
Os melhores produtos, maior eficiência energética
e economia para o consumidor. Tudo em um clique.

P O R T A L D E R A N K I N G D O S M E L H O R E S P R O D U T O S



Fundada em 2000 na Suíça, a Topten é uma iniciativa global, com plataformas em mais de 20 

países, que visa incentivar a escolha de equipamentos mais energeticamente eficientes, além 

da otimização do seu uso para redução do consumo de recursos energéticos e naturais.

No Brasil, a Topten.eco.br foi lançada em 2018 e já conta com mais de 1000 produtos em sua 

base de dados, divididos em 6 categorias e 16 subcategorias.

Além dos rankings de eficiência dos produtos, a plataforma oferece dicas de como escolher o 

produto mais adequado às necessidades dos consumidores e como fazer melhor uso dos 

eletrodomésticos.
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Climatização
Ventiladores e Ares-Condicionados

Refrigeradores
Geladeiras, Freezers e Frigobares

Televisores
Aparelhos de TV

Lavadoras de Roupas
Lavadoras Automáticas, Semiautomáticas
e Lava-e-Seca

Micro-ondas
Aparelhos de micro-ondas

Módulos Fotovoltaicos, Coletores Solares 
e Reservatórios Térmicos (boilers)

Energia Solar

Além dos rankings de eficiência dos produtos, a plataforma oferece dicas de como 

escolher o produto mais adequado às necessidades dos consumidores e como fazer 

melhor uso dos eletrodomésticos. 

As categorias atualmente disponíveis na plataforma: 

www.topten.eco.brInstitucional / Sobre a Topten

20 Países
presença em mais de

1.000 
produtos no Brasil
disponíveis para análise
de desempenho

Acesse o site e conheça a
TOPTEN  plataforma global.

www.topten.info



www.topten.eco.br

Foi criado um Business Case* da Topten.eco.br para demonstrar o impacto potencial de consumo 

energético das residências brasileiras baseando-se na hipótese de uma ampla utilização da plataforma.

Cruzando dados demográficos, de posse e hábitos de consumo de aparelhos eletrodomésticos e dos 

modelos líderes em vendas e em eficiência energética desses aparelhos, chegamos a um enorme 

potencial de impacto na redução do consumo de energia e da emissão de gases do efeito estufa, além 

de uma melhora colateral da qualidade de vida da população.

Em números, a Plataforma Topten pode reduzir:

Consumo Nacional
de energia elétrica em 2020

Redução de
Emissão de CO2

em economia para os
consumidores no Brasil

5,6% 0,59% R$ 19 Bilhões

*A versão completa deste Estudo de Caso está disponível em nosso site e traça um panorama da eficiência energética no 

país, a metodologia da análise comparativa realizada e uma visão aprofundada dos resultados obtidos.

NORTE: R$ 1,2 Bi
NORDESTE: R$ 4,1 Bi

SUDESTE: 

R$ 9,5 Bi

SUL: R$ 3,4 Bi

CENTRO-OESTE: 

R$ 1,5 Bi

Potencial de economia por região geográfica

Business Case e Resultados

Business Cases e Resultados
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Os resultados apresentam sólidos indícios do potencial de economia de recursos 

econômicos, energéticos e hídricos que a atuação direta da Topten.eco.br na 

influência da escolha do consumidor pode gerar

.

Com a apresentação do potencial de impacto da plataforma Topten.eco.br no 

cenário de eficiência energética nacional, esperamos que os fabricantes, 

fornecedores e distribuidores nacionais se sintam compelidos a munir a 

plataforma com dados de forma proativa, trazendo cada vez mais qualidade para 

o serviço prestado ao consumidor brasileiro.

 26.687 GWh/Ano 35%

5,6%

produção da Usina Itaipu 
em 2020

do Consumo Nacional
de energia elétrica em 2020

O total de energia elétrica

economizada pela substituição

dos eletrodomésticos

equivale a

Convidamos àqueles agentes do setor que sintam que seus objetivos e metas de sustentabilidade estão alinhados com a 

proposta de mudança apresentada pela Topten.eco.br que entrem em contato e conheçam mais formas de apoiar a iniciativa.
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