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A já difícil situação econômica do INEE relatada no final de 2019 foi agravada pela 
pandemia Coronavid19.  

A realização do 5º Seminário de Uso Eficiente do Etanolno final do ano, cuja realização 
tinha sido negociada de forma preliminar com a CFA, foi duplamente prejudicada: além 
das dificuldades decorrentes da pandemia, a montadora se associou, no meio do ano, à 
Stellantis para tirar proveito de um mercado cada vez mais globalizado de veículos leves, 
que pode retardar ou mesmo extinguir projetos como dos carros a etanol que seriam 
restritos ao mercado brasileiro. 

No final do ano, com o apoio de um grupo de sócios com grande experiência na gestão de 
temas relacionados à eficiência energética, a diretoria discutiu alternativas ao 
encerramento das atividades do INEE por falta de recursos financeiros. 

As análises concluíram a importância de, ao lado de manter as atividades pioneiras de 
identificar e trabalhar pela retirada de barreiras ao uso eficiente de energia, o INEE deve 
desenvolver também atividades compatíveis com seus objetivos e estrutura jurídicaque 
possam garantir uma geração de receita previsível. A sugestão inicial, tendo em vista a 
credibilidade alcançada pelo INEE, é no sentido de identificar atividades de certificação de 
ações de eficiência energética e/ou de temas correlatos, tais como a emissão de GEE. Para 
tanto, foram feitas reuniões com o INMETRO e avaliados ajustes do estatuto que permitam 
ao INEE desenvolver as novas atividades propostas e que serão submetidos à próxima 
Assembleia do INEE.  

Para acelerar essa linha de trabalho, a diretoria contatou entidades certificadorasdos EUA, 
Dinamarca e Portugal cuja experiência pudesse ser adaptada às condições brasileiras. As 
trocas de informação avançaram com a ADENE,associação portuguesa de direito privado 
sem fins lucrativos que desenvolve atividades de certificação nas áreas de energia, uso 
eficiente da água e eficiência energética da mobilidade. O objetivo será examinar a 
possibilidade de aproveitar a experiência o know-how de certificação que possam ser 
aplicados no Brasil. 
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