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A divisão de Energia da multinacional alemã Siemens está se preparando para o início das 

operações de seu centro de pesquisa no Rio de Janeiro, cujas obras deverão terminar entre o 

final de dezembro e início do ano que vem. A previsão é de transferir até 800 pessoas para a 

nova unidade da empresa, que será instalada na Ilha do Fundão e que será dedicada à 

pesquisa de soluções que aumentem a eficiência e a confiabilidade em toda a cadeia de valor 

de petróleo e gás. Esta é apenas uma parte dos investimentos projetados pela empresa em 

maio deste ano e que pretende dobrar a receita, até 2017, para cerca de US$ 5,6 bilhões, 

tomando como base o resultado do ano fiscal de 2011. 

 

É justamente o setor de energia, que desde julho deste ano conta com uma nova liderança, de 

Ricardo Lamenza, que está à frente desse esforço de crescimento. A empresa não diz quanto 

dos aportes de US$ 1 bilhão será dedicado a esta divisão, apenas que grande parte desse 

investimento tem o setor como destino. Segundo o executivo, em sua primeira entrevista 

como CEO da divisão, a geração de energia terá um papel importante na estratégia de 

crescimento da empresa. 

 

Apesar de reconhecer que as fontes renováveis manterão uma parcela importante do mercado 

de projetos de geração de eletricidade no Brasil, ele disse acreditar que as termoelétricas 

também terão um papel de destaque no País, mesmo com o atual momento de escassez de 

projetos de térmicas movidas a gás nos leilões, ocasionada pela indisponibilidade do insumo 

alegada pela Petrobras. Por isso, ele aposta em um equilíbrio entre as fontes de geração para 

os próximos anos. 

 

"Hoje há um equilíbrio entre as fontes de geração, a tendência é de termos diversas fontes em 

nossa matriz energética", disse Lamenza. "Na minha opinião, o Brasil tem que chegar a uma 

matriz ideal e não quero dizer que uma fonte é melhor que outra, precisamos atender a 

requisitos como "despachabilidade", a um custo razoável e próximo ao centro de consumo, 

creio que vai ter uma proporção de termoelétricas no sistema interligado, mas o Brasil será 

sempre um País de base hídrica", analisou. 

 

Por este motivo, ele disse que a empresa segue com a atuação nas fontes de geração 

renováveis com destaque para a eólica, com 500 MW em seu portfólio de projetos. Ele destaca 

que o problema de nacionalização dos produtos da marca, que impedia aos geradores pedir 

financiamento ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi 

resolvido e que os equipamentos voltaram a ser elegíveis ao Finame. Outras fontes em que a 

empresa aposta, mas essa em menor intensidade, até por reflexo do movimento do setor 

elétrico nacional, são as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e, em um estágio mais 

embrionário, a energia gerada a partir do movimento das ondas de rios e oceanos.  

 

O executivo defendeu o uso de térmicas como uma solução adequada para a segurança 

energética no País, face ao alto nível de despacho nos últimos meses por conta da estiagem 

que vem afetando os níveis dos reservatórios pelo Brasil. Entre as opções destacou a que a 

companhia implantou em Manaus, de ciclo combinado a gás natural e vapor que será 

construído pelo Andrade Gutierrez na capital amazonense e que terá 580 MW de capacidade 

instalada. A companhia fornecerá as turbinas (três unidades), três geradores e o sistema de 

controle e instrumentação. 

 

"A térmica em ciclo combinado pode dar uma segurança energética muito grande para a Copa 

do Mundo e para a região e ao mesmo tempo reduzir a emissão de gases de efeito estufa uma 

vez que evitará a geração a diesel, que caracteriza aquela região", afirmou Lamenza. 

 

Aliás, a dificuldade em se garantirem contratos para o fornecimento do insumo a geradoras 

que não são a Petrobras e a MPX foi alvo de crítica por parte do executivo. Segundo sua 

avaliação, o tema do gás está mal resolvido, pois não há uma política adequada e ao mesmo 

tempo não se discute o assunto, principalmente com a estatal, a única fornecedora no Brasil.  
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"Há muitos investidores interessados, mas sem condições de realmente ter competitividade 

para dar o lance e vender energia dos leilões da Aneel", disse o executivo, lembrando ainda 

que a disponibilidade de gás para a geração térmica é vista com simpatia pelo Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para a manutenção de um sistema estável para garantir a 

segurança energética no País.  

 

Acredita, porém, que no ano que vem já pode ocorrer alguma mudança, pois "já há muitas 

entidades de classe que estão se movimentando e pressionando o governo por leilões 

regionais, o que garantiria o atendimento de demandas características de cada parte do País, 

como na Região Sul e Sudeste, que poderiam ser atendidas por esse tipo de térmicas ou por 

usinas a biomassa. 

 

Para o executivo, a MP 579 poderá restringir aportes em modernização de usinas antigas, mas 

ele não vê uma ameaça sistêmica aos grandes projetos que estão no radar do governo para os 

próximos anos. 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 7 nov. 2012. Caderno A, p. A7. 
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