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Introdução 

O Problema  

•  Atualmente, o Brasil está entre os maiores emissores de gases de 
efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas 

•  O setor de energia no Brasil é o segundo setor que mais emite gases 
de efeito estufa 

•  A principal fonte de emissões desse setor é a área de transporte 
rodoviário - a qual, de acordo com a Segunda Comunicação 
Nacional do Brasil para a CQNUMC, foi responsável por 39% do CO2 
emitido no país  

•   Em 2011, o Brasil ocupou o lugar de 4° mercado mundial de 
automóveis, sendo que em 2007 se encontrava na décima posição e 
hoje já se disputa o terceiro lugar  



Introdução 

Informação ao consumidor sobre eficiência energética veicular 

•  Atualmente no Brasil, existem dois instrumentos disponíveis para o 
consumidor que quiser eleger na hora da compra o carro mais 
eficiente e menos poluente: o Programa Brasileiro de Etiquetagem 
Veicular (PBEV) e a Nota Verde   



Introdução 

Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 

•  Em 2008 foi lançado o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular – 
PBEV (Portaria Inmetro nº391)  

•  Coordenado pelo Inmetro, seu objetivo é permitir a comparação das 
características de eficiência energética dos modelos de veículos 
disponíveis no mercado.  

•   Assim, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), 
semelhante àquelas existentes em fogões e geladeiras, indica quantos 
quilômetros podem ser percorridos com 1 litro de combustível em trajeto 
urbano e rodoviário, e no caso dos bicombustíveis, para o uso de gasolina 
e álcool.  

•  Cada veículo recebe uma nota de “A” a “E”, sendo a nota “A” dada 
ao veículo mais econômico.  

•  Os modelos de veículos são divididos em 10 categorias definidas a partir 
do tamanho ou uso do veículo 



Introdução 

Características Programa Brasileiro de 
Etiquetagem Veicular 

•   Programa de adesão voluntária das 
montadoras e importadoras de automóveis 

•   As empresas que aderirem ao programa 
somente precisam entrar com 50% de seus 
modelos com mais de 2000 mil unidades 
(nacionais) ou 100 unidades (importados) 
vendidos no mercado 

•   Desses modelos participantes, apenas 50% 
precisa conter obrigatoriamente a Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia – ENCE 

ENCE do PBEV 



Introdução 

Integração com a Nota Verde 

•   De modo a apresentar não só valores de consumo de energia dos 
veículos, mas também dados referentes à emissão de poluentes e gases 
causadores das mudanças climáticas, foi instituída a Portaria Conjunta no. 
2 de 2010 entre o Inmetro e Ibama para que houvesse a unificação do 
PBEV com o Programa Nota Verde 

•  A unificação da informação para o consumidor da eficiência energética 
e das emissões de gases foi uma demanda do Idec ao Inmetro e ao 
IBAMA, a partir da pesquisa realizada em 2009 

•  O Nota Verde é uma ferramenta criada pelo Ibama em que se pode 
conferir os fatores de emissões de diferentes veículos e uma classificação 
desses que vão de 1 a 5 estrelas, sendo cinco o veículo menos poluente.  

•  Tal integração se propunha por uma metodologia de unificação das duas 
classificações, as estrelas da Nota Verde com as letras de “A” a “E” do 
PBEV 

•  A unificação nunca foi exercida na prática, por meio da etiqueta veicular 



Objetivo da pesquisa 

Objetivo geral 

•   Verificar a situação atual da etiquetagem de eficiência 
energética em novos veículos automotores por parte das oito 
montadoras instaladas no país participantes do PBEV 2012, bem 
como de outras grandes montadoras que não aderiram ao 
programa 



Metodologia 

Universo da pesquisa 

•  O universo pesquisado é o das catorze 
montadoras que mais venderam 
automóveis no Brasil no ano de 2011, 
conforme dados do Informativo da 
FENABRAVE de dezembro de 2011, 
explicitados na Tabela abaixo 

Catorze maiores montadoras 
do país por participação no 

mercado  

Fonte: FENABRAVE, 2011  



Metodologia 

Como foi feita a pesquisa 

•  A pesquisa focou na análise do PBEV e da ostentação da ENCE, 
bem como de informações a respeito do consumo de combustível e 
emissões dos veículos das 8 montadoras participantes do programa. 
Para isso, considerou-se três instâncias para verificar a disponibilidade 
de informações para o consumidor: 

•   Investigação nos endereços eletrônicos das montadoras do 
Brasil; 

•   Investigação nos SACs das montadoras no Brasil; 

•   Investigação nos pontos de venda das montadoras no Brasil.  

•  A pesquisa com as empresas não participantes do PBEV se deu por 
meio de um questionário relativo ao programa em questão 



Resultados da pesquisa 

Participação das montadoras/importadoras no PBEV  

•  Apenas 57% das 14 montadoras com maior participação no mercado em 2012 estão no PBEV 
•  Nota-se que a GM, que detêm cerca de 20% do mercado, apesar de ter participado do PBEV 
em 2009, não aderiu ao Programa nos ciclos 2010, 2011 e 2012  

Fonte: (1) Participação no mercado: FENABRAVE, 2011. (2) Participação no PBEV 2009 - 2012: Inmetro.  



Resultados da pesquisa 

Resultados da avaliação do PBEV2012 

* Lista fornecida exclusivamente ao Idec pelo INMETRO / ** Análise feita entre o período 13/07/20120 – 20/07/2012 / *** Análise feita entre o período 
16/07/2012 - 20/07/2012 / **** Análise feita entre o período 20/07/2012 – 23/07/2012 / Legenda: MMMT - Marca, Modelo, Motor e Transmissão. 



Resultados da pesquisa 

•  Websites locais: apenas a Renault apresentou informações sobre o consumo de 
combustível dos veículos a partir da ENCE dos modelos em que o uso desta é 
obrigatória 

•  SACs:  

•  50% das montadoras não souberam dar nenhuma orientação 

•  50% das montadoras indicaram apenas que o consumidor verificasse sobre 
PBEV no site do Inmetro 

•  Apenas a Honda soube dizer se a montadora participava do programa em 
questão 

•  Concessionárias: 

•  Em 6 das 8 montadoras participantes do PBEV 2012 foi possível encontrar 
pelo menos um veículo com a ENCE 

•  Etiqueta e as informações de consumo também estavam contidas em 
outros materiais, como catálogos e campanhas publicitárias dos veículos 

•  De toda forma, nenhuma montadora cumpriu com o regulamento em sua 
completude     



Resultados da pesquisa 

•  Concessionárias (cont.): 

•  Casos emblemáticos: Fiat – 2/12 modelos com etiqueta; Volkswagen – 1/19 
modelos com etiqueta; Ford e Honda sem nenhuma etiqueta 

•  Treinamento: Peugeot e Kia, mesmo com modelos sem etiquetas,  
demonstraram conhecimento profundo sobre o PBEV e constataram 
passarem por treinamento 

•  Avaliações gerais do PBEV2012: 

•  Algumas montadoras ainda não estão cumprindo a cota mínima de 50% 
dos modelos a serem etiquetados (Ford – 41%; Fiat – 38%) 

•  Em apenas 11 dos 107 modelos inscritos no PBEV2012 foi identificada a 
etiqueta veicular 

•  Não há nenhuma informação pública que apresente quais são os modelos 
que devem ostentar obrigatoriamente a etiqueta 

•  Houve casos de veículos com mais de uma versão de um mesmo modelo 
com a mesma eficiência (Gol G4 da Volkswagen; Fiat Strada Trekking; 
Volkswagen Saveiro) 



Resultados da pesquisa 

•  Respostas às notificações do Idec: 

•  Apenas Kia e Renault responderam ao questionamento feito pelo Idec 
com os veículos selecionados para obterem a etiqueta 

•  A lista completa desses veículos só foi possível após diversos contatos e 
solicitação ao Inmetro 

•  A Honda foi a única empresa a se manifestar ao comunicado dos 
resultados da pesquisa do Idec 

•  Alegou que desde 2009 as informações do consumo de todos os 
modelos nacionais da marca constam no site do Inmetro 

•  Mais de 50% das versões do PBEV 2012 produzidas já contam com a 
etiqueta de eficiência energética veicular 

•  Em resposta à ausência da etiqueta nos pontos de venda, 
respondeu que tem realizado a notificação, por meio de circulares, 
à rede de concessionárias orientando para que mantenham a 
etiqueta nos veículos até a entrega ao cliente, além de fazer visitas 
periódicas 



Resultados da pesquisa 

•  Respostas às notificações do Idec: 

•  Após notificação do Idec à Honda, esta passou a incluir as informações de 
consumo dos modelos com uso de etiqueta obrigatório em seu website: 



Resultados da pesquisa 

•  Respostas às notificações do Idec: 

•  Nenhuma das montadoras não participantes do PBEV responderam 
(General Motors; Citroen; Hyundai; Nissan; Jac; Chery) 



Resultados da pesquisa 

•  Deficiências identificadas no PBEV 

•  Idec não encontrou informações no site do Inmetro que possibilitem verificar o 
cumprimento da inserção dos 50% dos modelos obrigados a participarem do 
PBEV2012 

•  A projeção de vendas não é pública e aferida por cada empresa 
individualmente, mantendo desinformado aquele que quiser saber quais os 
modelos que deveriam ser contemplados 

•  Toyota não tem submetido alguns modelos que tem apresentado grande 
volume de vendas e que obrigatoriamente deveriam estar no PBEV 

•  Foram identificados alguns modelos de uma mesma empresa diferenciados 
por características que não influenciam no seu consumo energético 

•  Retrocesso quanto a etiquetagem obrigatória da Portaria Inmetro 277/2011 
(todos os modelos) e a Portaria Inmetro 5/2012 (50%) 

•  Dificuldade de compreensão pelo consumidor da classificação relativa 



Resultados da pesquisa 

•  Como é feito em outros países? 

Fonte: adaptado de IEMA, 2012 
*Em km/l 
**Consumo de combustível em l/100km 
Legenda: NA - Não aplicável 



Resultados da pesquisa 

•  Como é feito em outros países? 

•  Grande variedade de formas de divulgação ao 
consumidor sobre a eficiência energética e emissões 
de veículos automotores (ex: Guia de informação ao 
consumidor da França) 

•  Todos os programas de etiquetagem veicular 
verificados são obrigatórios a todas as montadoras  

•  Todos os programas demonstraram alguma 
ferramenta que permita a comparação entre o 
consumo de todos os veículos, porém falta mais 
diversidade nos canais de divulgação dessa 
comparação 

•  A tendência apresentada nos países é que haja a comparação absoluta dos 
veículos e, complementarmente, os mesmos sejam comparados por categoria  

•  Todos os programas contam com medidas impositivas às montadoras de 
eficiência energética veicular complementarmente ao programa de 
informação ao consumidor  



•  Após 4 anos de vigência do programa, é preciso rever os diferentes níveis de voluntariedade: 
  1. Voluntariedade da montadora participar ou não do programa 
  2. Voluntariedade da montadora escolher quais modelos dentro dos 50% 
 comercializados que devem participar do programa 
  3. Voluntariedade dos 50% dos modelos participantes do programa que devem ostentar a 

etiqueta 
 - PBEV deve ser obrigatório! 

•  Junção da Nota Verde ao PBEV: acesso a informações de emissões de CO2 e poluentes que 
também possibilitem a comparação 

•   Comparação absoluta dos veículos, complementarmente à comparabilidade por categoria 
de veículo 

•  PBEV deve vir junto com outras medidas mais diretas de eficiência energética veicular, como 
metas e padrões, inclusive instrumentos de tributação 

•  Permitir comparabilidade (ranqueamento) dos veículos por emissão de CO2 e gases poluentes 
a partir de 2013 

•  Regras de concessão de alíquotas de IPI que estimulem o aumento da eficiência energética 
veicular e a redução de emissões de CO2 e gases poluentes 

Propostas de melhoria 



ASSINE A PETIÇÃO PELA ETIQUETAGEM VEICULAR 
OBRIGATÓRIA! 

http://idec.org.br/etiqueta 

#DesencalheAetiqueta 



O Idec é feito por pessoas 
como você. 

Associe-se! 

www.idec.org.br 
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