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1. Introdução

1-1. O impacto da mudança climática

A concentração de dióxido de carbono na atmosfera ultrapassou os 400,0 ppm em primeiro
lugar em 2016. Isto significa que a concentração aumentou em 44%, comparando com a do
s anos 1750 (que era de 278 ppm por estimativa), que é anterior à industrialização.
Gases com efeito estufa como o dióxido de carbono é essencial para o sistema climático,
mas a enorme quantidade de gases com efeito estufa têm sido continuamente emitidos
para a atmosfera. A concentração de gás com efeito estufa na atmosfera aumentou, sendo
responsável para o aumento excessivo da temperatura da superfície do globo e o aqueci-
mento global.
Atividades humanas após a Revolução Industrial levou a aumentar o consumo de combus-
tíveis fósseis como carvão, petróleo, etc., e a destruição de florestas. O Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) mostrou que o aumento da concentração de
gases com efeito estufa no século 20 foi principalmente resultado de atividades humanas.1)

[Imagem1: Concentrações de carbono há 60 anos]

Fonte: Scripps Institution of Oceanography 

1) O Relatório de Avaliação do IPCC 4o.
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Ondas de calor, chuvas fortes, inundações no interior e litoral, poluição do ar, seca e falta
de água, aumento do nível do mar e tempestade pelas alterações climáticas ameaçam mo
radores, ativos, economia e ecologia na área urbana. As cidades que são pobres em
infraestrutura e serviços públicos, ou facilmente destinadas a mudança climática, são
mais vulneráveis às ameaças acima mencionadas.
Para impedir o progresso da mudança climática, a redução de emissões de gás com
efeito estufa devem prevalecer primeiro. De acordo com o cenário de emissão do IPVV,
a emissão de gases de efeito estufa em todo o mundo será de 52 bil tCO2-eq ao máximo
de 2020, e diminuiu drásticamente, para suprimir o aumento da temperatura global em 2℃

KGEBR está disposta a avançar com um projeto de CDM para cumprir a responsabilidade 
social para reduzir a emissão de gases com efeito estufa.

[Imagem2. Catástrofes meteorológicas em todo o mundo]

1-2. Introdução das atividades de projeto da KGEBR

A atividade de projeto está vendendo aparelhos de ar-condicionado energeticamente
eficientes, aplicando tecnologias avançadas com refrigerantes com baixo PAG para
clientes brasileiros. O projeto contribuirá para reduzir as emissões de dióxido de carbono
da parte da demanda, consumindo menos eletricidade durante o uso dos aparelhos de ar-
condicionado e mitigando o efeito do aquecimento global ao mudar para os aparelhos com
baixo Potencial de Aquecimento Global (doravante denominado "PAG") aplicado aos
aparelhos de ar-condicionado.

2) Relatório Especial do IPCC "Aquecimento Global de 1,5 ° C
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[Imagem3. As atividades do projeto de redução de emissões]

Na atividade do projeto, o consumo de eletricidade do ar-condicionado será reduzido no
período de 2020 a 2030 (média de 3,0%). Esta é uma mudança radical em termos de
melhoria de eficiência energética e tecnologia, porque a KGEBR tem focado fortemente
na segmentação de eficiência energética no mercado doméstico. Além disso, o gás
refrigerante usado nos aparelhos de ar-condicionado do projeto é o refrigerante R32,
amplamente conhecido como um substituto para refrigerantes como R410a e R22. O gás
refrigerante R32 é um HFC puro, com impacto zero na camada de ozônio e um PAG
muito menor do que aquele dos gases refrigerantes R410a e R22.

Fonte: KGE PDD

1-3. KGEBR socioeconômico a KGEBR está buscando através deste projeto

De acordo com a AIE < Relatório especial 2013 World Energy Outlook : Redesenhar o    
Mapa do Clima e Energia >, a melhoria da eficiência energética é a medida de custo mais 
eficaz para suprimir o aquecimento global.
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Ao aplicar refrigerante de baixo GWP para condicionadores de ar e vendendo-os, KGEBR 
não significa apenas melhorar a eficiência energética de condicionadores de ar, mas tamb
ém incentivar os concorrentes da KGEBR para desenvolver e vender condicionadores de 
ar de energia eficiente. 

A KGEBR está disposta a contribuir para a resposta às alterações climáticas, à poluição 
do ar, à segurança energética e às iniciativas de crescimento econômico através deste 
projeto, no Brasil. Além disso, é esperado que os clientes brasileiros também sejam os 
beneficiários deste projeto pela redução da taxa de energia elétrica ao usarem aparelhos 
de ar condicionado. 

[Imagem4. Mudança na palavra CO2 e CH4 emissões no Cenário no 4-para-2  ℃]

[Tabela1. Múltiplos benefícios das políticas no Cenário 4-para-2  ℃]

Fonte:  AIE < Relatório Especial 2013 World Energy Outlook :
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2. Contribuição para a sustentabilidade

A KGEBR tem toda a esperança de contribuir para o desenvolvimento sustentável no Brasi
l através deste projeto denominado "Melhoria de eficiência energética de condicionadores
de ar residenciais com a mudança para refrigerante de baixo GWP no Brasil". A descrição
detalhada a seguir:

2-1. Contribuição para a sustentabilidade ambiental local

Como descrito anteriormente, este projeto visa reduzir o consumo de eletricidade pelo
aspecto da demanda e diminuir o efeito estufa de vazamento de refrigerante através da
troca de refrigerante de GWP baixo. Este projeto está contribuindo para mitigar as
mudanças climáticas (aquecimento global), e ajudar a melhorar a destruição ambiental no
Brasil. Especialmente, o consumo de eletricidade será reduzido e isso também diminuirá a
emissão de poluentes como Nox e Sox que são gerados durante a execução de usinas
elétricas ao consumir combustíveis fósseis. E a reciclagem de instalações industriais
existentes, logística e distribuição, o projeto é capaz de alcançar resultados fecundos sem
quaisquer cargas ambientais adicionais.

2-2. Contribuição para a melhoria das condições de trabalho e a criação líquida de
emprego

A KGEBR fabricará e venderá condicionadores de ar de energia eficiente aplicando baixo
refrigerante GWP no Brasil. O investimento adicional para novas instalações está
programado no local de fabrico para alcançar esse objetivo. Emprego diretos e indiretos é
esperado através deste investimento. A KGEBR está oferecendo oportunidades para os
funcionários desenvolverem as suas capacidades, e compensações para os trabalhadores
que realizarem grandes criações. Para estabelecer uma cultura de organização criativa e
autônoma baseada na KG Way (Jeito da KG), a KGEBR está buscando o equilíbrio entre o
trabalho e a vida dos funcionários e concentrandose no sistema de comunicação mútua.
Além disso, para minimizar os riscos de segurança/saúde, ambiente, trabalho/direitos
humanos, moral, sistema de gerenciamento e prevenção de acidentes, a KGEBR está
tentando espalhar a cultura da segurança e conduzir a atividade de autoavaliação a nível
de empresa. A KGEBR também está em conformidade com as regulamentações
relacionadas ao trabalho e segurança/meio ambiente para trabalhadores de campo e forne
cedores. Isto ajudará aos funcionários da KG e nossos fornecedores a trabalhar em um
ambiente seguro e melhorar as suas condições de emprego.
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2-3. Contribuição para a distribuição de renda

A KGEBR venderá aparelhos de ar-condicionado energeticamente eficientes através 
deste projeto. O lucro da KGEBR também será compartilhado com os clientes brasileiros, 
reduzindo o custo das contas de eletricidade das residências. A KGEBR também lançou o 
aparelho de ar-condicionado com inversor duplo capaz de aquecer, o que é mais 
econômico do que um aquecedor elétrico. 

A proporção de ISE (In-nation Service Employee), ou seja, um funcionário nativo, na KGE
BR é de 98%, e que serve para recompensar os funcionários com base em seu desempe
nho, pelo qual os lucros desse projeto serão compartilhados. E a cadeia de valor dos        
condicionadores de ar (por exemplo, assistência, instalação, logística) será reforçada e o  
rendimento das empresas responsáveis por essas obras será aumentado. 

2-4. Contribuição para a formação e o desenvolvimento de tecnologia

As tecnologias de melhoria da eficiência energética, através da aplicação de refrigerante 
GWP baixo, serão transferidas de KGEKR para KGEBR. A KGEBR fornecerá aos pesquis
adores de pesquisa e desenvolvimento e aos profissionais de campo treinamento técnico 
relevante. Os engenheiros envolvidos na instalação/reparo de aparelhos de ar-condiciona
do serão fornecidos relacionados com o curso de formação. Isto vai encorajar os concorre
ntes da KGEBR a adotar novas tecnologias e melhorar o nível global de tecnologia do Bra
sil. 

2-5. Contribuição para a integração regional e ligações com outros setores 

Desde a criação da KGEBR, ela  desenvolve atividades de CSR continuamente como ser
viço voluntário, doação, campanha, educação, com seus funcionários. Recentemente, a  
KGEBR realizou um projeto de melhoria do ambiente (como biblioteca, playground, banhe
iro) em um centro de juventude localizado em São Paulo, em 2018. 
A melhoria da tecnologia do condicionador de ar por meio deste projeto contribuirá para o 
aprimoramento da tecnologia dos parceiros do KGERB responsáveis pela cadeia de supri
mentos e, finalmente, aumentará os benefícios de clientes, fabricantes/navegadores, logis
tica e serviços.
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