
Se, em 2011, os investimentos
em energia limpa atingiram ní-
veis recordes, principalmente
em geração eólica e em tecnolo-
gias de painéis solares , a perspec-
tiva para 2012 não é tão certa nos
mercados desenvolvidos, espe-
cialmente dentro da Zona do Eu-
ro, devido as crescentes dificulda-
des financeiras da maioria dos
países da região. A perspectiva é
do estudo da Ernst & Young, que
aponta por outro lado, nos países
emergentes, crescimento do seg-
mento neste ano graças aos inves-
timentos na instalação de progra-
mas de segurança, o que deve le-
var à acentuação do processo de
consolidação do setor.

O estudo indica que isso leva-
rá a um processo praticamente
inevitável de possíveis fusões e
aquisições de fabricantes de
equipamentos para buscar ro-
tas mais inovadoras — e mais
eficientes — para o mercado.
“Em 2011, observamos os movi-
mentos de fusões e aquisições
sinalizarem que o mercado de
energia solar está amadurecen-
do, juntamente com níveis re-
cordes de investimento em
uma corrida para aproveitar os
incentivos dos governos, que
estão sendo reduzidos”, afirma
Gil Forer, líder global de Clean-
tech da Ernst & Young, obser-
vando que a demanda por em-
pregos aumentou o compromis-
so dos governos em investir
em energias renováveis.

Liderança chinesa
O estudo também traz um ran-

king, com base em pontuações
medidas em 40 países e que
compara os mercados de ener-
gia renovável, sua infraestrutu-
ra e adequação às tecnologias
mais avançadas. O Brasil mante-
ve a décima colocação. Tam-
bém não houve alteração no to-
po da tabela, com a China per-
manecendo no primeiro lugar.
No entanto, alguns sinais pude-
ram ser observados. As empre-
sas chinesas miram cada vez
mais a Europa para conquistar
participação no mercado com
preços relativamente baixos.

Os Estados Unidos ainda se
mantêm em segundo lugar,
após completarem um ano extre-
mamente movimentado para a
indústria eólica nacional, com
cerca de 7 gigawatts (GW) de ca-
pacidade instalada, e o benefí-
cio do subsídio público e de pro-
gramas de garantia de emprésti-
mo. Apesar das dúvidas sobre a
permanência desses instrumen-
tos, os Estados Unidos, segundo

a Ernest & Young, lutarão para
manter o ritmo em 2012.

Já a Alemanha permanece
em terceiro lugar devido à conti-
nuidade do financiamento das
energias renováveis para substi-
tuir a energia nuclear. O merca-
do de energia solar alemão ex-
pandiu-se em 2011 atingindo
mais de 7 GW instalados em
energia limpa.

Por outro lado, o estudo des-
taca que o Oriente Médio e o
Norte da África são regiões com
potencial de expansão rápida.
Espera-se que a abundância de
energia solar e eólica atraia
uma quantidade significativa
de investimentos no curto e no
médio prazo, especialmente
em mercados politicamente es-
táveis. Muitos países da região
buscam aumentar a proporção
de energias renováveis em sua
matriz para diversificar a pro-
dução de energia, ainda muito
baseada em reservas de com-
bustíveis fósseis. ■ C.R.C.

A procura por fontes sustentáveis
ou pelo consumo de energia mais
eficiente também tem sido preo-
cupação do setor de construção ci-
vil no Brasil. Um exemplo está
nas obras de reforma do estádio
do Maracanã, no Rio de Janeiro,
para a Copa do Mundo de 2014.

Previsto para reinauguração
no início de 2013, o maior está-
dio do país contará a partir de
julho deste ano com novos ele-
vadores e escadas rolantes que
deverão oferecer maiores índi-
ces de eficiência energética,
além de maximizar a circulação

dos torcedores. A Otis Elevator
Company é a responsável pelo
fornecimento dos equipamen-
tos. Serão 15 elevadores e seis es-
cadas rolantes, segundo as exi-
gências do projeto, conta Alex
Guedes, diretor de Vendas e
Marketing da empresa.

Os elevadores do modelo Gen2
poderão reduzir o consumo de
energia em até 75%, em compara-
ção com outros sistemas. A inova-
ção do equipamento está no uso
do drive regenerativo, ReGen,
que em conjunto com uma má-
quina sem engrenagem, permite
que a energia desperdiçada em
forma de calor possa retornar à
rede elétrica do estádio.

O Gen2 também não necessi-
ta de casa de máquinas, econo-
mizando espaço na área de cons-
trução, e é o primeiro a utilizar

sistema de cintas de aço revesti-
das com poliuretano para tra-
ção, três vezes mais resistentes
que os cabos de aço convencio-
nais. Já com as escadas rolan-
tes, a economia em energia elé-
trica poderá chegar a 45%.

“Lançamos os elevadores
com ReGen há três anos no mer-
cado, e não trouxemos um au-
mento de custo aos consumido-
res”, observa Guedes. A partir
de maio, toda a produção da fá-
brica de São Bernardo do Campo
(SP) será de elevadores com este
sistema. A empresa vai inaugu-
rar outra unidade na cidade em
2013. “Todas as estatísticas de
mercado mostram uma deman-
da crescente por projetos susten-
táveis e exigindo cada vez mais
dos fornecedores e seus produ-
tos”, ressalta Guedes. ■

Elevadores e escadas rolantes
reduzem o consumo de
energia do estádio em até 75%

No Maracanã, consumo racional
começa nos elevadores e escadas
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Onde a inovação ajuda
a melhorar a sociedade
O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg,
anuncia que vai colocar em prática uma ideia de sua namo-
rada, estudante de medicina, e criar um aplicativo para re-
des sociais com o objetivo de localizar potenciais doadores
para pacientes que precisam urgentemente de órgãos, san-
gue, medula e outras substâncias que podem ser forneci-
das pelos corpos de pessoas saudáveis. Nos Estados Uni-
dos, como no Brasil, os sistemas oficiais de catalogação de
doadores funcionam relativamente bem nos casos em que
a intervenção médica pode ser planejada, mas não é inco-
mum a perda de doações por falta de comunicação.

Em geral, o sistema que organiza os transplantes de me-
dula óssea, por exemplo, consiste em um banco de dados
onde são inseridos os nomes e características de pacientes
e outro onde se registram os doadores. Quando surge a ne-
cessidade do transplante e o paciente não tem um doador
na família, o médico o inscreve no Registro Nacional de Re-
ceptores de Medula Óssea, que se conecta a outra rede, o
Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea.

O projeto de Zuckerberger vai oferecer uma alternati-
va para o crônico déficit de doadores e potencializar a

comunicação entre as
duas pontas do proble-
ma. Além disso, tem o
efeito colateral benéfico
de estimular o espírito
de voluntariado e pro-
duzir ou restaurar víncu-
los sociais onde eles es-
tão desgastados. Como
se sabe, grande parte
dos nossos problemas
sociais se origina no in-
dividualismo que se ma-
nifesta em intolerância
e na desvalorização da
diversidade cultural.

Uma das característi-
cas do nosso tempo é jus-
tamente a concentração

de indivíduos em “tribos” urbanas — a urbe, neste caso,
sendo a megametrópole virtual representada pela soma
das comunidades digitais. Esse traço da sociedade contem-
porânea representa um resquício do sistema de nichos so-
ciais criado pela indústria cultural e sua sociedade de mas-
sas. Os nichos representam mercados específicos, que se
pode prospectar com menos custo, de onde o estímulo à
“tribalização”, que teve seu auge na década de 1980.

A sociedade que se desenvolve com a universalização
crescente do acesso à internet e ao protagonismo nas re-
des sociais digitais começa a quebrar essa lógica da divi-
são da sociedade em aldeias virtuais. A não-comunica-
ção entre indivíduos de aldeias distintas está sendo rom-
pida pela interconexão das redes digitais, que revelam
aspectos comuns a diversas “tribos” e tendem a estimu-
lar a criação ou restauração dos vínculos sociais. Não se
trata, obviamente, de um retorno às comunidades típi-
cas dos tempos pré-capitalistas, mas de fenômeno iné-
dito que une globalização, tribalização e interatividade.

Os críticos da tecnologia que produz as redes digitais
costumam enxergar apenas as manifestações de intole-
rância, sexismo, xenofobia e outras expressões de incivi-
lidade. Mas é no espírito inovador com foco em benefí-
cios reais para a sociedade que se concentram as mudan-
ças constantes no novo ambiente criado por essas tecno-
logias. Costumamos nos assombrar com os valores estra-
tosféricos pagos por aplicativos que fazem coisas que nos
parecem simples, como permitir o compartilhamento de
fotografias, vídeos e músicas. O que nos escapa com fre-
quência é a análise do outro valor dessas inovações: o
que elas vendem, na verdade, é vínculo social. ■

Crise na Zona do Euro deve afetar
geração de energia renovável
Estudo da Ernst & Young indica
que emergentes lideram mercado
de energias alternativas em 2012

Brent Lewin/Bloomberg
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É no espírito
inovador com foco
em benefícios reais
para a sociedade
que se concentram
as mudanças
constantes no novo
ambiente criado
pelas tecnologias
que produzem
as redes digitais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




