Área de Atuação: Selo Procel de Economia de Energia
Título do Projeto: Adequação do Regulamento e Reposicionamento
do Selo Procel
Contextualização do Projeto:
Conforme amplamente divulgado, o Inmetro vai implantar um novo modelo
regulatório relacionado à qualidade, à segurança e ao desempenho de produtos
comercializados no Brasil, minimizando o controle prévio sobre os produtos e
focando suas ações no controle pós-mercado.
Nesse contexto, há grande imprevisibilidade quanto aos rumos do PBE no curto e
médio prazos, inclusive quanto à sua manutenção nos moldes atuais. Essa
conjuntura de fatores fortalecem a necessidade de um estudo acerca arcabouço
legal e mercadológico que afetam a atuação do Programa do Selo Procel, com
vistas a investigar necessidades de adequações nos regulamentos do programa e
promover seu reposicionamento, inclusive fortalecendo sua sinergia com o Comitê
Gestor de Indicadores de Eficiência Energética (CGIEE), no âmbito da Lei
10.295/2001, a Lei de Eficiência Energética.
Esse reposicionamento inclui uma sólida revisão do regulamento geral do Selo
Procel, assim como dos seus regulamentos específicos no que concerne aos
equipamentos e às edificações, conforme regulamentados no âmbito da Lei de
Eficiência Energética, inclusive com aquisições de equipamentos para realização de
ensaios laboratoriais para levantamento de dados técnicos de equipamentos e
edificações.
Ações nesse sentido vêm sendo conduzidas desde o primeiro Plano de Aplicação de
Recursos do Procel, notadamente nos projetos: Pesquisa de Posse de Equipamentos
e Hábitos de Uso; Acompanhamento do Mercado de Equipamentos com Selo Procel,

Etiquetados ou Regulados pela Lei de Eficiência Energética; Desenvolvimento de Metodologia
de Ensaios para Condicionadores de ar; Programa de Ensaios de Proficiência por Comparação
Interlaboratorial; Pesquisa de Mercado sobre Equipamentos Consumidores de Energia Elétrica;
e Pesquisa de Percepção do Selo Procel. Esse portfólio de projetos executados ou em execução
no campo de ação do Selo Procel trarão subsídios importantes para o projeto de adequação do
regulamento do Selo Procel, projeto esse que se insere como continuidade de ações em
andamento nos planos de aplicação de recursos do Procel.
Resultados e Benefícios Esperados:
Reposicionamento do Programa do Selo Procel aumentando sua sinergia com o
CGIEE, em busca de aumentar a efetividade dessas duas ações de eficiência
energética do Governo Federal.

TÍTULO DO PROJETO
Adequação do Regulamento e Reposicionamento do Selo Procel
ENTIDADE EXECUTORA
Empresa especializada em desenvolvimento de plano de negócios e gestão para
realização de estudos específicos
SITUAÇÃO DO PROJETO
Continuidade de ações em andamento

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

OBJETO
(Descrever de maneira sucinta a
proposta de projeto)

Contratação de empresa para prestação de
serviços
especializados
visando
o
reposicionamento do Selo Procel, incluindo o
levantamento
do
arcabouço
legal,
investigações mercadológicas, aquisição e
ensaios laboratoriais para adequação do
regulamento e reposicionamento do Selo
Procel

ORÇAMENTO DO PROJETO

R$ 7.000.000,00

ORÇAMENTO CUSTEIO
ELETROBRAS

Será preenchido pela Secretaria
Executiva do Procel

INSTRUMENTO JURÍDICO

Contrato

(citar o instrumento jurídico
preferencial para a execução do
projeto – convênio, contrato,
termo de cooperação, etc.)
PRAZO DE EXECUÇÃO

18 meses

(não deve ser superior a 24
meses)
INSTITUIÇÕES
RELACIONADAS

Eletrobras, MME, Inmetro,
associações de classe

laboratórios

e

(Listar as instituições que
estarão envolvidas na
implementação do projeto
(pesquisadores, universidades,
centros de pesquisa, secretarias
municipais e/ou estaduais,
governos municipais e/ou
estaduais, empresas,
associações de classe, etc.)
ATIVIDADES PLANEJADAS
(Listar as atividades planejadas
para implementação do projeto
proposto)

1°) Levantamento e avaliação do arcabouço
legal que afeta o Selo Procel e o CGIEE
2°) Identificação e análise de setores
econômicos
para
caracterização
do
macroambiente externo ao Selo Procel e ao
CGIEE
3º) Identificação e análise de pontos fortes,
pontos fracos e pontos neutros para
caracterização do ambiente interno do Selo
Procel e do CGIEE
4º) Verificação, adequação ou inserção de
novos pontos no Regulamento Geral do Selo
Procel
5º) Verificação, adequação ou inserção de
novos pontos nos critérios específicos do Selo
Procel para equipamentos e edificações
6°) Identificação e proposição de ações para
fortalecimento do Selo Procel

7°) Reposicionamento do Selo Procel
INDICADORES
(Listar os indicadores que
permitirão verificar se os
resultados do projeto forma
alcançados. Exemplos: % de
projetos selecionados/projetos
apresentados; % de obras
finalizadas/obras contratadas;
número de treinamentos
realizados; consumo energético
evitado (MWh ou MWh/ano)

1°) Quantidade de instrumentos legais
avaliados em relação à quantidade levantada
2°) Quantidade de setores que impactam a
atuação do Selo Procel e o CGIEE analisados
(oportunidades e ameaças) em relação à
quantidade identificada
3º) Quantidade de pontos fortes, pontos
fracos e pontos neutros analisados em relação
à quantidade identificada
4º) Quantidade pontos adequados
ou
inseridos no Regulamento Geral do Selo
Procel em relação à quantidade verificada
5º) Quantidade de pontos adequados ou
inseridos nos critérios específicos do Selo
Procel para equipamentos e edificações em
relação à quantidade verificada
6º) Quantidade de ações para fortalecimento
do Selo Procel propostas em relação à
quantidade identificada

METAS FÍSICAS DO
INSTRUMENTO JURÍDICO

1°) Relatório com a avaliação do arcabouço
legal que afeta o Selo Procel e o CGIEE

(Listar entregas físicas que
permitirão acompanhar o avanço
do andamento do projeto.
Exemplos: Projeto Básico
elaborado; Projeto Executivo
elaborado; Projeto Piloto
implementado; 01 treinamento
realizado; 01 evento de
encerramento e apresentação de
resultados realizado, etc.)

2°)
Relatórios
com
a
analise
do
macroambiente externo e do ambiente
interno do Selo Procel e do CGIEE
3º) Novo Regulamento Geral do Selo Procel
4º) 5 critérios específicos do Selo Procel para
equipamentos adequados
5º). 2 critérios específicos do Selo Procel para
edificações adequados
6º) Relatório com proposições de ações para
fortalecimento do Selo Procel
7°) Relatório com o reposicionamento do Selo
Procel

