


seu presidente, Wilson Ferreira Júnior. De outro, 
a Ersa, uma das maiores geradoras de energia a 
partir de fontes alternativas do Brasil, representada 
por executivos dos grupos acionistas Pátria Inves
timentos, Eton Park, BTG Pactual, Bradesco, GMR 
Energia e DEG. As últimas 35 horas de trabalho 
ininterrupto foram especialmente intensas: aná
lises e revisões de dezenas de relatórios, teleconfe-
rências e incontáveis chamadas telefônicas. Para 
agilizar a esperada assinatura do contrato, realiza
da na quarta-feira, 20 de abril, véspera dos feriados 
de Páscoa, um acionista chegou a ser transportado 
de helicóptero até a sede da Ersa, na Zona Sul de 
São Paulo. Nascia ali a CPFL Energias Renováveis, 
a maior companhia do gênero na América Latina. 

A empresa vem ao mundo com ativos ava
liados em R$ 4,5 bilhões, considerando a extensa 
carteira de pequenas centrais elétricas, usinas 
eólicas e termelétricas à base de biomassa, que 
somam 4,3 mil megawatts (MW) de capacidade 
instalada em operação, construção e preparação. 
A CPFL será a acionista majoritária da nova em
presa, com 63,6% das ações, enquanto os 36,4% 
restantes foram distribuídos entre os acionistas 
da Ersa. O capital inicial da companhia é de R$ 
571 milhões, mas o que conta nesse jogo é a pro
messa da CPFL de investir R$ 5,8 bilhões até 2013, 
o que garantirá um crescimento anual de 34% 
na capacidade instalada de energia da empresa. 

O fato é literalmente relevante, em espe
cial para o setor de energia eólica. Até meados de 
março, a CPFL Energia contava com apenas oito 
parques eólicos, de 218 M W no total. Após a as
sociação com a Ersa, passou a contabilizar, pelo 
menos, 46 usinas com capacidade para gerar 
3,423 mil MW - um crescimento espetacular de 
1.500%. Até 2013, empreendimentos eólicos res
ponderão pela maior fatia da matriz elétrica da 
nova empresa (45%). De tudo isso, emergem duas 
conclusões. Primeira: energia alternativa, espe
cialmente a eólica, já não é negócio alternativo 
no Brasil. Segunda: dada sua atratividade, acaba 
de ser aberta a temporada de compras no setor. 



A C P F L deu o 
pontapé inicial neste 
movimento - e o fez com 
velocidade olímpica. No 
final de março, Ferreira 
Júnior anunciou o in-
gresso do grupo no mer
cado livre de energia, 
com investimentos de R$ 
600 milhões para a cons
trução de cinco parques 
eólicos. No mês seguin
te, adquiriu, por R$ 1,5 
bilhão, a SIIF Énergies, 
então detentora da maior 
carteira de parques eó
licos do país. Somado o 
terceiro e mais impactan-
te negócio, do qual resul
tou a CPFL Renováveis, 
a empresa desembolsou, 
de março a abril, mais de 

R$ 2 bilhões. E as aquisições não devem parar por aí. "Por seu porte, a CPFL Renová
veis tem capacidade de ser o veículo de consolidação do setor", afirma Ferreira Júnior. 

O caso é o mais emblemático da efervescência vivida nos últimos dois anos no 
setor eólico brasileiro. Os projetos de usinas de energia com base no potencial de vento 
contratados até o momento no país já somam R$ 25 bilhões em investimentos, de acor
do com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) - o montante não inclui 
a operação envolvendo a CPFL. Companhias que até então apenas forneciam peças 
importadas para usinas eólicas no Brasil vêm optando por produzir os equipamentos 
por aqui. Há pouco mais de um mês, a francesa Alstom iniciou a construção de uma 
nova fábrica no Polo Industrial de Camaçari (BA), com investimento de R$ 50 milhões. 
Antes disso, no final de 2010, a americana GE concluiu a primeira unidade da compa
nhia voltada ao setor em Campinas (SP), que absorveu um aporte de R$ 140 milhões. 

panhado do engenheiro 
Pedro Ângelo Vial, então 
sócio de uma empresa que 
exportava peças de turbi
nas eólicas para a multina
cional, Wobben começou 
sua saga pelo Ceará e, aos 
poucos, foi desbravando 
a região. A dupla também 

visitou quase todas as concessionárias de 
energia para discutir o potencial daquilo 
que aparentava ser uma riquíssima fonte. 
"A energia eólica era vista como algo boni
to, mas poético e intangível. Só eu, meus 
sapatos e minhas noites insones sabem 
o que foi aquela época", diz Vial. Dessas 
andanças, restou a certeza de Wobben de 
que era necessário construir uma fábri
ca no país. "Ele dizia que, cedo ou tarde, 
a eólica iria se transformar em realidade 
no Brasil. Foi aí que me convidou a criar 
a empresa." Pela primeira vez, o alemão 
emprestou seu sobrenome a uma sub
sidiária do grupo, que hoje tem fatura
mento estimado de mais de 4 bilhões de 
euros por ano e está presente em 39 países. 

O histórico de Wobben o creden
ciava para a tarefa. Dez anos antes de sua 
aventura no Nordeste brasileiro, elejá 
despontava na Alemanha como um dos 
pioneiros da indústria eólica local. Enge
nheiro eletricista de formação, desenhou 
seu primeiro aerogerador (uma máquina 
semelhante a um moinho) na garagem de 
casa. Começou vendendo o equipamento 
para fazendeiros da região e logo con
quistou clientes industriais. Também é 
dele a invenção de um mecanismo, usado 
até hoje, que evita o desgaste da máquina, 
reduz o consumo de óleo e torna a opera
ção mais limpa, levando para o processo 
produtivo todo o conceito de sustentabi
lidade atrelado ao produto final. "Wob
ben revolucionou o mercado", diz Vial. 

Por aqui, sua ideia de um país 
salpicado de aerogeradores, girando pás 
e produzindo energia, saiu do campo das 
perspectivas para se materializar nos 



atuais 51 parques eólicos distribuídos de 
uma ponta à outra na costa brasileira. A 
Wobben ergueu suas primeiras usinas 
no final dos anos 90: duas no Ceará, em 
São Gonçalo do Amarante e Aquiraz, e 
uma emPalmas, no Paraná. Fornecia ele
tricidade às concessionárias locais, o que 
comprovava a capacidade dos parques eó
licos de jogar energia na rede. Foi a senha 
para a chegada de novos concorrentes. 

Entre 2005 e 2010, a capacidade 
instalada de energia gerada pelos ventos 
no país aumentou 3.200%, de 29 MW 
para 931M W - o suficiente para abastecer 
as cidades de Belo Horizonte e Recife jun
tas. Um considerável avanço, sem dúvida, 
mas ainda um sopro se comparado ao po
tencial do país. De acordo com o Conselho 
Global de Energia Eólica, órgão sediado 
em Bruxelas e que reúne as maiores em
presas do setor, o Brasil teria condições 
de gerar350 gigawatts (GW) de energia a 
partir dos ventos, dada suas condições na
turais. É o triplo da capacidade instalada 
de toda a matriz elétrica do país (122,3 GW) 
e quase dez vezes mais do que produzem, 
atualmente, as usinas eólicas da China e 
dos Estados Unidos, líderes mundiais do 
segmento. O número usado pelo conselho 
global tem como base o atlas do poten
cial eólico brasileiro, de 2001. Naquela 
época, os cálculos apontavam para 143 
GW, considerando a tecnologia vigente. 

Dois 
acontecimentos distintos na déca
da passada foram decisivos para a 
consolidação da energia eólica bra
sileira. O primeiro foi a criação do 
Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétr ica 

(Proinfa). Em 2004, o programa permitiu a contratação de 144 usinas, das quais 
63 de pequenas centrais hidrelétricas, 54 eólicas e 27 à base de biomassa (prin
cipalmente bagaço de cana-de-açúcar). De acordo com a ABEEólica, dos 931 
MW instalados até 2010,900 MW correspondem a usinas incentivadas pelo 
Proinfa. O segundo - e talvez definitivo - período de crescimento do setor come
çou em 2009, quando a Aneel realizou o primeiro leilão do país exclusivo para 
compra de energia gerada por usinas eólicas. Na ocasião, foram negociados 71 
projetos de parques. No ano seguinte, dois novos leilões negociaram 2 mil MW 
de 70 usinas de vento. Os parques deverão ser entregues até setembro de 2013. 

A crise econômica mundial deflagrada em2008 também jogou a favor. Esta
dos Unidos e Europa, principais mercados consumidores de equipamentos na época, 
desaceleraram investimentos em novos parques. Grandes multinacionais, então, en
contraram no Brasil o ambiente propício para direcionar a produção não absorvida 
no Hemisfério Norte. Esta migração, por sua vez, contri
buiu para a drástica redução do custo da energia eólica. 
No leilão de2009, o preço de venda do M W h (megawatt-
hora) foi R$ 148. No último realizado em 2010, caiu para 
R$ 123 por MWh. Além disso, equipamentos eólicos fa
bricados no país ganharam isenção de IPI e ICMS. Hou
ve ainda a atuação do BNDES, que já firmou contratos 
de financiamento de usinas no valor de R$ 4,1 bilhões 
e analisa outras operações que somam R$ 3,3 bilhões. 





O setor eólico é um ecossiste
ma rico e diversificado. Empresas que 
apresentam projetos de usinas para os 
leilões da Aneel são conhecidas como 
empreendedoras. Entre elas, estão 
CPFL, Ersa, grupo Energisa, Dobrevê 
Energia e as espanholas Iberdrola e 
Elecnor, entre outras. Em torno desses 
empreendedores, organiza-se a cadeia 
de fornecimento, na qual se incluem 
empresas de mapeamento dos ventos, 
logística e construção civil, além de 
consultorias e fabricantes de peças e 
geradores. A Wobben, que já contava 
com uma fábrica em Pecém (CE) e ou
tra em Sorocaba (SP), está concluin
do uma nova unidade em Parazinho, 
no Rio Grande do Norte. Fará, ali, as 
torres de um novo modelo de aero-
gerador. "Até 2004, só 10% de nossa 
produção ficava no mercado interno. 
Hoje, 75% tem como destino os empre
endimentos brasileiros", afirma Vial. 

Outra pioneira, a Tecsis, se
gunda maior fabricante mundial de 
pás para turbinas eólicas, ampliou 
consideravelmente a carteira de clien
tes com o boom dos ventos brasileiros. 
Conta, atualmente, com 11 unidades de 
fabricação de pás - dez em Sorocaba e 
uma em Itu. Cada uma delas produz 
peças para apenas uma empresa, de 
modo a preservar a confidencialida
de do projeto. Bento Koike, o presi
dente da Tecsis, lembra da época em 
que a companhia era voltada 100% à 
exportação. "Nossos mercados prin
cipais eram Alemanha, Dinamarca e 
Espanha", diz. "Neste ano, o mercado 
interno absorverá 16% da produção." 

Em setembro, a francesa 
Als tom vai inaugurar sua fábri
ca em Camaçar i . De acordo com 
Marcos Costa, vice-presidente de 
energia, a meta é abastecer o mer
cado interno com equipamentos 
que gerem 200 MW anuais, além 
de fornecer a outros países da Amé-



rica Latina. "Em um ano, queremos conquistar entre 10% e 20% de participa
ção no Brasil", afirma Costa. Na mesma linha, segue a GE. Dona de 12,5% do 
mercado global de energia eólica, a empresa escolheu Campinas, no interior 
paulista, como sede de uma nova unidade de produção de equipamentos co
nhecidos no setor como hubs (a parte do equipamento onde fica o motor do 
aerogerador). "O tamanho do mercado brasileiro o credencia como centro de 
nossas operações eólicas na América Latina", diz Jean Claude Roberts, um ameri
cano com nome francês que comandará a região a partir do escritório de São Paulo. 

A fila de investidores continua com a espanhola Gamesa, que escolheu a 
Bahia como sede de uma unidade industrial, e com pelo menos outras duas gigantes 
europeias. A primeira delas é a dinamarquesa Vestas, fornecedora de equipamen
tos para o mercado brasileiro desde 2004. Por enquanto, a empresa tem apenas um 
escritório de vendas, em São Paulo, mas o volume de encomendas dos últimos anos 
já sinaliza que a operação industrial no país está próxima de se tornar realidade. "Na 
verdade, esta possibilidade tem sido bem mais que considerada pela cúpula da em
presa", diz Carlos Levy, presidente da Vestas no Brasil. Outra que anda prospectan
do o território nacional, sobretudo o Nordeste, é a alemã Siemens. Espera-se para 
breve o anúncio da construção de uma planta de equipamentos eólicos na região. 

Até a catarinense WEG, potência em motores elétricos, aliou-se à espa
nhola MTOI para entrar no jogo. Produzirá algumas peças de aerogeradores em 
sua planta de Jaraguá do Sul (SC). Investimento inicial: R$ 33 milhões. "Além de 
supervisionar a montagem do equipamento, nos responsabilizaremos pela co
municação entre as máquinas e a subestação de energia, e poderemos conec
tá-la às linhas de transmissão", diz Harry Schmelzer Jr., presidente da W E G . 

A pergunta que se faz frequentemente no mercado é: 
quais as garantias de se investir em um insumo sobre o qual não se tem controle? A im-
previsibilidade dos ventos é uma das ressalvas mais comuns ao aumento da participa
ção da energia eólica na matriz elétrica nacional. Mas Odilon Camargo, um dos autores 
do primeiro atlas do potencial eólico e pesquisador dos caprichos do vento brasileiro, 
garante que o setor conta com um forte aliado: o regime de chuvas do país. Aproxima
damente 80% das hidrelétricas nacionais são abastecidas por rios cujas bacias nascem 
no Sudeste e no Centro-Oeste, regiões onde o verão é chuvoso e o inverno, seco. Devi
do a tal conjuntura, os reservatórios das usinas enchem no primeiro semestre e ficam 
mais baixos no segundo. "Como os ventos mais fortes ocorrem na segunda metade do 
ano, a energia eólica permite a economia de água no período mais seco", diz Camargo. 

O Nordeste está entre as melhores regiões do globo para transformar vento 
em eletricidade. "São ventos constantes, de 8 a 9 metros por segundo, e não sujeitos a 
fenômenos naturais extremos", afirma Camargo. Mesmo os ventos do Sul e do Sudeste, 
semelhantes aos da Alemanha e da Dinamarca, também têm características bastante 
favoráveis à geração de eletricidade. A natureza, portanto, se encarregou da "matéria-

prima". É uma condição fundamental, 
mas não suficiente para colocar o Bra-
sil em uma disputa internacional que, 
como tantas outras no momento, envol
ve países desenvolvidos e desafiantes 
emergentes. No ano passado, a China, 
que por anos carregou o estigma de 
grande poluidora mundial, ultrapassou 
os Estados Unidos em capacidade ins
talada de energia dos ventos. Atrás das 
duas potências, Alemanha, Espanha e 
Índia, nesta ordem, lideram o ranking 
mundial. A América Latina, que tem no 
Brasil seu principal representante, res
pondeu por apenas 1,2% da capacidade 
instalada global adicionada em 2010. 

Ainda assim, as perspectivas 
para essa fonte alternativa, aqui e lá 
fora, são promissoras. A rejeição glo-



bal às usinas nucleares, reforçada pela 
tragédia de Fukushima, impulsiona 
a busca por outras energias limpas. A 
estimativa da W W E A , a associação in
ternacional de energia eólica, é de que a 
atual capacidade instalada mundial, de 
196,6 GW (capaz de gerar energia para 
uma população equivalente à do Reino 
Unido), chegue a 1,5 mil GW em 2020. 
Outro levantamento, divulgado em 
março pelo centro de pesquisas ameri
cano The Pew Charitable Trusts, mostra 
que os financiamentos e investimentos 
mundiais em energias limpas cresceram 
30% em 2010 comparados a 2009, atin
gindo a cifra recorde de US$ 243 bilhões. 
A energia eólica, como em anos ante
riores, foi o setor que recebeu a maior 
parcela dos aportes, US$ 95 bilhões. 

Até mesmo empresas que nada tinham a ver com o vento resolveram se ar
riscar no segmento. Em parceria com as japonesas Itochu e Sumitomo e com a GE, o 
Google investiu US$ 500 milhões para ter participação majoritária no maior parque 
eólico do mundo, em construção no estado do Oregon, nos Estados Unidos. O projeto 
terá custo total de US$ 2 bilhões e será capaz de gerar energia para 235 mil casas no país. 

No Brasil, até 2013, a capacidade instalada das usinas eólicas deve superar os 5 
GW, o que representará 4% da matriz elétrica do país. É energia suficiente para abaste
cer as residências dos 19,6 bilhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo, 
formada por 39 municípios. Outro movimento importante decorrente da consolidação 
do setor no país é a criação de um número grande de postos de trabalho qualificado. Da
dos do Greenpeace mostram que a energia eólica on-shore (em terra firme) é uma das que 
mais criam empregos -15,4 vagas por M W instalado -, superando termelétricas e hidre
létricas. Os profissionais da eólica têm as mais diferentes formações: são engenheiros 
mecânicos, elétricos, civis, técnicos de nível médio e de áreas administrativas. "Quando 
abrimos uma unidade, entre 80% e 90% dos funcionários são recrutados na região", 
afirma Vial, da Wobben. O mercado eólico vai desenvolver um novo tipo de expertise no 
Brasil. "Veremos uma nova engenharia ganhar espaço", diz Schmelzer Jr., da WEG. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 51, p. 130-137, maio 2011.




