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Os desafios da difusão de veículos 
elétricos no Brasil: desafios e políticas de 

incentivo 

Por Ana Carolina Cordeiro e Luciano Losekann 

A crescente preocupação com as mudanças climáticas motivou a busca por 
soluções menos poluentes no setor de transportes, que responde a parte 
representativas das emissões globais de CO2. Assim, a introdução de veículos 
elétricos passou a ser vista como um dos principais vetores da descarbonização 
da matriz energética. Além dos aspectos climáticos, a difusão de veículos 
elétricos atenderia a outros objetivos, como a redução da dependência de 
petróleo em países importadores e a diminuição do ruído e a melhora na 
qualidade do ar nos centros urbanos. 

Existem, no entanto, importantes desafios na difusão de veículos elétricos. 
Dentre eles, vale destacar o alto custo das baterias e a falta de infraestrutura de 
recarga. Existem também barreiras do ponto de vista do consumidor, como a 
resistência a novas tecnologias e a aversão ao risco de não contar com 
alternativas de abastecimento do veículo. 

O Brasil conta com características específicas que influenciam o padrão de 
difusão de veículos elétricos. A elevada participação de biocombustíveis torna a 
determinante de mitigação de emissões menos relevante. O menor poder de 
compra em relação ao países desenvolvidos implica em uma concentração da 
frota em modelos populares, onde o alto custo das baterias dificulta a 
competitividade dos veículos elétricos. Conforme a Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE), os veículos de entrada e 
hatchs pequenos alcançaram quase metade do total de emplacamentos entre 
janeiro de 2017 e junho de 2018. 

A falta de infraestrutura de recarga também é um desafio em um país com 
dimensões continentais. Um grande desafio a ser enfrentado é chamado 
ansiedade de alcance (em inglês, range anxiety), ou seja, a preocupação dos 
proprietários com a existência de estações de carregamento adequadamente 
distribuídas geograficamente, o que pode prejudicar o processo de difusão. No 
caso dos veículos elétricos, o mercado de veículos elétricos plug-in sofre 
externalidades de rede devido à interdependência entre a adoção de veículos 
elétricos e o investimento em estações de carregamento (LI et al., 2017). Assim, 
incentivar a adoção de veículos elétricos subsidiando a compra gera efeitos no 
desenvolvimento de infraestrutura de recarga, assim como o incentivo a 
construção de infraestrutura de recarga gera impactos na compra de novos 
veículos, tornando as políticas para criação de infraestrutura de recarga muito 
importantes. 

Da perspectiva das montadoras de automóveis, observa-se um movimento 
conservador na comercialização de veículos elétricos no país. Não há uma 
inserção coordenada e direcionada à promoção e difusão dos veículos elétricos 
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no Brasil por parte das montadoras (CONSONI et al., 2018). Contudo, em 2019, 
os veículos elétricos Nissan Leaf e Chevrolet Bolt chegam ao Brasil. Com esses 
novos lançamentos, tem-se, em 2019, no Brasil os seguintes modelos: Toyota 
Prius (híbrido), Lexus CT200h (híbrido), Renault Zoe (elétrico puro), Ford 
Fusion Hybrid (híbrido), Nissan Leaf (elétrico puro); BMW i3 (elétrico puro); 
Chevrolet Bolt (elétrico puro), Porsche Cayenne Hybrid (híbrido plug-in), 
Porsche Panamera Hybrid (híbrido plug-in) e BMW i8 (híbrido plug-in). 

As políticas de incentivo aos veículos elétricos no Brasil têm sido pontuais. Não 
há uma regulação específica que oriente os atores do sistema e reduza o grau de 
incerteza dos investimentos. Tampouco existe padrão de infraestrutura de 
recarga ou definição de como será feita a cobrança da energia elétrica. 

Nesse contexto, a participação dos veículos elétricos (puros e híbridos) ainda foi 
pouco representativa no Brasil, não alcançando 1% no total de licenciamentos 
de veículos em 2018. 

Para avaliar se a atratividade de adquirir um carro elétrico no Brasil atualmente, 
desenvolvemos um exercício de viabilidade técnica e econômica. Considera-se 
que um indivíduo deseja comprar um veículo à combustão, híbrido ou elétrico e 
pretenda revendê-lo após quatro anos. Foi montado um fluxo de caixa, 
considerando o valor de aquisição, preço de abastecimento ou recarga e seu 
valor de revenda. Foi utilizado como exemplo de carro à combustão interna o 
Toyota Corolla, mais especificamente o Toyota Corolla Gli 1.8 Automático, como 
híbrido puro o Toyota Prius, único modelo de híbrido com um número de 
vendas expressivo no país, e como elétrico puro o Nissan Leaf, veículo elétrico 
que será lançado no Brasil no ano de 2019. 

Para este exercício, foram utilizados os dados da Tabela de Consumo e 
Eficiência Energética de Veículos Automotores Leves de 2018 do Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Quanto à 
revenda, foram utilizados os valores de revenda fornecidos pela Tabela Fipe 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) de 2015 a 2018 para os veículos 
Toyota Prius e Toyota Corolla Gli 1.8 Automático. Visto que o Nissan Leaf só 
começará a ser vendido no Brasil no ano de 2019, foram calculadas as taxas de 
desvalorização deste veículo a partir dos valores de revenda nos Estados Unidos 
de 2015 a 2018 fornecidos pela empresa de avaliação automotiva Kelley Blue 
Book. Estas taxas de desvalorização foram aplicadas para o valor de aquisição 
do veículo no Brasil em 2019. 
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Tabela 1 – Valores de Aquisição e Abastecimento de Veículos Leves 

Automóvel 
Toyota 
Corolla Toyota Prius Nissan Leaf 

Valor de Aquisição 
R$ 
90.900,00 

R$ 
125.450,00 

R$ 
180.000,00 

Abastecimento – Cidade 
(km/l) 11,4 18,9 53,14 

Abastecimento – Estrada 
(km/l) 13,2 17 42,51 

Valor de Revenda após 4 
anos 

R$ 
62.618,00 R$ 82.142,00 R$ 73.716,57 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INMETRO (2018), U.S. 
Department of Energy (2018), Tabela Fipe (2018) e Kelley Blue Book (2018). 

Consideramos que o proprietário vive no município do Rio de Janeiro e que 
roda com seu veículo apenas na cidade (valores de consumo em km/l na 
cidade). Ademais, consideramos o valor de R$ 5,13 pelo litro de gasolina, a 
média dos preços praticados na cidade de 28/10/2018 a 03/11/2018, segundo 
Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

No município do Rio de Janeiro, um consumidor de veículos elétricos 
enfrentaria grandes dificuldades para encontrar estações de recarga. Portanto, 
neste exercício, será suposto que o indivíduo recarrega seu veículo em casa à 
noite, uma vez que ele roda apenas na cidade do Rio de Janeiro e, para seu estilo 
de vida, a autonomia do veículo é suficiente. O tempo de recarga do Nissan Leaf 
é de 8 horas em 240v. Assim, foi utilizada para o cálculo do gasto com a recarga 
do veículo elétrico a Tarifa Convencional Residencial da Light de R$ 0,575 por 
KWh, fornecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com início 
da vigência em 15/03/2018. 

Para comparar os valores de abastecimento com gasolina e de recarga com 
energia elétrica, são necessárias algumas conversões. Os dados do 
Departamento de Energia Americano (U.S. Department of Energy) e da Agência 
de Proteção Ambiental Americana (U.S. Environmental Protection Agency), 
portanto os valores de recarga são dados em milhas por galão, sendo um galão 
de gasolina é equivalente a 33.7 KWh. O valor do custo de abastecimento do 
Nissan Leaf foi convertido de milhas por galão (125/100 mpg) para quilômetros 
por litro (km/l), considerando que 100 milhas equivalem a 160 km. 

Considerando uma hipótese de rodagem de 15.000 km ao ano e o preço gasolina 
de R$5,13 o litro, o gasto com combustível com um Toyota Corolla é de R$ 
6.743,42 e com um Toyota Prius é de R$ 4.067,46 anualmente. A taxa de 
desconto utilizada nos fluxos de caixa é de 10%. 
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Tabela 2 – Comparação com Hipótese de Rodagem de 15,000 km: 
Toyota Corolla e Toyota Prius

 

Fonte: Elaboração Própria. 

No momento da compra, o gasto adicional do Toyota Prius é de R$ 34.550,00. 
O Toyota Prius gera uma economia anual de R$2.674,96 com abastecimento. O 
Prius tem um valor de revenda R$ 19.524 superios ao Corolla. Contudo, esta 
economia não é suficiente para, em quatro anos, compensar o maior preço 
inicial modelo híbrido, como se pode observar pelo valor presente líquido e pela 
taxa interna de retorno. A mesma comparação também pode ser feita para o 
caso do veículo elétrico puro (tabela 3). 

Tabela 3 – Comparação com Hipótese de Rodagem de 15000 km: 
Toyota Corolla e Nissan Leaf 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Ainda que a economia anual com combustível quase dobre, se comparada à 
economia de combustível proporcionada pelo modelo híbrido, o valor de 
aquisição torna a opção por comprar um veículo elétrico puro pouco vantajosa 
economicamente. Ademais, o baixo valor de revenda, devido à depreciação da 
bateria, prejudica a atratividade destes veículos, como mostram o valor presente 
líquido e a taxa interna de retorno. 

Caso o valor presente líquido chegasse à zero, o consumidor seria indiferente a 
ambos os veículos economicamente, deste modo, pode-se interpretar o valor 
presente líquido nestes casos como o montante de subsídio necessário para 
tornar estes veículos atrativos. Como estes valores são muito altos, a política não 
seria factível em larga escala. Seriam necessárias, portanto, políticas em 
diferentes áreas, monetárias e não monetárias, para tornar estes veículos 
atrativos. 

A partir deste fluxo de caixa e considerando os preços da gasolina e eletricidade 
utilizados, para que o consumidor se tornasse indiferente a adotar um Toyota 
Corolla ou um Toyota Prius, permanecendo com este veículo por quatro anos, 
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ou seja, para que o valor presente líquido chegasse a zero, seria necessária uma 
rodagem anual de 37.515,48 km. Já comparando a adoção da um Toyota Corolla 
a de um Nissan Leaf, a rodagem anual que torna o potencial consumidor 
indiferente em um período de quatro anos é de 75.251,24 km. 

No caso do Nissan Leaf, ainda que o potencial consumidor não precisasse pagar 
a tarifa para abastecimento do seu veículo, zerando seus custos de recarga, seria 
necessária uma rodagem anual de 57.205 km para tornar um indivíduo 
indiferente na decisão de adotar um Nissan Leaf ou um Toyota Corolla.. 

É importante observar que há um limite de aumento da rodagem anual para o 
consumidor. Isto porque a autonomia deste veículo é limitada, sendo esta de 
241 km no EPA, ciclo de condução composto de aproximadamente metade de 
trajeto urbano e metade de condução extra urbana, com base na distância 
percorrida. Desta forma, se o consumidor pretende rodar muitos quilômetros 
por dia, utilizando, por exemplo, o veículo como táxi, isto pode se tornar 
incompatível com a suposição feita neste exercício de que o indivíduo só 
recarrega seu veículo em casa durante a noite considerando que a autonomia 
deste veículo é limitada. A recarga deste veículo a uma voltagem de 240v dura 
aproximadamente 8 horas, impossibilitando uma rodagem anual muito alta. 
Para atingir valores maiores altos de rodagem anual, seriam necessários 
carregadores com maior potência, os quais não são encontrados com facilidade 
no município do Rio de Janeiro. 

As emissões de CO2 evitadas a partir da adoção de carros elétricos ou híbridos 
são uma questão importante. A tabela 4 demonstra esta vantagem, sendo a 
emissão de CO2 por quilômetro rodado igual a zero no caso dos veículos 
elétricos puros. 
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Tabela 4 – Emissão de CO2 Evitada pelos Modelos Híbrido e Elétrico 
com Rodagem Anual de 15000 km 

Toyota Prius x Toyota Corolla Gli 
 

Emissão Evitada por Ano (em kg): 585 

Emissão Evitada após 4 anos (em kg): 2.340 

Valor Monetário do Carbono (europeu) após 4 anos: R$ 244,30(2) 

    

Nissan Leaf x Toyota Corolla Gli 
 

Emissão Evitada por Ano (em kg): 1.650 

Emissão Evitada após 4 anos (em kg): 6.600 

Valor Monetário do Carbono (europeu) após 4 anos: R$ 689,04 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INMETRO (2018). 

Considerando a hipótese de rodagem média de 15.000 quilômetros anuais, a 
tabela 4 ilustra a emissão evitada pela adoção do modelo híbrido ou elétrico em 
relação ao modelo a combustão interna. Ademais, considerando o preço da 
tonelada do carbono europeu, pode-se estimar o valor monetário das emissões 
evitadas pelos veículos híbrido e elétrico, supondo que estas fossem assim 
precificadas no país (3). Foi considerado na tabela abaixo o valor de U$24 (4) 
por tonelada de CO2 emitida. Ainda que o Brasil não utilize este tipo de taxação 
por carbono, é interessante observar este valor monetário do preço do carbono 
europeu para valorar estas emissões e observar o impacto econômico destas, 
caso fossem taxadas. É interessante notar que se os valores monetários das 
emissões evitadas não são suficientes para compensar o diferencial de 
atratividade entre os modelos. 

É importante identificar que perfis de consumidor poderiam ter uma maior 
propensão a adotar um veículo elétrico, a fim de direcionar às políticas de 
incentivo que poderiam obter melhores resultados. Destacam-se duas 
características do potencial comprador: o poder de compra e sua projeção de 
rodagem. 

Um consumidor com baixo poder de compra e com uma baixa necessidade de 
rodagem teria pouco ou nenhum incentivo para adquirir um veículo elétrico, 
sendo necessário, neste caso, um volume de subsídios muito alto. Já no caso 
oposto, no qual os indivíduos têm alto poder de compra têm necessidade de 
rodagem com o veículo alta, políticas de incentivo poderiam obter melhores 
resultados. Dado que estes possíveis consumidores têm maior possibilidade de 
dispêndio na aquisição de um veículo, políticas não monetárias poderiam se 
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tornar atraentes para este indivíduo. Destaca-se o problema da ansiedade de 
alcance, visto que ele faz grande uso do veículo. Desta maneira, políticas de 
incentivo à construção de infraestrutura de recarga seriam importantes para 
este consumidor (em particular, a ampla disponibilidade de estações de 
carregamento rápido). Além disso, os espaços de estacionamento gratuitos e o 
uso de faixas expressas em rodovias poderiam ser incentivos eficazes a esse 
nicho de mercado. 

Outro perfil que pode-se destacar é o consumidor com limitação de renda, mas 
que utiliza intensamente com seu veículo. Neste grupo encontram-se motoristas 
de táxi e de aplicativos de compartilhamento de mobilidade, tais como o Uber. 
Cidades como o Rio de Janeiro contam com uma grande frota de táxis e 
observam um grande aumento na utilização de aplicativos como o Uber. Este 
potencial consumidor, apesar de não possuir alto poder de compra para adquirir 
um veículo elétrico, usufruiria de grande economia de combustível caso 
adotasse um veículo elétrico, dada sua alta rodagem. É importante observar que, 
no setor de táxis e aplicativos como o Uber, o veículo elétrico competiria 
também com o Gás Natural Veicular (GNV), o qual foi amplamente difundido 
no Rio de Janeiro. Apesar de ter um custo inicial alto de instalação do Kit Gás, 
os custos com abastecimento são significativamente inferiores, além de 
diminuir as emissões de CO2. 

Assim, para incentivar este tipo de consumidor, seriam necessários incentivos 
monetários e em políticas para a construção de uma infraestrutura de recarga 
que pudesse garantir segurança de que estes motoristas poderão carregar seus 
carros. Neste último caso, para além da recarga feita em domicílio, um grande 
incentivo a estes indivíduos seria a construção de eletropostos com carregadores 
de alta potência, também chamados de supercharger, capazes de carregar um 
veículo em um tempo inferior à uma hora. Isto porque, ainda que a autonomia 
dos veículos elétricos tenha crescido nos últimos anos, podendo alcançar os 300 
km com uma recarga cheia, pode ser necessário uma nova recarga durante o dia 
para esse tipo de consumidor. Ademais, com relação aos incentivos monetários, 
poderia ser reduzida a cobrança de energia elétrica para motoristas de táxis e 
Uber. Isto poderia gerar uma grande economia em gasto com combustível para 
usuários intensivos, incentivando a adoção destes veículos. 

Conclusões 

Não há um único paradigma global de difusão do carro elétrico e a trajetória de 
difusão brasileira será singular devido às suas características específicas. O 
cenário atual brasileiro não é atrativo para a aquisição de veículos elétricos e 
híbridos. A análise de viabilidade aponta que são necessários incentivos 
significativos para induzir a penetração desses veículos. Estudamos as opções de 
incentivos e as classes de consumidores mais propícias a adotarem veículos 
elétricos. 

Como o setor de biocombustíveis é bem desenvolvido e os veículos de baixo 
valor de aquisição dominam o mercado, a adoção dos veículos elétricos tende a 
ser mais lenta e limitada no Brasil. No entanto, o mercado brasileiro pode 
experimentar soluções particulares como veículos híbridos ou elétricos que 
possuam motores de combustão auxiliares recalibrados para utilização de 
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etanol. Estes podem ter nichos de mercado em determinadas áreas que têm 
mais incentivo a adotá- los, como centros urbanos com bacias aéreas saturadas. 
Por outro lado, em um prazo mais longo, o progresso tecnológico nas baterias e 
intensificação do compartilhamento podem dar mais competitividade aos 
veículos elétricos e viabilizar sua adoção para categorias mais amplas de 
consumidores no Brasil. 
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Notas: 

(1) Esse artigo resume a dissertação de mestrado de Ana Carolina Cordeiro, 
orientada pelo prof. Luciano Losekann. A dissertação foi defendida no dia 15 de 
abril de 2019 no Programa de Pós Graduação em Economia da Universidade 
Federal Fluminense (PPGE-UFF). 

(2) Este valor foi convertido de Euros para Reais, considerando a cotação de 9 
março de 2019 de EUR 1,00 para R$ 4,35. 

(3) Esse exercício pretende apenas ilustrar o problema. Mesmo no mercado 
europeu, o preço do carbono não é aplicada. 

(4) Valor aproximado do preço do carbono europeu no dia 4 de abril de 2019 
fornecido pela página Markets Insider. 
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O papel do Estado no apoio às 
universidades: dois casos de sucesso do 

setor energético 

Por Gustavo Soares, Niágara Rodrigues e Yanna Clara Prade 

Nos últimos meses, vimos surgir um acalorado debate que evidenciou o 
desconhecimento sobre o trabalho acadêmico e sua importância no Brasil. A 
questão tomou proporções nacionais após os anúncios de contingenciamento 
das verbas das universidades e instituições federais de ensino, que 
inviabilizariam o funcionamento de diversas instituições e paralisariam os 
cursos e pesquisas em andamento. Ademais, foi anunciada a suspensão de 
bolsas de pós-graduação aos alunos de mestrado e doutorado, que inviabiliza a 
permanência de diversos estudantes em seus programas de pesquisa. 

Nesse contexto, de cortes orçamentários e desvalorização do trabalho 
acadêmico, se torna necessário evidenciar o papel clássico e universal do Estado 
no apoio as instituições de ensino e pesquisa básica. Pegando como exemplo o 
sistema dos Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, as grandes inovações 
e tecnologias desenvolvidas pelo país tem forte apoio financeiro do governo 
federal. O Departamento de Energia do Estados Unidos mantém os “national 
laboratories”, instituições de pesquisa ligadas a universidades e que seguem 
linha de pesquisa desenvolvida pelo próprio Departamento. As pesquisas são 
tanto básicas quanto aplicadas e ambas são necessárias para o desenvolvimento 
de inovação. 

É senso comum na literatura econômica que a pesquisa básica realizada pelas 
universidades, por apresentarem grande risco de insucesso, não atrai capital 
privado para investimento. No entanto, são essenciais para a geração de 
conhecimento das inovações e pesquisa aplicada que são mais atrativas para o 
capital privado. São atuações interdependentes e se uma delas falha, todo o 
processo inovativo fica comprometido. 

Além da pesquisa básica, o investimento em educação é de vital relevância para 
a criação de recursos humanos nacionais, essenciais para o desenvolvimento de 
corpo técnico adequado para o estabelecimento de empresas e tecnologia 
nacional. 

Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é apresentar a literatura que 
relaciona o conhecimento acadêmico e pesquisa básica desenvolvida nas 
universidades com o desenvolvimento econômico. Especificamente sobre o 
setor de energia, serão apresentados alguns exemplos de pesquisas realizadas 
no âmbito universitário que foram essenciais para o desenvolvimento de 
tecnologias e processos, no segmento de combustíveis/biocombustíveis e 
petróleo e gás. 
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A importância da pesquisa universitária 

A figura do Estado e suas políticas fazem parte do sistema de inovações, mas 
nem sempre fica claro que papel este pode assumir. A atuação do Estado é 
motivo de debate desde os primórdios dos estudos econômicos. Desde a “mão 
invisível” de Adam Smith, passando pelo Estado Keynesiano, até as mais 
recentes discussões sobre regulação/desregulação do setor financeiro pós-crise 
de 2008; o Estado, suas políticas e instituições sempre possuíram papel de 
destaque nas discussões. 

A teoria econômica mainstream argumenta que o foco do governo deveria ser 
direcionado à correção de falhas de mercado, situações nas quais o mercado, 
através dos mecanismos de preço, não é capaz de ser eficiente. São os casos 
clássicos dos bens públicos e quando há externalidades em um segmento. 

O impacto e extensão do apoio governamental à pesquisa básica e à produção de 
inovações são, em boa medida, determinados pela divisão de ganhos de 
produtividade entre produtores e consumidores. Se a demanda pela produção 
de petróleo, por exemplo, é elástica e está crescendo rápido, os produtores 
podem reter uma parcela relativamente grande dos ganhos da inovação. Se, por 
outro lado, a demanda é inelástica ou cresce lentamente, uma parte 
relativamente maior dos ganhos será repassada aos consumidores na forma de 
preços menores. Por causa desse fato, os consumidores só estarão, em princípio, 
dispostos a apoiar a pesquisa básica nos períodos em que os preços relativos do 
petróleo estejam em rápido crescimento. 

A intervenção governamental em pesquisa básica aplicada é necessária em razão 
de falhas de mercado, os investidores privados tradicionais não têm interesse no 
investimento nesse tipo de atividade, especialmente em contexto de juros reais 
elevados, como no Brasil ou pelo fato de os retornos referentes a investimentos 
em tecnologia não serem totalmente apropriáveis dadas as externalidades 
transmitidas por imitação, mobilidade da mão-de-obra e consequente 
intercâmbio de informações, etc. 

As instituições públicas aparecem neste cenário para maximizar o bem-estar 
social nos casos de falhas de mercado. Arrow (1962) argumenta que o setor 
privado irá subinvestir em pesquisa em razão dos três Is: Inapropriabilidade, 
Incerteza e Indivisibilidade. 

Inapropriabilidade é a causa fundamental das falhas de mercado. Quando a 
informação gerada pela pesquisa tem atributos de bem público, e se gerar 
externalidade positiva (benefícios sociais são superiores aos privados), a 
alocação de recursos por uma firma que maximize lucros não será socialmente 
ótima, e haverá subinvestimento. O hiato entre o incentivo social e o privado a 
inovar ocorre porque uma firma maximizadora de lucros individual não leva em 
consideração o efeito de suas ações no bem-estar dos consumidores e nos lucros 
das demais firmas. Dessa forma, o incentivo privado a investir em P&E e inovar 
é muito baixo. 
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Já a Incerteza está ligada a existência de firmas avessas ao risco. As firmas 
avaliam as atividades de pesquisa como resultados incertos e, assim, tenderão a 
investir menos que o socialmente ótimo. 

Por fim, a Indivisibilidade se dá, por exemplo, no caso de uma firma que 
produz energia e faz sua própria pesquisa. Se for uma firma grande, o custo fixo 
de produção de uma dada inovação pode ser dividido por um maior número de 
unidades de produto, o que não acontece quando a empresa é pequena. Se 
existirem retornos crescentes, é provável que surja um monopólio, gerando 
assim, níveis de atividade de pesquisa aquém do socialmente ótimo. 

Nos três casos, o investimento privado torna-se tanto mais inadequado quanto 
mais próximo estiver a empresa da pesquisa básica. Logo, quanto mais básica a 
pesquisa, maior a necessidade de apoio do governo. 

No âmbito da inovação, o senso comum é a visão de que somente o setor 
privado é capaz de inovar, empreender, trazer dinamismo e conhecimento para 
a economia, restando ao governo o papel de provedor de condições mínimas 
para que a inovação “flua” pela atividade natural de um mercado livre. Mesmo 
no novo contexto, em que os países e organizações internacionais já têm 
consciência da importância das políticas de inovação, a recomendação geral é de 
políticas de inovação que possuem ainda algum viés de correção de falhas de 
mercado; e na criação de instituições adequadas ao bom funcionamento do 
mercado, deixando espaço para empreendedor privado inovar (Cassiolato e 
Lastres, 2005). 

Do ponto de vista da inovação sistêmica, é impossível ignorar a atuação do 
Estado em diversas esferas: assumindo os riscos de pesquisas, tendo uma visão 
estratégica das inovações, criando novas oportunidades tecnológicas, realizando 
altos investimentos, etc. Mazzucato (2011) argumenta que historicamente os 
governos têm custeado as pesquisas de maior risco, tanto básica como aplicada, 
tornando-se uma das importantes fontes de inovações radicais. O governo, em 
geral assume este papel, devido ao perfil do setor privado, que dá preferência 
aos investimentos em pesquisa aplicada com foco nas inovações incrementais. 

A autora cita como exemplo o caso dos Estados Unidos, país com perfil 
neoliberal e que, mesmo assim, é um dos governos que mais investem em 
pesquisa e desenvolvimento no mundo. De maneira geral, Cassiolato e Lastres 
(2005), afirmam que os Estados sempre fomentaram o desenvolvimento 
tecnológico de setores estratégicos, mesmo que as políticas “fossem camufladas 
por imperativos estratégico-militares”, como no caso norte-americano. Os 
autores afirmam que a atuação do governo não vem ocorrendo apenas no 
investimento de recursos em P&D, mas também agem no estímulo à difusão e 
cooperação entre os agentes envolvidos, e na coordenação do desenvolvimento 
tecnológico regional e localizado, criando uma rede entre as empresas atuantes 
dos setores considerados estratégicos para o país. 

Mazzucato (2011) defende que o papel do Estado deva ir muito além da correção 
de falhas de mercado, para a autora: “It is the state as catalyst, and lead 
investor, sparking the initial reaction in a network that will then cause 
knowledge to spread. The state as creator of the knowledge economy” (p. 20). 
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Alguns países já têm atuado desta maneira – mas “de forma oculta” para evitar 
forças neoliberais contrárias, como enfatizado pela autora. Esse perfil 
empreendedor do Estado foi essencial para as últimas revoluções tecnológicas 
que ocorreram, tendo influenciado no desenvolvimento da indústria de 
computadores, a internet, a indústria de biotecnologia, dentro muitos outros 
exemplos. 

A interação entre os atores do sistema de inovação por si só não é capaz de gerar 
o desenvolvimento de inovações, de acordo com Mazzucato (2011). O Estado 
tem um papel de liderar o processo de desenvolvimento industrial agindo 
estrategicamente em áreas prioritárias com alto potencial tecnológico. Como 
exemplo, a autora cita o caso das economias asiáticas, em que os governos não 
só atuaram como demandantes da tecnologia, mas também assumiram a 
liderança do processo de industrialização. Esses países realizaram 
investimentos em tecnologias específicas (“picking winners”), elaborando 
estratégias para a entrada em mercados internacionais. 

As contribuições das universidades para o processo de inovação nas firmas 
podem ser sintetizadas como: fonte de conhecimento de caráter mais geral 
necessários para as atividades de pesquisa básica (Nelson, 1990); fonte de 
conhecimento especializado relacionado à área tecnológica da firma (Klevorick 
et al., 1995); formação e treinamento de engenheiros e cientistas capazes de 
lidar com problemas associados ao processo inovador nas firmas (Rosenberg e 
Nelson, 1994; Pavitt, 1998); criação de novos instrumentos e de técnicas 
científicas (Rosenberg, 1992); criação de firmas nascentes (spin-offs) por 
pessoal acadêmico (Stankiewics, 1994; Etzkowitz, 1999) (Rapini, 2007). 

Combustíveis e biocombustíveis 

Enquanto o mundo realiza grandes esforços em busca de uma maior 
descarbonização do setor de transportes, o Brasil já possui elevada participação 
de renováveis apoiada por uma indústria de biocombustíveis estabelecida. É 
notável que, enquanto a Europa, por exemplo, almeja 14% de renováveis em sua 
matriz de transportes para 2030 (UE, 2018), o Brasil já possua uma 
participação de cerca de 20% de renováveis no setor de transporte (EPE, 2019) 
e, para veículos leves, uma participação de 41% de etanol (EPE, 2018). 

Em geral, o grande desafio de se introduzir fontes renováveis no setor de 
transportes é a necessidade de ampla adaptação da infraestrutura pois, como é 
no caso do etanol, não há a possibilidade de reaproveitamento da infraestrutura 
criada para a gasolina. Inclusive no consumo final é preciso adaptar os motores 
para o uso dos diferentes combustíveis. Isso explica a baixa participação de 
etanol nos EUA pois, mesmo sendo o maior produtor do biocombustível, 
apresenta limitada infraestrutura de distribuição do E85 [1] e dificuldades em 
aprovar misturas maiores de etanol, alega-se que porcentagens de mistura 
superiores a 15% danificariam os motores veiculares. 

No Brasil já há completa infraestrutura de abastecimento do combustível e 
quase todo carro vendido é flex. Por esses motivos, a evolução da indústria de 
etanol no Brasil é bastante estudada como case de sucesso de introdução de 
renováveis na matriz de transportes. Diversos são os fatores que propiciaram o 
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desenvolvimento da indústria, sendo as políticas públicas, representadas na 
figura do Proálcool, um dos fatores que mais desperta interesse. 

Contudo, um dos pilares de sustentação do Proálcool foi o longo histórico 
brasileiro de inovação no desenvolvimento da cana-de-açúcar (doravante 
apenas cana), matéria-prima utilizada na fabricação do etanol e do açúcar, no 
qual as universidades possuem papel de destaque. Na produção do etanol, a fase 
agrícola é a responsável por maior parte dos custos, sendo assim, os ganhos de 
produtividade na cana refletem diretamente na competitividade do etanol. Por 
esse motivo que o estabelecimento prévio capacidades de inovação com a cana 
foi um dos pilares para o sucesso do Proálcool, pois permitiu constantes ganhos 
de produtividade para o etanol (DUNHAM et al., 2011). 

Segundo Dunham et al. (2011), uma das origens dessa tradição inovativa data da 
década de 1920 quando os produtores de cana de São Paulo necessitaram 
buscar soluções emergências para a superação da Crise do Mosaico. A solução 
veio do esforço conjunto entre produtores de cana, usinas e universidades que, 
por meio da criação da Estação Experimental de Cana de Piracicaba (EECP), 
realizaram pesquisas de seleção de variedades de cana resistentes ao mosaico. A 
localização da EECP na Universidade de São Paulo (USP) facilitou a formação 
de recursos humanos voltados para a indústria da cana e desenhou o modelo 
inicial que estruturou o Sistema de Inovação da Cana e, posteriormente, o 
Sistema de Inovação do Setor Sucroenergético, onde se observa a liderança das 
instituições públicas (DUNHAM, et al., 2011) (OLIVER e SZMRECSÁNYI, 
2003). 

O Instituto Agronômico de Campinas (IAC) incorporou o EECP, em 1935, e 
fortaleceu o modelo de parcerias e expandiu as estações experimentais. Porém o 
avanço mais importante realizado pelo IAC foi a mudança de paradigma 
tecnológico, pois passou-se a desenvolver novas variedades de cana por meio de 
melhoramentos genéticos com o claro objetivo de aumentar a produtividade 
(NYKO et al., 2013) (OLIVER e SZMRECSÁNYI, 2003). As usinas atuavam 
dando suporte às estações experimentais e facilitando a difusão das novas 
variedades de cana. Apenas a partir do ano de 1969, quando um grupo de 
usineiros criou o Centro de Tecnologia da Coopersucar [2], que a iniciativa 
privada passou a desenvolver mais ativamente novas variedades de cana 
(RAMOS e PIACENTE, 2016). 

Em 1971, o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Melhoramento de 
Cana-de-Açúcar (Planalsucar), base para o sucesso do Proálcool, uma vez que 
disseminou o modelo desenvolvido pelo IAC e contribuiu para consolidar o 
futuro Sistema de Inovação Sucroenergético (DUNHAM et al., 2011). O 
Planalsucar trouxe para o sistema novas estações e centros de pesquisa, muitos 
deles localizados em universidades federais, o que potencializou a capacidade de 
geração de novas variedades e ganhos de produtividade da cana (NYKO, et al., 
2013). 

A liberalização do setor sucroenergético, na década de 1990, levou ao fim do 
Planalsucar, todavia, seus recursos humanos e físicos foram absorvidos pelas 
universidades federais que criaram a Rede Interuniversitária para o 
Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA), assim, as universidades 
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mantiveram a liderança no processo de inovação do setor e continuaram os 
programas de melhoramento genético, de agronomia e de combate a pragas. 
Atualmente a RIDESA é composta por dez universidades federais [3] e 66% da 
área planta de cana utiliza variedades desenvolvidas por ela (RIDESA, 2019). 

Inovações nos demais elos da cadeia do etanol também foram essenciais para a 
construção da indústria do etanol e, em todos eles, havia participação das 
universidades pois, como afirmam Scheiterle et al. (2018), as universidades 
estão no centro do fluxo de conhecimento e relacionam-se, direta e 
indiretamente, com indústria de bens de capital, indústria química, empresas de 
sementes e produtores de etanol. Um bom exemplo é o desenvolvimento da 
tecnologia dos carros flex da Bosch, empresa alemã de peças automotivas, que 
teve como principal colaboradora a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) (ERENO, 2014). 

Todavia, os avanços agrícolas são os de mais destaque, tanto que se observa 
uma grande entrada de agentes internacionais no setor sucroenergético, a partir 
dos anos 2000, motivados pela alta competitividade do açúcar da cana e do 
etanol. Start-ups, petroleiras, empresas da química e de biotecnologia, entraram 
no setor sucroenergético a fim de diversificarem sua produção em uma direção 
mais sustentável (BOMTEMPO, 2011).Um exemplo interessante é o da DOW, 
gigante do setor químico, que passou a produzir cana e etanol com o objetivo de 
utilizar este último como insumo para bioplásticos (NOVACANA, 2016). 

O conjunto de iniciativas, privada e pública, levou ao estabelecimento da 
indústria brasileira de etanol. Porém os esforços realizados pelas universidades 
foram decisivos para o avanço do etanol, pois muitos dos desafios superados no 
processo de construção da indústria no Brasil não contavam com experiências 
prévias realizadas em outros países e, portanto, necessitaram de intenso 
investimentos em P&D e de formação de mão-de-obra qualificada. 

Uma nova gama de desafios surge para o contínuo desenvolvimento do setor e, 
novamente, as universidades são imprescindíveis na busca de soluções 
inovativas. Um desses desafios é avançar nos estudos sobre genética da cana e 
na adoção de novas técnicas de melhoramento, como a transgenia, visto que as 
tradicionais rotas de cruzamento genético da cana parecem ter atingido um 
limite quanto aos ganhos de produtividade. A USP e a Unicamp já apresentam 
bons resultados quanto ao sequenciamento genético da cana, restam ainda 
desafios científicos quanto ao desenvolvimento de novas variedades de cana 
transgênica (FAPESP, 2019) (NYKO, VALENTE, et al., 2013). 

Outros desafios referem-se às tecnologias de segunda geração e ao avanço do 
setor para uma lógica de bioeconomia. Superar esses desafios exigem esforços 
tecnológicos além da área agrícola e de mais peso, incorporando competências 
distante das detidas pelos agentes do setor, principalmente aquelas relacionadas 
à biotecnologia. A mudança na base de matérias-primas, utilizando agora o 
material lignocelulósico e não apenas os açúcares facilmente extraídos (como é 
o caso do etanol tradicional) amplia esses desafios pois requer soluções 
específicas para cada fonte de matéria-prima. 
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O Brasil obteve destaque com as tecnologias de segunda geração, inclusive, é um 
dos poucos países que já inaugurou plantas comerciais. Mesmo que diversos 
obstáculos ainda precisem ser superados para dar escala a produção, 
atualmente as plantas comerciais ainda enfrentam dificuldades de adaptação às 
novas matérias-primas (BOMTEMPO e SOARES, 2016), muitos dos feitos já 
realizados foram concretizados em parcerias com universidades. Por exemplo, a 
start-up brasileira Granbio desenvolveu em conjunto com o IAC e a RIDESA a 
cana energia, variedade geneticamente modificada para gerar maior conteúdo 
de biomassa para a produção de bioenergia (GRANBIO, 2019). 

Petróleo e gás 

Outro caso de sucesso tecnológico com forte participação de pesquisa 
universitária está relacionado às tecnologias desenvolvidas para lidar com os 
desafios do Pré-sal. A Petrobras e a tecnologia brasileira para exploração de 
jazidas em águas ultra profundas tem reconhecimento internacional e teve em 
seu sucesso atestado com o alto crescimento da produção de petróleo na região. 

As Universidades tiveram papel importante nas inovações relevantes para o 
desenvolvimento do Pré-sal. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é 
a universidade que possui maior cooperação com a Petrobras e o CENPES, 
centro de pesquisa da petroleira. Além do fato da localização da sede do 
CENPES ser no próprio Campus da UFRJ, a Universidade foi a que recebeu 
maior quantidade de projetos e recursos advindos da Petrobras (Morais, 2015). 
O Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia 
(COPPE) é o centro de ensino e pesquisa em engenharia da UFRJ e atua em 
parceria com a Petrobras em diversos projetos desde 1977, quando foi assinado 
acordo de colaboração entre a UFRJ e a estatal. A cooperação entre a COPPE e o 
CENPES é de longa data e veio construindo uma importante base de pesquisas 
de fronteira e de mão-de-obra qualificada. 

A UFRJ conta com o Parque Tecnológico em seu campus, no qual estão 
instalados os centros de pesquisa de 14 grandes empresas, 9 pequenas e médias 
e 7 laboratórios da própria UFRJ. O objetivo do parque é estimular a interação 
entre a academia e a indústria (UFRJ, 2016). O Parque Tecnológico se expandiu 
após a descoberta do Pré-sal, com a instalação de laboratórios de diversas 
empresas internacionais com foco em soluções tecnológicas no segmento de 
óleo e gás. Atualmente, as empresas com centros de pesquisa no Parque 
Tecnológico e que são fornecedores e parceiros da Petrobras são: Baker Hughes, 
EMC2, FMC Technologies, GE, Halliburton, Schlumberger, Siemens, Tenaris e 
Vallourec. 

A COPPE esteve envolvida no desenvolvimento das tecnologias de risers que 
foram utilizadas no Pré-sal. A Boia de Sustentação de risers foi desenvolvida 
pela Coppe em parceria com a Petrobras, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), da USP, e a empresa Subsea 7. Essa tecnologia foi testada em um dos 
laboratórios do Parque Tecnológico da UFRJ, o LabOceano, o tanque de teste 
mais profundo do mundo. Este laboratório foi construído com recursos do 
Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro) e representa um marco 
para a liderança do Brasil no desenvolvimento de tecnologias para exploração 
de petróleo em águas profundas ultraprofundas. 
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Outro agente importante para o desenvolvimento das tecnologias do Pré-sal foi 
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), instituto vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo. O 
IPT possui termos de cooperação com a Petrobras com foco no estudo de 
materiais para o Pré-sal e também foi importante no desenvolvimento da Boia 
de Sustentação. 

Diversas outras Universidades e laboratórios foram importantes nos estudos de 
base sobre o Pré-sal. É o caso da USP, por exemplo, que participa de uma das 
Redes Temáticas da Petrobras e realiza diversos testes e pesquisas no âmbito 
dos desafios do Pré-sal. 

Na Figura 1 abaixo se apresenta o Sistema Nacional de inovações no Brasil que 
foram relevantes para o desenvolvimento das tecnologias do Pré-sal e que só 
foram possíveis com a criação desse ambiente de impulso à inovação, no qual o 
Sistema de Educação e Pesquisa é essencial. Após analisar o Sistema Nacional 
de Inovações sob a ótica das tecnologias do Pré-sal alguns pontos são 
importantes serem notados. Primeiramente, o papel central da Petrobras em 
todo processo inovativo, sendo o agente financiador e atuando nas pesquisas 
com a atuação do CENPES. As parcerias da estatal com as Universidades, 
centros de pesquisa e empresas fornecedoras foram essenciais para alcançar o 
sucesso das inovações do Pré-sal. 

Figura 1 – Sistema Nacional de Inovações sob a ótica das inovações 
do Pré-sal 

 

Fonte: Prade (2017). 

Conclusão 

O desenvolvimento da pesquisa básica depende de investimentos elevados e 
continuados, tanto em infraestrutura como em pessoal, cujo resultado só se 
manifesta a médio e longo prazos. 
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As áreas de nanotecnologias, engenharia genética e robótica, estão entre as que 
mais exigem investimentos, principalmente públicos, devido à alta intensidade 
tecnológica e longa maturação. Contudo, investimentos públicos em estudos 
sociais e econômicos são tão relevantes quanto, ao proporcionar a visão 
completa do sistema. 

Pesquisa básica e aplicada que o setor privado não tem incentivos para investir 
requer financiamento sustentado e direto do governo. O investimento público é 
necessário para criar a base de conhecimento com potenciais transformativos 
que gera inovação. Portanto, as universidades produzem ciência para dar 
suporte à atividade inovativa das empresas. 

Os dois casos apresentados, setor de biocombustíveis e petróleo e gás, 
demonstram a importância do investimento público e o papel da universidade 
pública. O dinamismo positivo desses dois setores é resultado direto da 
capacidade da ciência brasileira. 

Notas: 

[1] Os carros flex nos EUA operam com o E85 um combustível que apresenta 
uma mistura de 85% de etanol e 15% de gasolina. 

[2] Posteriormente o Centro de Tecnologia da Coopersucar passou a se chamar 
Centro de Tecnologia Canavieira. 

[3] Universidades Federais de Alagoas, Rural de Pernambuco, Viçosa-MG, São 
Carlos-SP, Rural do Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe, Goiás, Mato Grosso e 
Piauí. 
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Grupo Eletrobras: estratégias às escuras 

Por Renato Queiroz 

Todo país busca elaborar, em um processo contínuo, estratégias para assegurar 
seu abastecimento energético pois é sabido que as sociedades modernas têm 
como imprescindível o acesso aos serviços de energia. A segurança energética é 
cada vez mais um fator prioritário na agenda política dos países. 

No entanto, medidas efetivas para afastar da sociedade o risco da falta de 
energia ou para diminuir a instabilidade da falta de acesso às fontes energéticas 
exigem a identificação e aplicação de ações de médio e longo prazos, de modo a 
permitir que o Estado tenha um planejamento de cunho estratégico. Prover 
energia exige um processo complexo, envolvendo interesses políticos, 
econômicos, sociais e geopolíticos. De certo não faz sentido formular uma 
política nacional, em particular a energética, sem uma definição clara e 
consequente de prioridades, para assegurar que as linhas de ações setoriais e 
globais sejam coerentes e complementares. 

No contexto das políticas energéticas, os países buscam suprir suas sociedades 
de energia a preços estáveis sem riscos de descontinuidade e de dependência 
externa. De fato, as nações, através de seus diversos governos, buscam 
continuamente uma situação de independência política, econômica. Contudo, se 
tal nação não estiver sob um cenário de segurança energética, a vulnerabilidade 
política aumenta. Afinal a energia ocupa um papel de destaque nas sociedades 
em função da sua forte relação com a economia, a tecnologia, o meio ambiente e 
com o quadro social. 

2. A Arte da Guerra 

A visão de estratégia inserida no planejamento energético foi trazida das táticas 
militares. O conhecimento das estratégias militares, advindo de grandes 
comandantes que o mundo conheceu há séculos, veio sendo utilizado pelos 
governos e no ambiente empresarial. Os ensinamentos e conceitos do general, 
estrategista e filósofo chinês, Sun Tzu em seu livro “A Arte da Guerra”, escrito 
há 500 anos A.C. é ainda atual para os chineses que aplicam esses antigos 
conceitos na formulação estratégica das Políticas Públicas de Estado. 

Tais conceitos transcendem o contexto militar e oferecem uma reflexão para as 
práticas atuais nas organizações. Os interesses dos países na busca de segurança 
política e as disputas pelos mercados, no âmbito das empresas, trouxeram tais 
ensinamentos para as mesas dos executivos e, sobretudo, aqueles que estão no 
topo da hierarquia operacional das empresas. 

Ao longo dos anos, gestores foram aperfeiçoando, adaptando e aplicando esses 
conceitos à administração estratégica das Organizações dentro da realidade de 
cada cultura. Mudanças açodadas, sem estudos aprofundados, nas empresas 
bem estabelecidas, podem levar a uma situação de grande risco e sem volta. 

3.     Setor energético e as tendências para os próximos anos 
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Um dos fatores principais para que um País tenha segurança energética é sem 
dúvida a disponibilidade física de recursos energéticos. Assim, os planejadores 
estimam a disponibilidade desses recursos no mercado interno, compatível com 
as demandas previstas desses energéticos. Mas se a equação não fecha, ou seja, 
se não há disponibilidade para atender à demanda da sociedade, outras 
avaliações sobre a oferta de energia primária entram na pauta das estratégias. 
Orienta-se, assim, o foco para a disponibilidade de outras fontes de energia com 
novas avaliações geopolíticas e econômicas, na busca de uma diversificação da 
matriz de oferta de energia, para atender o crescimento econômico e prover um 
desenvolvimento nacional mais independente possível. 

Um fator primordial é dominar novas tecnologias na busca de uma menor 
dependência tecnológica. Investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento & 
Inovação tornam-se uma ação de cunho estratégico fundamental. Incluem-se 
aqui, também, as substituições de tecnologias obsoletas usadas na 
infraestrutura energética visando, por exemplo, diminuir perdas na transmissão 
e distribuição de energia e introduzir equipamentos industriais mais eficientes. 
Há uma forte relação entre novas tecnologias e consumo de energia. 

Cabe ressaltar que, na era da informação ou tecnológica ou digital, recursos 
como internet das coisas, acesso e armazenamento de milhões de dados (big 
data), inteligência artificial etc. leva o setor elétrico mundial para uma nova 
arquitetura. Esses recursos, integrados com as tecnologias desenvolvidas 
através das fontes renováveis, configuram as tendências tecnológicas para os 
próximos anos. O Brasil tem hoje uma das matrizes energéticas mais renováveis 
do mundo. A participação das fontes renováveis na matriz elétrica  terá que 
continuar sendo maior do  que a média mundial nos próximos anos. Mas, para 
tal, a vantagem que o País criou com suas usinas hidrelétricas com reservatórios 
terá que ter uma gestão estratégica. 

A Agência Internacional de Energia (IEA) em seu Outlook 2018 apontou que “A 
energia elétrica cria grandes expectativas, mas existem dúvidas sobre a sua 
capacidade de responder aos diferentes tipos de demanda e sobre como irão 
operar os sistemas elétricos do futuro”. O documento afirma que “mais de 70% 
dos investimentos globais em energia serão direcionados pelo governo e, como 
tal, o destino da energia no mundo está nas decisões e políticas tomadas pelos 
governos” (WEO 2018). 

Nos últimos anos um novo elemento se juntou à segurança energética, dentro 
dos processos decisórios dos países: as mudanças climáticas. Esse elemento 
exigiu novos enfoques, dentro do contexto que se chama transição energética. A 
diminuição, nas matrizes elétricas dos países, de fontes fósseis, introduzindo 
fontes que diminuam as emissões de gases na atmosfera que causam o efeito 
estufa, principalmente o dióxido de carbono (CO2), é hoje um fator que disputa 
com a segurança energética a prioridade das políticas energéticas. É importante, 
entretanto, ressaltar que a transição elétrica, no caso do setor elétrico, traz como 
característica a incerteza associada a esse processo de mudanças nas decisões, 
quanto à introdução de novas energias renováveis com uma característica de 
intermitência. No caso brasileiro, os reservatórios das hidrelétricas representam 
vantagens nesse contexto. 
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Observa-se que há um ambiente geopolítico mundial e tecnológico com 
mudanças rápidas e ainda a administração da gula do capital financeiro. Os 
planos energéticos governamentais devem buscar, certamente, o equilíbrio de 
forças, mas sob um contexto estratégico nacional. Nesse sentido, os interesses 
privados não devem ser poderosos o suficiente para ameaçar a supremacia do 
Estado, como regulador das diversas esferas econômicas. 

4.     O setor elétrico brasileiro na contramão dos ensinamentos estratégicos 

O setor elétrico brasileiro veio enfrentando crises desde as mudanças estruturais 
e institucionais, implantadas, há mais de 25 anos quando da introdução de um 
modelo voltado ao “mercado”. Há várias análises de especialistas sobre as 
origens de cada crise. O fato é que, nos últimos anos, o setor vem enfrentando 
uma crise complexa comparada à que ocorreu o início dos anos 90. Pode-se 
exemplificar a perda de remuneração em muitas empresas com a contestação de 
cobranças pelo suprimento de energia, os altos preços de eletricidade para os 
consumidores. “Há dívidas bilionárias judicializadas por desacordo quanto às 
responsabilidades de diversos agentes e aos procedimentos operacionais que os 
afetam financeiramente que tornam o setor disfuncional” (ERBER 2015). A 
demanda de energia elétrica, mesmo contida pela baixa atividade econômica, 
tem sido atendida com frequente uso de geração termelétrica, o que traz um 
custo elevado. 

O atual modelo do setor elétrico foi concebido nos anos 90 sob uma premissa de 
incentivos ao investimento privado. Foram adotados, no entanto, critérios 
apropriados a países onde predominava a geração termelétrica, o que não era o 
caso brasileiro. A base de sustentação histórica do setor elétrico brasileiro foi 
composta essencialmente pela energia hidráulica, regularizada pela ação dos 
reservatórios. A redução da capacidade dos reservatórios de estabilizar a base de 
sustentação (por exigências geográficas e pressões ambientais, o que acarreta 
menos estoque de água) foi acentuada pelas novas plantas renováveis, como 
eólica e solar, que pressionaram a demanda por mais regularização. Esse 
processo fragilizou estruturalmente a base de sustentação do sistema elétrico 
brasileiro, na medida em que enfraqueceu um dos elementos fundamentais 
dessa base: os reservatórios. A consequência natural desse enfraquecimento foi 
a explicitação da inadequação das térmicas brasileiras, concebidas para ficarem 
paradas por meses sempre que a situação hidrológica fosse favorável. 

Estamos diante de um problema que envolve questões de política energética. 
Portanto, a discussão, por exemplo, sobre maior ou menor competição em um 
contexto de base produtiva não tem nenhum sentido nessa situação (BICALHO 
2019). O foco é outro. 

O modelo do setor elétrico idealizado sob premissas mercantis vem sendo 
questionado nos últimos anos. Em adição, o modelo, nesse contexto, dissocia a 
realidade do sistema físico do processo comercial, trazendo instabilidade ao 
funcionamento do setor. Quem vende a energia não é quem a gera. 

A necessidade de uma nova discussão técnica sobre o modelo setorial, seus 
mecanismos e critérios para a expansão nunca foi amplamente debatida entre 
uma diversidade de especialistas. Um dos seus pilares, a modicidade tarifária, 
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sustentada, inclusive, pelas Leis nº 10.847 e 10.848, e pelo Decreto nº 5.163, de 
2004, já decretou falência faz tempo. 

E, sob esse cenário de erros de concepção do modelo do setor elétrico, um outro 
componente foi adicionado a todo esse conjunto de problemas: a destruição 
paulatina das empresas do Grupo Eletrobras. Há decisões que andam na 
contramão dos ensinamentos estratégicos. 

5.     O desmantelamento do grupo Eletrobras. 

 A situação do setor elétrico como um todo sugere uma visão míope de política 
energética ou uma estratégia para atender interesses específicos de segmentos. 
Estão listados abaixo alguns fatos que mostram o processo de desmantelamento 
da Eletrobras desde os anos 90 : 

 Em 1998, o governo FHC obrigou a Eletrobras a usar o fundo Reserva 
Global de Reversão (RGR) – um recurso para futuras indenizações por 
investimentos não amortizados – para adquirir distribuidoras com 
dificuldades operacionais e financeiras que não interessaram ao capital. 
Naquela época, essas distribuidoras foram: Companhia Energética de 
Alagoas (CEAL), a Companhia Energética do Piauí (CEPISA), a Centrais 
Elétricas de Rondônia S.A. (CERON) e a Companhia de Eletricidade do 
Acre (Eletroacre). (Araújo2019-1). 

 Até o final de 2002, havia contratos de suprimento do Grupo Eletrobras 
com as distribuidoras que seriam cancelados 25% por ano dentro das 
regras do modelo implantado anteriormente. Ou seja, cada subsidiária da 
Estatal ficaria descontratada totalmente em 4 anos.  A partir de 2003, 
esses contratos, foram sendo cancelados (25% em cada ano), cumprindo 
exatamente o plano original. Como o consumo tinha caído 15% por conta 
do racionamento de 2001, a Eletrobras, cuja a uma energia era vendida 
por aproximadamente R$ 55/MWh, foi descontratada 25% ao ano. Essa 
energia elétrica, com preço muito baixo, substituiu a energia gerada pelas 
usinas térmicas pois, conforme as regras do modelo setorial, não 
precisavam gerar e poderiam repassar o direito de “liquidar” para a 
geração das usinas hidrelétricas cujos preços foram inicialmente de R$ 
4/MWh e raramente ultrapassaram R$ 55/MWh. Como a maioria das 
hidrelétricas era da Eletrobras, um grande prejuízo foi gerado para a 
estatal. 

 A partir de 2003, buscando viabilizar obras no setor com a participação 
do capital privado, a Eletrobras foi designada a participar como sócia em 
diversas Sociedades de Propósito Específico (SPEs), na implantação e 
operação de usinas, linhas de transmissão e subestações. Muitas dessas 
SPEs não eram, no entanto, projetos lucrativos para a Estatal. 

 Em 2012, sob um cenário de aumento das tarifas, a Eletrobras teve que 
aceitar por determinação do governo suportar uma redução tarifária 
significativa. A MP 579/2012, editada para reduzir 20% nas contas de luz, 
renovou antecipadamente as concessões de empresas geradoras e 
transmissoras que venceriam em 2015, desde que elas aceitassem ter os 
preços definidos pela Aneel. A FIESP – Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo foi a grande incentivadora do governo da época para 
a implantação dos princípios que regeram a MP 579. A FIESP, deu início, 
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em 2010, a um estudo que concluiu que os brasileiros pagavam a terceira 
tarifa mais cara de energia elétrica no mundo, apesar de viverem em um 
dos países com menor custo de geração. Segundo o estudo, publicado em 
2011, a razão desse preço alto era originada pelos custos de amortização 
dos investimentos no setor, que vinham embutidos na conta de luz. Os 
custos, ainda segundo o estudo, em sua maioria, já tinham sido quitados 
pelos consumidores brasileiros ao longo de décadas, desde a construção 
das usinas. (FIESP 2012-1). Desse modo a Federação paulista pressionou 
o governo a emitir a MP 579. 

 A FIESP também fez campanha pela aprovação da referida MP 579 em 
rádios e TV´s publicando anúncios nos principais jornais e revistas 
semanais do país, lançando uma campanha pela aprovação da MP  ( 
FIESP 2012-2). Um ano após, os valores nas contas de luz tinham 
recuperado o valor dessa redução, pois o problema era e ainda é 
estrutural e certamente uma decisão de gabinete, de cunho político, ou 
para atender interesses da indústria, em um sistema complexo como o 
elétrico, teria vida curta. Mas o prejuízo ficou com a Eletrobras. 

 Recentemente a FIESP, através de um artigo publicado na Agência Canal 
Energia, defendeu a privatização da Eletrobras, ressaltando a urgência no 
processo de aumento das tarifas das usinas cotizadas (MP 579) para 
atrair o capital privado na venda das subsidiárias da Eletrobras. (FIESP 
2019). 

As empresas, sobretudo estrangeiras, estão na antessala da privatização, 
aguardando as decisões sob a égide mercantil. Essas empresas consideram que a 
eletricidade é uma commodity e, como tal, são desobrigadas de desempenharem 
um papel de garantidor do abastecimento elétrico sob a premissa da segurança 
estratégica do Estado brasileiro. Um papel diferente das Empresas Estatais. 

Deve ser entendido que a liberalização dos mercados como proposta de política 
pública para garantir a segurança do abastecimento elétrico tanto em termos de 
disponibilidade física quanto de acessibilidade econômica (quantidade e preço) 
foi perdendo a sua força ao longo dos últimos trinta anos, fruto do 
reconhecimento de que os seus custos são muito mais elevados do que os 
esperados e os seus benefícios são muito menores do que os prometidos 
(BICALHO 2019-1). 

O desmantelamento do grupo Eletrobras traz a questão se foi um processo 
planejado para atender a interesses que ultrapassam governos. 

6.     Considerações Finais 

A segurança energética é cada vez mais um fator prioritário na agenda política 
dos países. O cenário atual do setor elétrico global, sob a introdução cada vez 
maior de tecnologias de fontes renováveis intermitentes de geração, traz mais 
complexidade às políticas energéticas. 

No caso do setor elétrico nacional, a introdução da competição no mercado 
elétrico, baseada na hipótese de que a eletricidade seria uma mercadoria como 
outra qualquer e que, portanto, o mercado elétrico seria um mercado como 
outro qualquer, trouxe problemas complexos que trazem incertezas, se a 
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economia nacional em um cenário de crescimento demandar uma oferta 
crescente de energia elétrica. 

Países como Canadá, Noruega, Suécia, Brasil e Venezuela são os únicos em que 
a energia hidráulica é a principal fonte primária para a geração de energia 
elétrica. 

Por fim, entende-se que a venda da parte estratégica do setor elétrico que está 
nas mãos do Estado Brasileiro compromete qualquer projeto de 
desenvolvimento autônomo e soberano do País. Estocagem (reservatórios), 
flexibilidade espacial (transmissão) e flexibilidade de geração (hidrelétricas) são 
recursos valiosíssimos no novo mundo elétrico, marcado pela inescapável 
intermitência das fontes renováveis (eólica e solar). A privatização das 
Empresas Geradoras do Grupo Eletrobras envolve 45% da geração hidráulica, 
48% das linhas de transmissão, 65% das subestações estratégicas e 52 % da água 
que se encontra nos reservatórios das hidrelétricas do País. 

Desprezar o papel estratégico do Estado na manutenção direta da segurança 
energética, para atender uma ideia simplista de que há uma eterna relação 
promíscua em relações público-privado, “deságua em uma privatização que não 
tem nenhum compromisso com o futuro dos serviços públicos privatizados. 
Nem mesmo as preocupações dos liberais dos anos 1990s com as falhas de 
mercado estão presentes na atual onda liberalizante turbinada”.  (BICALHO 
2019-2). 

A perda do controle do Estado desses recursos, em termos estratégicos, parece 
ser um enorme equívoco. Ou será que há estratégias às escuras que não 
percebemos? 
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