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Programa do
Governo Federal
vinculado ao
Ministério das
Minas e Energia,
criado em 1985 e
executado pela
Eletrobras.

A missão é promover a eficiência energética,
contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida da população e eficiência dos bens e
serviços, reduzindo os impactos ambientais a
partir de ações em diversas áreas de atuação.
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Desde 1985 o Procel investiu R$ 3,47 bilhões, que resultou na redução de custos no sistema elétrico da ordem de R$ 46,9
bilhões. Para cada real investido, a sociedade teve 14 como benefício!
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Investimentos em ações
de EE de 1986 a 2020

R$ 3,47
Bilhões

Economia de energia decorrente das ações do Procel nos últimos cinco anos (bilhões de kWh)
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Energia Economizada
de 1986 a 2020
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PROCEL E A ISO 50001

Parceria com a Abrinstal, coordenadora do Comitê ABNT-CB116 – Gestão e Economia
de Energia
RELEVÂNCIA

Operacionalização do Comitê (normalização nacional e
internacional, incluindo a família de normas ISO 50.000), com
objetivos estratégicos
Defesa dos interesses nacionais e estabelecimento de prioridades
Divulgação (fóruns, workshops e site)
Elaboração de Plano de Negócios

Contribuições do Procel

1º

PAR

2017/2018

R$ 111 milhões

Primeiro Plano de Aplicação de Recursos

20 contratos
de prestação
de serviços

6 convênios

2 chamadas públicas
= 28 termos de
cooperação técnica

3º
2º

PAR

2020/2021

R$ 361 milhões

Terceiro Plano de Aplicação de Recursos

2018/2019

R$ 140 milhões

Segundo Plano de Aplicação de Recursos

22 contratos
de prestação
de serviços

PAR

10 convênios

~ 18 contratos de
prestação de
serviços

2 chamadas públicas
= 71 termos de
cooperação técnica

~ 7 convênios

~ 7 chamadas
públicas

•

Recursos provenientes da Lei 13.280/16.

•

PARs e suas prestações de contas são submetidos à consulta
pública ANEEL.

Estruturantes
• PDEf
• Estudos de Impacto
Regulatório e Indicadores
• Energia que Transforma
• Portal PPH Web
• Laboratórios
• Núcleos de excelência
• Normatização
• Setor financeiro

Impacto
•
•
•
•
•

Aliança
B+P+EE
Chamada Pública Reluz
Esplanada Eficiente
Aplicação termossolar em
indústria
• Sistemas de ar
comprimido

Inovadora
•LAB Procel
•NZEB
•Gerenciadores de
demanda

Transversais
• Selo Procel
• Campanha publicitária
• Prêmio Procel
• ISO 50.001
• Portal Procel Info

Como ampliar as
ações de gestão de
energia no país?

Política de incentivos?

Enforcement?

Referências:
O relatório de Desenvolvimento Industrial da United Nations
Industrial Development Organization (UNIDO), de 2011, já
destacava que o crescimento da eficiência energética no
setor industrial é um dos caminhos mais promissores para
o desenvolvimento sustentável da indústria no cenário
internacional, particularmente nos países em
desenvolvimento como o Brasil.
O World Energy Outlook de 2012, elaborado pela
International Energy Agency (IEA), deixa claro que
aproximadamente 2/3 do potencial de eficiência energética
encontram-se represados se observados os setores
industriais, de geração de energia, de transporte e de
edificações. A IEA também publicou em 2012 o documento
Energy Management Programmes for Industry, que traz
uma série de recomendações para criação de políticas para
promover a gestão da energia na indústria.

Resultados alcançados:
O Brasil, desde 2008, é líder em debates internacionais
relacionados à normalização em gestão e economia de
energia, ocupando atualmente a posição de vice-chair
internacional no Energy Management & Energy Savings (ISOTC301).

Os esforços e fomentos, até o momento, estão focados na
normalização, que é apenas um dos pilares de um programa
estruturado referente à gestão e economia de energia.
Assim, não existe no país um programa que aborde, de
maneira sistemática, ações desde a demanda por serviços de
gestão de energia (e a consequente implementação da ISO
50.001) até a oferta, com regulamento, órgãos de
acreditação, capacitação etc.

Proposta:
• Fomento da normalização nacional e internacional;
• Construção de regulação para acreditação e avaliação da
conformidade na implantação de sistemas de gestão de energia;
• Divulgação de resultados e ganhos vinculados à sistemas de
gestão de energia;
• Capacitação e implementação em sistemas de gestão de
energia;
• Reconhecimento as ações de gestão de energia no Prêmio
Procel;

• Fomento a crédito para gestão e economia de energia;
• Estudos de compulsoriedade para implantação de SGE e
possíveis incentivos.
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