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crise econômica mundial de 

2008 e 2009 co locou em xeque 

a sustentabil idade do "ouro 

verde", como é conhecida lá fora 

a energia renovável. O impacto 

da crise na saúde financeira de 

países desenvolvidos e de alguns emergentes, que 

vinham implantando, d e f o r m a acelerada, projetos 

de fontes consideradas alternativas c o m o forma de 

" l impar" suas matrizes energéticas, serviu como freio 

para programas de estímulo às fontes renováveis. 

Mui tos projetos de energias renováveis foram 

protelados ou mesmo paralisados devido a questões 

que vão da maior vulnerabil idade das finanças 

públicas e das dif iculdades de f inanciamento à 

redução de subsídios e incertezas regulatórias. 

Além disso, em muitos países, o gás de xisto e as 

centrais nucleares avançam sobre espaços que 

pareciam reservados às fontes renováveis. 

O diagnóstico é parte do estudo sobre energia 

renovável "Alternative Thinking 2 0 1 1 " ("Pensamento 

Alternativo 2011") , realizado pela Deloitte, que 

buscou, além de mapear a mudança de cenário 

proporcionada pela crise financeira internacional, 

apontar tendências do mercado, verif icando 

os caminhos possíveis para o "ouro verde" em 

meio a um quadro de recuperação de algumas 

economias combal idas. O trabalho foi desenvolvido 

com base em entrevistas com empresas, analistas 

e profissionais de energia da Deloitte em todo 

o mundo. A pergunta que se faz lá fora é: a 

recuperação se dará sobre bases sustentáveis? 

De acordo com o trabalho, as incertezas regulatórias 

resultantes da crise criaram um campo minado 

para os empreendedores interessados em investir 

em projetos de fontes renováveis. A situação 

financeira de muitos países tem se refletido em 

redução de incentivos regulatórios. A Espanha, 

por exemplo, reviu sua política energética e o seu 

regime de tarifas, levando a corte de investimentos 

nesses projetos. Na França, na A lemanha , na Itália, 

na Grã Bretanha e nos Estados Unidos, t ambém 

foram anunciados cortes tarifários ou postergadas 

renovações de incentivos. Nesses países, até mesmo 



o apelo das fontes alternativas como forma de 

mitigação das emissões de carbono enfrenta a 

concorrência crescente dos esforços pela eficiência 

energética. Joseph A. Stanislaw, consultor sênior 

para os setores de Energia e Sustentabil idade da 

Deloitte Estados Unidos, acredita que, apesar de 

tudo, "o imperativo político para a introdução de 

incentivos regulatórios e fiscais continuará criando 

oportunidades para os investidores". 

M e s m o com um cenário caracterizado pelo risco 

político e regulatório, os resultados do segundo 

trimestre de 2010 (período-base de análise do 

estudo) para investimentos de capital de risco em 

tecnologias limpas na América do Norte, na Europa, 

na China e na Índia totalizaram US$ 2,02 bilhões em 

140 empresas. Trata-se de quase o dobro do valor 

verificado no segundo trimestre de 2009, que foi de 

US$ 1,2 bilhão. Na Espanha, mesmo com a guinada 



ocorrida no campo regulatório, tem se mostrado 

firme a disposição das empresas de energia 

renovável em listar suas ações na Bolsa de Madr i . 

As incertezas regulatórias, contudo, atrasaram essas 

IPOs (de "Initial Public Offerings", ou ofertas públicas 

iniciais de ações). Roman Webber, sócio da Deloitte 

que lidera no Reino Unido o atendimento ao setor 

de energia renovável, considera que a emissão 

de novas IPOs e as rodadas de f inanciamento de 

projetos podem levar mais tempo do que o normal 

para serem concluídas - o que dificulta a definição 

de preços. Ele destaca, contudo, que " todas as 

empresas estão sofrendo pressão para reduzir seus 

custos de energia e de emissão de carbono. Essa 

é uma das razões pelas quais atores não tradicionais, 

como proprietários de terras e industriais, estão 

começando a investir signif icativamente em 

energia renovável". 

Outra constatação do estudo da Deloitte é de que 

as operações de fusões e aquisições no setor de 

energia renovável seguem inabaladas, tendo c o m o 

único desafio o acesso ao capital, por conta da 

retração dos f inanciadores. O estudo conclui que 

a consolidação nesse segmento é inevitável, mas é 

provável que o processo permaneça pol i t izado, com 

o envolv imento governamental no futuro próximo. 

"À medida que os projetos de energias renováveis 



se tornam mais pol i t izados, as competências 

técnicas executivas necessárias para a condução 

das operações de fusões e aquisições exigirão 

maior ref inamento a longo prazo" , diz Jean-Michel 

Gauthier, líder global da área de Corporate Finance 

da Deloitte para o setor de Energia e Recursos. 

No Brasil, só os bons ventos 
E o Brasil, conhecido por sua matriz energética 

" l impa" , c o m o reagiu à crise internacional, no que 

se refere aos investimentos em fontes renováveis? 

Ao contrário do que ocorre em outros países, bons 

ventos moveram as fontes alternativas por aqui nos 

últ imos anos, em especial, a energia eólica. "O País 

é hoje um centro importante para investimentos 

em energia l impa, com uma matriz energética 

diversificada, demanda interna crescente e alto 

potencial de desenvolvimento, especialmente diante 

das dif iculdades enfrentadas atualmente pelas 

grandes economias" , diz a sócia da Deloitte, Iara 

Pasian, que lidera na organização o atendimento às 

empresas do setor de energia. 

"Na Europa, os modelos adotados baseiam-se 

em altos subsídios concedidos às fontes. No Brasil, 

temos um modelo em que as fontes entram no 

mercado de forma competi t iva, o que confere 

sustentabil idade", explica Maurício Tolmasquim, 

presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 

estatal encarregada do planejamento do setor 

elétrico. 

"A crise ocorrida lá fora está favorecendo a 

geração eólica no Brasil, que está deslanchando", 

anima-se Ricardo Simões, presidente da Associação 

Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica). " N o Brasil, 

a energia eólica f inalmente tornou-se competi t iva", 

acrescenta. Para Iara Pasian, da Deloitte, o 

sistema eólico "é um complemento interessante 

para a energia hidráulica porque pode operar 

especialmente na época em que os reservatórios 

das usinas estiverem baixos". 

De acordo com o últ imo relatório de fiscalização 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 

o Brasil dispõe de um estoque de usinas eólicas 

licitadas que soma 2.758 MW de capacidade. 

Desse total, 1.967 MW deverão entrar em operação 

até 2013, de acordo com as previsões dos 

empreendedores. 

O grande salto no número de projetos se deu em 

leilões de licitação realizados nos últimos dois anos. 

Contr ibuiu para isso uma série de aperfeiçoamentos 

regulatórios. "Houve um ajuste dos termos dos 

contratos de compra e venda às características 

da geração eólica", afirma Simões. Além disso, 

segundo ele, a redução da demanda internacional 

por equipamentos fez com que os fabricantes se 

voltassem para o mercado brasileiro, oferecendo 

condições vantajosas de preços. "Os fabricantes, 

alguns deles sócios dos empreendimentos, estão 

reduzindo o seu retorno para se firmarem no 

mercado brasileiro", diz Tolmasquim, da EPE. O 

que combinou, também de forma favorável aos 

empreendedores de projetos eólicos, com um 



real valorizado. Segundo Simões, a conjunção 

desses fatores explica o valor de R$ 131 por M W h 

obt ido por projetos de geração eólica em leilão de 

concessão realizado recentemente - cifra que os 

tornam competit ivos na matriz elétrica brasileira. 

"É um valor que supera o de muitos projetos de 

geração térmica", compara Tolmasquim. 

No mercado de energia, ainda há grande 

desconfiança em relação à factibi l idade desse 

valor, considerado muito baixo para a geração 

eólica. Na opinião de Tolmasquim, contudo, 

trata-se de discurso típico de empreendedores que 

não conseguiram competi t iv idade suficiente para 

obter a contratação da energia de seus projetos 

nos leilões. 

Paulo Pedrosa, presidente-executivo da 

Associação Brasileira de Grandes Consumidores 

de Energia (Abrace), destaca que a prioridade dos 

investimentos no Brasil deve cont inuar envolvendo 

os projetos de "energia renovável, sustentável 

e compet i t iva", referindo-se às hidrelétricas. 

"Nós temos uma situação mui to di ferente da 

dos Estados Unidos, por exemplo , que tem 

uma matriz baseada em combustíveis fósseis", 

expl ica, c i tando o imenso potencial hidráulico 

ainda a ser aproveitado no Brasil. A energia a 

preços competi t ivos, lembra ele, é um dos fatores 

primordiais para que o País se mantenha próspero 

em vários segmentos da economia . 



0 aumento da presença de usinas eólicas e 

de projetos de geração que uti l izam fontes 

alternativas, c o m o a biomassa, está contr ibu indo 

para " l impar" a matriz energética, revertendo o 

crescimento do número de projetos de geração 

térmica à base de óleo diesel e óleo combustível 

l icitados nos anos anteriores. De acordo com 

os números da EPE, somente nesta ano, foram 

licitados 17 mil MW - aprox imadamente 1 5 % da 

capacidade do parque gerador brasileiro - em 

fontes renováveis. Estão embut idas nesses cálculos 

as usinas hidrelétricas, que respondem por 8 0 % 

do parque gerador, consideradas fontes renováveis 

- ainda que sejam crit icadas pelos ambiental istas 

devido ao impacto ambiental que os seus 

reservatórios provocam. A EPE calcula que, nos 

dois mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, foi l icitado um total de 59 .000 M W , 7 0 % dos 

quais, projetos de fontes renováveis - biomassa, 

eólicas e hidrelétricas. 

Para o professor Edmilson Mout inho dos Santos, 

do Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE), nem 

mesmo uma esperada expansão da oferta de gás 

natural no Brasil, com um aumento da produção de 

novos campos, deverá representar uma ameaça para 

as fontes alternativas. O gás natural é considerado 

uma fonte l impa, embora tenha origem fóssil e as 

térmicas que o utilizam sejam enquadradas entre 

os emissores de gases de efeito estufa. "Acho que 

as térmicas a gás natural poderão prevalecer, sim, 

em relação aos projetos de geração nuclear já 

anunciados", diz Santos. 

A também esperada ampliação da oferta de 

petróleo da camada pré-sal, que alçará o Brasil às 

primeiras posições entre os produtores mundiais da 

commodity, também não tira o sono de Mauri l io 

Biaggi Filho, presidente do Grupo Maubisa. 

"O petróleo e o álcool combustível são, na verdade, 

complementares, e não compet idores", diz, 

lembrando que os carros flex permitem as duas 

opções ao motorista. Talvez um exemplo maior 

dessa esperada sustentabil idade do álcool seja o 

fato de a própria Petrobras - que, nos anos 70 e 80, 

se opôs ao Proálcool, o programa que introduziu o 

álcool combustível no País - ter adquir ido posições 

na cadeia do álcool. Um sinal claro das perspectivas 

do País no campo da energia alternativa. 
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