos
básicos. O crescimento econômico que ela propicia alavanca o consumo geral de
energia, igualando, no final, o consumo que foi salvo pelas medidas de EE.

3.2. Programa INOVAR AUTO
Como visto, ao longo dos últimos anos, várias leis, ações e programas foram
estabelecidos de modo a incentivar práticas de eficiência energética. As vantagens da
EE se sobressaem às desvantagens e a ampla área em que a Eficiência Energética
pode atuar demonstra que seu crescimento é necessário e favorável. Em vista disto,
neste trabalho, o programa a ser analisado é o INOVAR-AUTO, centrado na
competitividade nacional e índices mais aceitáveis em consumo e emissão nos
automóveis do Brasil, com observância das futuras metas mundiais de preservação
ambiental e maior foco na eficiência energética dos veículos leves.
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3.3. O Programa INOVAR AUTO
O Brasil é o 7º maior Mercado de veículos do mundo, com vendas anuais de
2,5 milhões de unidades em 2015, excluindo-se veículos de duas rodas (Fenabrave,
2015). Com a perda de 3 posições no ranking6 mundial, comparado ao mesmo período
do ano anterior (2014), observa-se uma queda acentuada, pois, nos anos áureos,
chegamos a emplacar 4,5 milhões de unidades, um dos recordes do setor em todos
os tempos na América Latina.
Observando-se a criticidade generalizada no mercado nacional, avulta a
importância do setor automotivo no cenário industrial brasileiro, eis que a fabricação
de veículos e a empregabilidade do setor se refletem, de forma expressiva, nas
exportações globais, repercutindo, de modo acentuado, nos resultados da balança
comercial nacional. Ações governamentais são necessárias para incentivar e fomentar
tal segmento de modo a permitir que o poder de competição mercadológica
permaneça atuante no mercado globalizado.
O Brasil não possui condições mínimas legais e leis específicas que possam
ser seguidas exclusivamente pelas montadoras de automóveis. Regem-se pela Lei nº
12.305/2010, que abrange a Política Nacional de Resíduos Sólidos e especifica as
responsabilidades quanto à disposição final do veículo produzido. Como não temos
nenhum acordo firmado sobre todo o “Ciclo de Vida” do automóvel no País, ficamos
aquém nos quesitos de eficiência energética, segurança e tecnologia, em contraste
incomensurável diante dos produzidos pelos dois maiores mercados mundiais, Europa
e Estados Unidos. Assim, a busca necessária de maior eficiência, ligada
particularmente a nosso mercado, levou o governo a criar um programa próprio,
direcionado a essas mudanças, chamado INOVAR-AUTO.
O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto) criou o regime automotivo do
Governo Brasileiro (MDIC, 2013), que visa gerar um ambiente competitivo por meio
de condições mais abrangentes e ao incentivo direto na cadeia produtiva de veículos
automotores. Desta forma, buscam-se melhoras significativas nos automóveis aqui
produzidos. Este programa tem, como objetivo principal, investimento pesado na
cadeia de fornecedores, na engenharia, na tecnologia industrial básica, em pesquisa
e desenvolvimento, na proteção ao meio ambiente e, principalmente, em automóveis
mais seguros e mais eficientes energeticamente, ou seja, com menor consumo de
combustível (MDIC, 2013).
O programa teve sua base planejada sobre o CONPET – (Programa Nacional
da Racionalização do uso dos derivados do petróleo e gás natural) do Governo
Federal que, com apoio da Petrobras e criado em 1991, estimulou a busca mais
eficiente no uso de energia em diversos setores nacionais, editando a Lei Federal nº
6

Ranking - formação ou listagem (de pessoas, órgãos etc.); classificação ordenada de acordo com
critérios determinados. Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Instituto Antônio Houaiss,
2016.
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12.715, de 17 de setembro de 2012, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.819,
de 03 de outubro de 2012. Esta lei só entrou em vigor no dia 01/01/2013, para
execução até 31/12/2017.
Após este período, foi institucionalizado pela Câmara Legislativa, em 2015,
desconto no crédito do IPI como benefício aos habilitados no programa, com validade
até o ano de 2020 (MDIC, 2013).
O programa sofreu alterações por meio de diversas portarias que passaram a
regulamentar taxas, medidas, atividades previstas, procedimentos a serem tomados,
insumos, métodos de fabricação, abatimento de dispêndios, dentre outros. Em 2013,
houve a primeira grande alteração sobre o número de atividades fabris em solo
nacional, bem como uma melhoria na relação entre as empresas habilitadas e o
governo e, em especial, na entrada de caminhões pesados no programa.
Em 2014, mais uma alteração, amparada pelas portarias do MDIC e MMA,
estabeleceu diretrizes para projetos, construção e modernização de laboratórios,
aquisição de equipamentos, peças estruturais, com reduções de alíquotas. Nova
alteração, em 2015, adicionou metas de redução de alíquota para veículos
biocombustíveis, ao mesmo tempo em que introduziu no programa os veículos 4x4 e
acima de 3000kgs. Em 2016, a última alteração, já vigente, acrescentou fatores de
correção quanto à eficiência energética de veículos em categorias especiais.
A partir destas designações, foi atribuída ao Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) a função de órgão responsável pelo projeto. Ao
lado do MDIC, atuam de forma importante no processo outros órgãos como o
Ministério de Minas e Energia (MME), Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural
(ANP), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), o
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes) e o Instituto Nacional
de Metrologia (INMETRO), vinculado diretamente ao MDIC (MDIC, 2012).
O programa volta-se às empresas que produzem, importam ou que planejam
entrar no mercado de veículos nacionais. Para habilitar-se no INOVAR-AUTO, é
necessário que os interessados atinjam requisitos básicos, como planos de eficiência
energética, participação no programa de etiquetagem do INMETRO, possuir parte do
seu orçamento dedicado a pesquisa e desenvolvimento, a desenvolvimento de
tecnologias no processo produtivo e a investimentos significativos em capacitação dos
funcionários e fornecedores (MDIC, 2014).
Cumpridos os requisitos para essa habilitação, metas serão cobradas em
setores estratégicos da indústria. Se alcançadas, darão direito a créditos presumidos
de IPI que reduzirão o valor pago anual pelas empresas em impostos em até trinta
pontos porcentuais por veículo (MDIC, 2014).
Dentre as metas, destacam-se os incrementos de desenvolvimento fabril, a
nacionalização de, pelo menos, 80% das etapas de produção, pesquisa e
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desenvolvimento em segurança, desenvolvimento sustentável das plantas industriais,
cadastramento de todas as partes envolvidas na produção e, por fim, a redução do
consumo energético dos carros fabricados a partir de 2013 (MDIC, 2015).
Quanto à redução de consumo desses veículos a partir de 2017, a meta a ser
alcançada é de 17,26km/l (gasolina) e 11,96km/l (etanol). Isso equivale a 1,82MJ/Km
até 2017, significando uma redução real de aproximadamente 12% no consumo em
relação aos veículos produzidos no ano de 2015 (2,07 MJ/km) (Brasil, 2016; MDIC,
2015).
Caso não seja atingida, multas serão aplicadas. Desta forma, todo crédito de
IPI ganho durante o período de cadastramento no programa deverá ser devolvido ao
erário. Frisa-se que essas multas variam em até 10% sobre o valor do crédito
presumido concedido do IPI para cada veículo vendido. Como medida punitiva, este
será multiplicado por um fator de agravamento relativo ao consumo do veículo em
função da meta a ser atingida em 2017 (Automotive Bussiness, 2014).
Mesmo com a considerável complexidade das metas estipuladas pelo
programa, 55 habilitações foram emitidas em 2015, sendo 23 de fabricantes, 15 de
importadores e 17 projetos de investimento renováveis anualmente. A previsão até
2017 é que R$ 5,5 bilhões sejam investidos no aumento da produção, sendo mais de
3,3 bilhões em tecnologia para tornar a indústria mais eficiente (MDIC, 2015). As
descrições do programa, bem como valores mínimos, metas industriais, setores
influenciados, processos fabris, multas e fatores de correção, encontram-se no anexo.
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III. RESULTADOS PARCIAIS

De acordo com os dados coletados junto a FENABRAVE foram computados
2.122.669 veículos emplacados em 2015, classificados apenas como automóveis
(veículos leves). Isto reforça o impacto da indústria automotiva no cenário industrial
nacional, a qual movimenta 150 bilhões de reais anualmente (CNM/CUT, 2015). Vale
destacar que o histórico de veículos se estendeu por todas as fabricantes e
importadoras nacionais, com participação majoritária de 10 empresas, as quais são
responsáveis por 91% dos emplacamentos anuais no Brasil.
Os dados da tabela 3, são referentes ao número total de veículos leves mensais
emplacados no Brasil no ano de 2015, de todas as empresas que comercializam
veículos em território nacional.
As marcas selecionadas na tabela 4, estão cadastradas no INOVAR-AUTO,
representam aproximadamente 97% dos veículos leves cadastrados no programa em
2015.
As empresas cadastradas em 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrale;
Caoa Montadora de Veículos (Hyundai);
Fiat Automóveis S.A;
Ford Motor Company Brasil Ltda;
General Motors do Brasil Ltda;
Honda Automóveis do Brasil Ltda;
Hyundai Motor Brasil Ltda;
International Indústria Automotiva da América do Sul Ltda;
Iveco Latin America Ltda;
JAC motors do Brasil;
Man Latin America;
Mercedez-Benz do Brasil Ltda;
MMC Automotores do Brasil Ltda. (Mitsubishi);
Peugeot-Citroën do Brasil;
Renault do Brasil S.A;
Scania Latin America Ltda;
SVB Automotores do Brasil S.A. (Suzuki);
Toyota do Brasil Ltda.;
Volkswagen do Brasil;
Volvo do Brasil Veículos Ltda;

Como importadoras, foram habilitadas a:
•
•
•
•

Districar Importadora e Distribuidora de Veículos;
Venko Motors do Brasil Importora;
Chrysler Group do Brasil;
Stuttgart Sportcar SP Veículos (Porsche);
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•
•
•
•

Jaguar e Land Rover Brasil;
Volvo Cars Brasil Importadora e Comércio de Veículos;
British Cars do Brasil Vitória Ltda;
SNS Automóveis Ltda;

A Scania, Agrale, Iveco, International, Man, SVB, Venko e SNS, não foram
consideradas neste trabalho, pois importam ou produzem veículos pesados, como
caminhões e máquinas agrícolas, que não fazem parte do estudo.
Com referência ao Grupo Caoa e a Hyundai, temos a consideração de que a
CAOA é responsável por todos os veículos Hyundai com exceção do modelo HB20 e
suas derivações, o qual, em solo nacional, é de responsabilidade da Hyundai Motors
Brasil.
A massa média dos veículos leves das empresas acima, enquadradas como
objeto de estudo, encontra-se na tabela 3:
Massa Veículos Leves a gasolina
Marca

Massa Média aproximada por
montadora

Volkswagen

1278,4 kgs

Fiat

1266,1 kgs

GM

1375,7 kgs

Ford

1409,7 kgs

Hyundai

1404,2 kgs

Renault

1114,2 kgs

Honda

1300,6 kgs

Toyota

1421,3 kgs

Nissan

1200,5 kgs

Citroen

1298,3 kgs

Mitsubishi

1337,5 kgs

Peugeot

1225,5 kgs

KIA

1541,4 kgs

BMW

1771,3 kgs
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Audi
M.Benz

1582,3 kgs
1552 kgs

Chery

1128,8 kgs

Land Rover

1935,3 kgs

Jac

1250 kgs

Suzuki

1262 kgs

Jeep

1825,3 kgs

Volvo

1808,8 kgs

Fonte: Elaboração própria.

Tabela relativa aos emplacamentos de veículos de 2015:
Tabela 4: Emplacamentos de veículos leves mensais de 2015.

ANO 2015

Janeiro Fevereiro

Emplacamentos 206.164
Veículos leves

149.834

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

189.874 179.231 175.636 175.269 187.008 172.636

166.361

161.604

165.986

193.217

Fonte: Elaboração FENABRAVE, 2015.

A Tabela relativa aos emplacamentos de veículos em 2015 por marca:
Tabela 5: Emplacamento de veículos por marcas habilitadas no INOVAR-AUTO em 2015.
Marca

Janei
ro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setem
bro

Outubro

Novembro

Dezem
bro

Volkswa
gen

32.424

25.337

27.240

24.652

24.579

23.833

24.491

22.935

21.442

21.008

20.778

21.738

Fiat

36.151

24.777

28.220

27.173

26.636

25.971

27.022

25.214

23.150

21.705

22.283

28.042

GM

40.387

23.281

30.970

28.678

24.612

23.146

25.646

23.799

23.274

26.250

27.187

33.763

Ford

23.078

17.343

21.921

21.586

21.576

18.953

24.472

19.472

18.421

15.426

18.177

16.084

Hyundai

17.081

12.604

17.149

16.461

16.406

17.517

18.019

16.045

15.357

15.496

16.185

19.157
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Renault

14.312

10.244

16.508

14.177

13.553

14.604

14.877

14.404

13.047

12.453

12.677

15.508

Honda

10.039

9.784

13.027

13.674

13.033

13.646

12.331

13.221

13.808

12.512

13.256

15.062

Toyota

8.861

9.383

13.960

12.695

12.473

12.709

13.391

12.232

11.663

11.250

11.336

12.915

Nissan

5.599

3.495

4.674

4.442

4.499

4.915

5.025

4.658

4.891

3.890

3.718

5.656

Citroen

3.415

2.291

2.492

2.162

2.283

2.625

2.779

2.469

2.240

2.067

2.250

3.018

Mitsubis
hi

2.746

1.908

2.456

2.326

2.233

2.516

2.567

2.144

2.073

1.903

1.721

1.973

Peugeot

2.619

1.832

1.804

1.614

2.027

2.067

2.407

2.290

2.158

2.162

1.862

2.256

KIA

1.495

1.086

1.273

1.045

1.099

1.248

1.356

1.018

897

685

917

1.403

BMW

1.295

903

1.293

1.188

1.232

1.357

1.411

1.187

1.110

1.604

1.634

1.640

Audi

1.087

978

1.379

1.573

1.358

1.421

1.267

1.943

1.433

1.423

1.382

2.297

M.Benz

857

887

1.195

1.294

1.519

1.755

1.848

1.462

1.893

1.705

1.195

1.905

Chery

827

526

498

187

375

368

443

422

498

393

350

221

Land
Rover

641

597

727

713

662

693

750

734

847

837

741

873

Jac

608

399

457

409

104

514

468

337

499

289

273

344

Suzuki

529

402

453

416

501

441

483

397

434

374

389

440
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Jeep

318

241

306

814

2.793

3.268

4.242

4.786

5.848

5.742

6.193

7.114

Volvo

155

215

300

381

341

254

296

212

356

166

210

400

Fonte: Elaboração FENABRAVE, 2015

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise dos dados até então, foi possível perceber o tamanho da
indústria automobilística nacional e o impacto econômico que esta causa ao País
anualmente.
Verificou-se que os mais de 2.200.000 veículos leves vendidos anualmente, ao
menos 96,5% pertencem a empresas cadastradas no INOVAR-AUTO, sendo que 10
delas, ocupam ou atendem 91% do mercado automotivo brasileiro (FENABRAVE,
2015).
Vale ressaltar também que como os cálculos de meta-mínima varia de empresa
para empresa e são diretamente ligadas ao peso dos veículos, as ditas marcas de
“luxo”, são as quais possuem veículos mais pesados, acarretando em metas mais
drásticas, dificultando ainda mais o objetivo final para 2017. Acrescenta-se a isso, o
fato de que os veículos destas, apresentarem média de peso superior a 1.400kgs,
comparado a média de 1.100-1.200kgs das marcas tidas como populares, que
possuem maior venda no cenário nacional.
No levantamento das empresas verificou-se que algumas possuem programas
destinados diretamente ao consumo dos veículos, outras já optam diretamente por
importar tecnologia dentro do limite imposto pelo governo a fim de amenizar o alto
consumo de seus veículos.
As avaliações deste trabalho acadêmico permitiu uma visão sobre a
importância do INOVAR-AUTO para o Brasil, tanto no aspecto energético, ambiental
e em relação a competitividade em mercados globais. Com o foco do INOVAR-AUTO
no consumo de combustível, especialmente em melhorar nossa média atual de 2,07
MJ/km ou aproximadamente 15Km/L, para bons 17Km/L, avançaria significantemente
a qualidade do produto brasileiro.
A analise de dados possibilitará enxergar o quão próximo as produtoras
automotivas brasileiras estarão de alcançar a meta prevista para 2017 e o rendimento
destas no ano vigente. Com isso a expectativa futura é de se traçar um paralelo entre
o rendimento atual e a meta individual por empresa, a fim de avaliar a eficácia do
programa no ano de 2015.
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ANEXO

PROGRAMA INOVAR-AUTO
Pode-se constatar que as principais portarias que regulamentam e dão
diretrizes acerca das metas especificas do programa são:
•
•

•

Portaria MDIC 113/2013 - estabelece as regulamentações complementares do
INOVAR-AUTO, acerca dos dispêndios com insumos estratégicos,
ferramentaria e acompanhamento de relatórios. (Inovar-Auto, 2015)
Portaria MDIC, 257/2014, estabelece as regulamentações complementares do
INOVAR-AUTO, acerca dos dispêndios com insumos estratégicos,
ferramentaria e tratamento de informação. (Inovar-Auto, 2016)
Portaria MDIC – 74/2015 e 117/2016, dispõe sobre procedimentos a serem
observados para o cumprimento da meta de eficiência energética. (Inovar-Auto,
2016)

A partir destas designações, foi destinado ao Ministério do desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) a função de órgão responsável pelo projeto.
Atuam também ao lado do MDIC:
•
•
•
•
•

Ministério de Minas e Energia (MME)
Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA)
Centro de Pesquisas e Desenvolvimentos da Petrobras (Cenpes)
Instituo Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO)

Podem ser habilitadas no programa, empresas que possuam projetos para
instalações no país de fábricas automotivas ou de empresas já instaladas que
apresentem novas plantas ou projetos industriais que visem a produção de novos
modelos de veículos, bem como aperfeiçoamento dos já comercializados. Nos casos
de projetos de investimento a habilitação fica condicionada à aprovação do projeto
pelo MDIC. Enfim, o cadastramento dos beneficiários pode ser executado por
intermédio de:
•
•
•

Empresas que produzem veículos no país
Empresas que não produzem, porem comercializam
Empresas que apresentam um projeto de investimento futuro e alteração de
planta fabril
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Estas empresas possuirão habilitações específicas para cada fábrica, planta
ou projeto industrial que se pretenda instalar. Após o período de habilitação, como
investidor e com a fábrica ou projeto industrial instalado, a empresa poderá ser
habilitada como produtora. (ABDI, 2013)
Para tal cadastramento, além dos critérios acima, precisam preencher certos
requisitos, são eles:

àCompulsórios:
•
•
•

Obrigações fiscais em dia
Planos de Eficiência Energética
Um Processo produtivo Básico

àRequisitos Elegíveis:
•
•
•

Investimento em P&D e Inovação
Investimentos em engenharia e Capacitação de Fornecedores
Participar do programa de Etiquetagem – PBEV

Com o cumprimento de tais medidas, o beneficio do solicitante é efetivado e
estes passam a ser:
•
•

7

Créditos presumidos de IPI7 em até 30%
Credito presumido de IPI7 referente a gastos em Pesquisa e Desenvolvimento
e a investimento tecnológicos industriais básicos, como engenharia e
produção, além da capacitação de fornecedores.

A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais faz jus a crédito presumido de
IPI, visando o ressarcimento do PIS e da COFINS incidentes sobre as respectivas aquisições,
no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo (artigo 1º da Lei 9.363/1996). O crédito presumido destina-se
a pessoa jurídica produtora e exportadora de produtos industrializados nacionais (Câmara
Legislativa, 2016).
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No entanto, passam a ser cobradas pelas metas do Inovar-Auto, as quais são:
àNo âmbito que visa incrementar novos investimentos fabris/linhas de
montagem no país e que tem como meta o investimento de R$ 4,7 bilhões, com base
no diagnóstico setorial emitido pelo Programa Brasil Maior (2011/2014).

Independentemente da habilitação no INOVAR-AUTO, as empresas que se
dediquem à fabricação de produto classificado nos códigos NCMS (Nomenclatura
Comum do Mercosul) e seus derivados: 8704.2 (outros veículos, com motor de pistão,
de ignição por compressão (diesel ou semidiesel)), 8704.3 (outros veículos, com motor
de pistão, de ignição por centelha), 8704.90.00 (outros veículos automotivos para
transporte de mercadorias), 8702.10.00 (Diesel e semidiesel em geral) - por
intermédio de montagem de carroçaria sobre chassis- poderão usufruir da redução

conforme a tabela TIPI abaixo:
Tabela 1: Codigos TIPI – MDIC 2014
As empresas que não produzem no país, mas que comercializam ou se
certificaram de iniciar a produção e instalação de fabricas em território nacional e
produzam veículos que se encaixam nas NCMS abaixo, sofrem de tarifação
diferenciada seguindo as alíquotas da tabela:
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Tabela 2: Códigos TIPI, alíquotas de IPI proporcionais – MDIC 2014

Conforme observado, os valores relativos ao Imposto sobre produto
industrializado variam de um terço a mais da metade do valor do automóvel,
compreendendo assim, um enorme impacto no preço do conjunto.
àNo cenário de Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil, as metas são de um
aumento de 0,15% em 2013 até 0,5% em 2017 da receita bruta total das empresas
habilitadas como mínimo dispêndio em P&D.
àNa área de engenharia e Tecnologia Industrial básica, há um dispêndio
mínimo de 0,5% em 2013 até 1% em 2017, da receita bruta, para tecnologia e
capacitação básica da empresa.

àRelacionado as etapas fabris, as metas habilitadas são de 8 etapas
industriais totalmente nacionalizadas, chegando a 10 até 2017.
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Para tal, as metas foram subdivididas e são elas:
•

Para a produção de automóveis e comerciais leves:

1. Estampagem;
2. Soldagem;
3. Tratamento anticorrosivo e pintura;
4. Injeção de plástico;
5. Fabricação de motor;
6. Fabricação de caixa de câmbio e transmissão;
7. Montagem de sistemas de direção e suspensão;
8. Montagem de sistema elétrico;
9. Montagem de sistemas de freio e eixos;
10. Produção de monobloco ou montagem de chassis;
11. Montagem, revisão final e ensaios compatíveis;
12. Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de
produtos.
• Para a produção de caminhões:
1. Estampagem;
2. Soldagem;
3. Tratamento anticorrosivo e pintura;
4. Injeção de plástico;
5. Fabricação de motor;
6. Fabricação de caixa de câmbio e transmissão;
7. Montagem de sistemas de direção e suspensão;
8. Montagem de sistema elétrico;
9. Montagem de sistemas de freio e eixos;
10. Montagem, revisão final e ensaios compatíveis;
11. Montagem de chassis e de carrocerias;
12. Montagem final de cabines ou de carrocerias, com instalação de itens,
inclusive acústicos e térmicos, de forração e de acabamento;
13. Produção de carrocerias preponderantemente através de peças avulsas
estampadas regionalmente;
14. Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de
produtos.
•

Para a produção de Chassis com motor:

1. Soldagem;
2. Tratamento anticorrosivo e pintura;
3. Injeção de plástico;
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4. Fabricação de motor;
5. Fabricação de caixa de câmbio e transmissão;
6. Montagem de sistemas de direção e suspensão;
7. Montagem de sistema elétrico;
8. Montagem de sistemas de freio e eixos;
9. Montagem, revisão final e ensaios compatíveis;
10. Montagem de chassis;
11. Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de
produtos.
àQuanto ao Desenvolvimento Sustentável da Industria no país, assegura-se
aos fornecedores de insumos estratégicos e de ferramentaria das empresas
habilitadas, informar todos os dados envolvidos em operações através da plataforma
do Sistema de Acompanhamento (SA) do programa Inovar-Auto, podendo haver
informações reais de fluxo e aquisição de insumos estratégicos de toda cadeia de
autopeças. Assim 85% das empresas envolvidas devem ser cadastradas, sendo uma
nova meta mínima estabelecida de anuência de 95% dos fornecedores cadastrados
Em vista disto, são necessários apresentar os seguintes dados para o cadastro
no SA:

1. Razão social da empresa:
2. CNPJ:
3. Localização do investimento (endereço completo):
4. Valores dos investimentos (em R$)
5. Cronograma Físico
6. Capacidade de produção anual:
7. Informações sobre os veículos objeto do projeto de investimento, que serão
produzidos no País
8. Caso haja importação, informações sobre os veículos e demais objetos de
importação
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àE a meta-alvo é a redução do consumo dos carros fabricados a partir de
2013, sendo que a partir de 2017 a meta se fortifica em 17,26km/l (gasolina) e
11,96km/l (etanol). Entre o período de 2013 e 2017, a meta se fixa em 15,46% de
menor consumo relativo dentro da categoria do veiculo, tendo como bonificação o
abatimento instantâneo de um ponto percentual de IPI1, e a redução de 18,84%, nas
mesmas condições, dá direito a dois pontos percentuais de IPI1 de redução.
Por consequência, convertendo de acordo com a metodologia aplicada pelo
INMETRO tem-se que a meta fixada é de 1,82 MJ/km, porém a meta-alvo é
1,68MJ/Km (17,26km/l (gasolina)) – mesmo valor da EURO 2015-. Para que estas
sejam alcançáveis, é necessário o uso de tecnologias de redução de consumo para
auxiliar o atingimento dos valores. Porém, estas tecnologias não podem ultrapassar
0,0585 MJ/Km (MDIC, 2015). Para as seguintes tecnologias, o abatimento é de:
I - sistema de desligamento em marcha lenta (Start-Stop): 0,0227 MJ/km;
II - sistema de controle da grade frontal (Active Aero Improvement): 0,0049 MJ/km;
III - indicador de troca da marcha (GSI): 0,0134 MJ/km;
IV - sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS): 0,0134 MJ/km.
V - Para veículos dotados de motorização que utilize combustível etanol hidratado,
dedicados ou flex, será concedido um crédito pré-definido adicional de 0,0041
MJ/km
Tabela 3: Tecnologias de abatimento de consumo energético, Câmara Legislativa,
2015

A eficiência energética global é, por sua vez, estipulada em níveis de autonomia
mais a soma das tecnologias tangíveis, sejam elas em quilômetros por litro (Km/l) ou
níveis de consumo energético expressos em megajoules por quilometro (MJ/Km),
sendo medidos em ciclos de condução combinados, estrada e cidade, conforme a
tabela emitida pelo INMETRO anualmente.
Para os benefícios concedidos a habilitações no INOVAR-AUTO, o Consumo
Energético (CE), segue os parâmetros das equações abaixo, tendo que, seu
resultado, deva ser menor que os valores predefinidos taxados pelo programa, em
MJ/Km (1,82 a 1,68 MJ/Km).

CE1 = 1,155 + 0,000593 x (Mempresa habilitada)
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CE2 = 1,067 + 0,000547 x (Mempresa habilitada)

CE3 = 1,111 + 0,000570 x (Mempresa habilitada)
Sendo (Mempresa habilitada) a massa média, em ordem de marcha, em Kg, de todos
os veículos descritos e comercializados no Brasil pelas empresas habilitadas.
Os valores obtidos por CE1, CE2 e CE3, respondem respectivamente a
exigência de consumo energético menor ou igual ao valor máximo, medições anuais
até 2020 – para que sejam adquiridos 2 pontos de credito de IPI-, e por fim medições
anuais até 2020 –para um ponto de credito de IPI-.
Lembrando que as emissões são reguladas pelos planos já pré-definidos do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA e também são presentes nos valores
finais da eficiência dos automóveis.
As especificações da gasolina (E27) (2016) e do etanol (E100) (2013),
combustíveis de referência utilizados nos ensaios do ciclo de condução, descrito na
norma ABNT NBR 7024: 2010, estão definidas na Resolução ANP no 21, de 2 de julho
de 2009, e na Resolução ANP no 23, de 6 de julho de 2010, respectivamente. (ABNT,
2014 e 2016).
Portanto, classifica-se o valor de consumo energético parcial para o E100 de
CEPE100 (MJ/Km) e o consumo energético parcial para gasolina E27 de CEPE27
(MJ/Km) (LegisWeb, 2016)
Com a recente inclusão dos veículos de alta performance, comerciais leves e
tração 4x4 fora de estrada, como citado, ficou estabelecido um novo fator de correção
para as equações de consumo energético, conforme tabela abaixo:

Consumo Energético - CE (MJ/km) Ciclo tanqueFator de Correção
roda
Veículo de alta performance

0,75

Veículo comercial leve

0,78

Veículo com tração 4x4 para uso fora de estrada

0,83

Tabela 4 : Fator de Correção Consumo Energetico, Portaria MDIC 117/2016
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Os demais veículos não inseridos nas classificações acima, continuam com
fator de correção indiferente, ou seja 1,0. Atrelados as mudanças necessárias para
que a eficiência seja alcançada, a complexidade necessária implica em maiores
investimentos na área de tecnologia e alteração significativa nas plantas e projetos de
veículos. (AutomotiveBussiness, 2014).
O programa também contempla penalidades para o não cumprimento da meta
firmada em contrato ao retirar a habilitação no Programa de Eficiência Energética. Na
hipótese de não atingimento da meta obrigatória de habilitação, a empresa habilitada
estará sujeita a multas previstas na legislação, sendo cada vez maiores quanto mais
distante a empresa habilitada estiver aquém da meta mínima estabelecida, de acordo
com o decreto Decreto Federal nº 7.819, de 2012, que firma o Inovar Auto.
Usando como base o índice convertido mencionado acima, de 1,82MJ/Km até
2017, o qual significa uma redução de 12% no consumo com relação a meta mínima,
baseando-se em veículos produzidos em 2015, (2,07 MJ/km), caso não seja atingido,
implicara em multa de 10% sobre o valor do credito presumido concedido do IPI1,
aplicada sobre o valor do crédito referente ao mês anterior ao da verificação da
infração. Além disso, os valores são escalonados para quem ultrapassar até a terceira
casa decimal da meta, sendo que o primeiro centésimo maior, corresponde a R$ 50,00
por veículo vendido, apos a habilitação no Inovar Auto. Aumentando
significativamente conforme aumente-se o valor do consumo, chegando a R$ 360,00
por veículo vendido. Além disso, a montadora que não bateu a meta, terá de devolver
10% dos 30% de crédito de IPI à que tem direito no programa Inovar-Auto
(AutomotiveBussiness, 2014).
As medidas são constatadas pelo INMETRO em seu programa de Etiquetagem
Veicular, provando de foram efetivas através de testes que o veículo uma vez
cadastrado no programa, realmente atinge a meta do Inovar e fica elegível a receber
as bonificações de crédito de IPI.
Além das metas fixas citadas, existe também o objetivo que vem pelo
cumprimento destas, resultando em maior segurança veicular, já que pesquisa de
ponta, investimentos em P&D, o rastreamento dos insumos estratégicos e demais
ações na área de engenharia, acabam por implementar inovações na área de
segurança, a qual é essencial para o atual mercado nacional. Já em 2014, tornou-se
obrigatório a implementação de sistemas de freios ABS e Airbag duplos em todos os
automóveis produzidos e comercializados em solo nacional, aumentando
significativamente a segurança ativa de veículos.

