
Tendência
Incentivos adequados 
e políticas eficazes1 Estimular regulamentações e pesquisas em 

eficiência energética, reduzindo subsídios de 
combustíveis fósseis e eliminando barreiras à 
produção baseada em fontes renováveis, além de 
promover parcerias público-  privadas para ampliar 
escala da produção mais sustentável de energia



Subsidiar versus sustentar

Para se tornar o quarto maior mercado 
do mundo em energia solar num cur-
to pe río do de tempo, a Alemanha par-
tiu da premissa de que seria um feito 

impossível sem a reformulação de sua políti-
ca de sub sí dios. Desde o ano 2000, o governo 
oferece incentivos para quem instala painéis 
fotovoltaicos nas re si dên cias e a possibilida-
de de vender excedentes ao sistema elétri-
co. Em 2014, 50,6% da demanda de eletrici-
dade no país chegaram a ser supridos pela 
fonte alternativa.

Em outras palavras, incentivos e políticas 
revelam-  se determinantes para o sucesso de 
quaisquer ini cia ti vas de promoção das fontes 
renováveis de energia, desde que apresentem 
planejamento de longo prazo, início, meio e 
fim. Enfatiza-  se a necessidade de um proces-
so elaborado, pois, conforme defende Ricardo 
Gedra, professor da Pós-  Gra dua ção em Siste-
mas Elétricos de Energia da Faculdade de En
genharia In dus trial (FEI) da USP, “viver a base 
de sub sí dios não é sustentável. Eles são ne ces-
sá rios para que os novos sistemas se desen-
volvam e se sedimentem. Se passarem desse 

ponto, mascaram um resultado. Vejo como ne-
cessário um empurrão ini cial pelo governo e o 
desenvolvimento de uma estrutura que per-
mita à tecnologia, pos te rior men te, andar com 
as pró prias pernas”.

Com mecanismos adequados de incentivo, 
não apenas se promove a efi ciên cia energética 
como, paralelamente, reduz-  se o uso de com-
bustíveis fósseis — necessário para um sistema 
sustentável. É o que aconteceu na Alemanha 
(saiba mais em Case 1), onde o governo visava 
reduzir emissões de CO² a partir do estímulo à 
adoção da fonte solar. Além de vantagens para 
o meio am bien te, geram-  se também be ne fí cios 
financeiros, devido à otimização de processos 
e à redução de des per dí cios, por exemplo. Se-
gundo a International Energy Agency (IEA), 
um dólar investido em efi ciên cia pode signifi-
car uma economia de até três dólares daqui a 
2050 em gastos com energia.

Também de acordo com a IEA , o subsí-
dio a combustíveis fósseis no mundo so-
mou US$ 548 bilhões em 2013, isto é, US$ 25 
bilhões a menos em relação a 2012. Ain-
da assim, esse total corresponde a mais de 

Ninguém duvida 
da importância 

de subsídios para 
promover um 

sistema de energia 
mais sustentável, 
pois, sem o apoio 

de governos e 
políticas públicas 

de incentivo, 
dificilmente a 

geração baseada 
em fontes 

renováveis atingirá 
escalas relevantes. 

Porém, subsidiar 
não significa 

sustentar: com 
programas bem 

planejados de 
eficiência e redução 
de emissões, países 

como a Alemanha 
vêm mudando 

radicalmente sua 
matriz energética

INVESTIMENTO ANUAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
(em US$ bilhões)

Fonte: OECD/IEA 2014
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Investimentos em energias renováveis cresceram de US$ 60 bilhões 
em 2000 para US$ 300 bilhões em 2011, antes de voltar a cair

As energias renováveis existem há alguns anos, mas o investimento  
em combustíveis fósseis ainda é dominante
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quatro vezes o valor dos incentivos às ener-
gias renováveis ou aos investimentos globais 
em efi ciên cia energética, mesmo conheci-
dos seus be ne fí cios, como diversificação do 
mercado, desenvolvimento so cioam bien tal e 
maior garantia de segurança no fornecimen-
to energético.

A falta de políticas de incentivo, de normas 
e códigos de conduta, fi nan cia men to a pesqui-
sas e de vantagens mais claras para empresas 
e in di ví duos atentos aos de sa fios de susten-
tabilidade energética do século XXI continua 
como a maior barreira aos avanços em efi-
ciên cia em grande parte do planeta. Embora 
alguns bancos privados trabalhem com linhas 
de crédito específicas para fi nan cia men to de 
projetos de efi ciên cia energética e sustentabi-
lidade, é a capacidade de  criar escala que faz 
dos governos a principal ferramenta para se 
transformar radicalmente a matriz de energia 
dos paí ses. Se os sistemas eó li cos tivessem o 
mesmo apoio oferecido ao ál cool no Brasil, por 
exemplo, seus custos se riam muito mais com-
petitivos, e seus ganhos, mais significativos.

Vale ressaltar,  aliás, o atraso do cená-
rio brasileiro: enquanto os Estados Unidos 

regulamentaram a efi ciên cia energética já na 
década de 1960 — o que, desde então, vem 
gerando ne gó cios e empregos —, no Brasil, o 
processo teve início em 2001. Depois, em 2004, 
implantou-  se o Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas (PROINFA), que apoia 
pequenas centrais hidrelétricas, o uso de bio-
mas sa e sistemas eó li cos. Mais tarde, em 2008, 
no âmbito de produção de conhecimento, foi 
lançado o Programa FAPESP de Pesquisa 
em Bioe ner gia, com foco em diversificar os 
meios de produção. E, em 2011, a Agência Na
cio nal de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou 
um projeto para estimular toda a cadeia pro-
dutiva da fonte solar. Outro recurso importan-
te para o desenvolvimento das fontes renová-
veis no Brasil são as Par ce rias Público-  Privadas 
de Efi ciên cia Energética Municipal. Cria das em 
2004, elas permitem à Administração Pública 
conceder a alguma entidade privada os servi-
ços de análise, cadastramento, gestão, moder-
nização, redução de consumo e eliminação de 
ca rên cias tecnológicas da rede elétrica da ci-
dade (saiba mais em Case 2).

Em suma, avançar de modo consistente e — 
por que não? — rápido em efi ciên cia energética 

Terra do sol

CASE 1

A ALEMANHA SURPREENDEU o mundo com os 
resultados do programa Energiewende, con
junto de ações do governo para adotar fon
tes renováveis em detrimento das fósseis. Por 
meio da revisão de sua política de sub sí dios, o 
país busca a efi ciên cia energética sustentável 
e a consequente redução das emissões de CO². 
Em menos de 15 anos, 50,6% da eletricidade no 
país chegaram a ser supridos a partir de placas 
fotovoltaicas.

Desde o ano 2000, o cidadão interessado em 
instalar placas solares em sua residência é sub
si dia do pelo governo e pode, ainda, vender o 
excedente ao sistema ou a vizinhos a um preço 
su pe rior ao do mercado. Sustenta  se o incenti
vo com uma sobretaxa cobrada nas contas de 
quem não aderiu às ener gias limpas, como so
lar e eó li ca.

Como incentivos adequados são tem po rá
rios, o ritmo de crescimento da energia solar na 
Alemanha tende a reduzir nos próximos anos, 

uma vez que o subsídio diminui gra dual men
te. Ainda assim, o custo  atual de painéis sola
res chega a 50% do valor cobrado nove anos 
atrás. O boom das vendas de placas fotovol
taicas aconteceu entre 2010 e 2012.

O bom fun cio na men to da ini cia ti va fez as 
instalações solares invadirem a paisagem 
alemã, mas com tantos adeptos vendendo 
energia sub si dia da, a sobretaxa aumentou 
as contas de luz em mais 380%, tornando 
os alemães um dos povos que pagam mais 
caro pela energia no mundo. A escalada de 
custos tem sido amenizada pela diminuição 
dos sub sí dios.

O governo alemão pretende compor 80% 
da matriz energética com fontes renováveis 
até 2050 (bio mas sa, energia eó li ca e solar 
correspondem atual men te a 25% da produ
ção de eletricidade no país). As usinas à base 
de combustíveis fósseis já vêm sendo desli
gadas, e as nu clea res devem acabar até 2022.
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e no uso de fontes renováveis implica planeja-
mento, regulação e políticas bem estruturadas. 
Alguns paí ses já contam com importantes con-
quistas, enquanto outros ainda precisam dar 
muitas passos para expandir seus meios de 
produção de energia e gerar ne gó cios, empre-
gos, mercados e be ne fí cios socioambientais.

A Palavra de especialistas

 Segurança, 
competitividade e 
sustentabilidade
Dificuldades gerais para 
a regulação do setor 

energético decorrem do fato de ser necessá-
ria uma perspectiva de longo prazo para ele, 
que também carece de grandes e urgentes in-
vestimentos, pois seus avanços dependem di-
retamente de inovações tecnológicas. As po-
líticas adotadas e os instrumentos escolhidos 
precisam cumprir condições de “custo efetivo”, 
isto é, obter resultados capazes de maximizar 
o bem-  estar coletivo.

Atual men te, são três os objetivos intrín-
secos a uma política de efi ciên cia energética: 
segurança de fornecimento, competitividade 
e sustentabilidade. Eles não devem ser trata-
dos isoladamente, mas um apoiando o outro, 
a partir de uma já men cio na da e necessária re-
gulação que garanta o uso de tec no lo gias “am-
bien tal men te amigáveis” no setor.

M.C. Gallastegui, M. Escapa e A. 
Ansuategi, professores de Economia na 
Universidade do País Basco, no artigo 
Green Energy, Efficiency and Climate Change: 
An Economic Perspective, de 2015.

 Apoio aos investimentos 
iniciais em eficiência
As maiores empresas do Bra-
sil já têm programas efetivos de 
efi ciên cia energética, tema que 
envolve basicamente mudança 

de processos, cultura e investimento. A maior 
parte delas apresenta consolidada uma dire-
toria específica para o assunto.

Quan to mais antiga a organização, mais 
oportunidades de investir em redução de cus-
tos; porém, dian te do  atual cenário brasileiro, 
qualquer recurso ini cial necessário implica um 
gasto muitas vezes difícil de se bancar. Preci-
samos, portanto, pres sio nar o governo fede-
ral para obter linhas de fi nan cia men to específi-
cas de projetos de efi ciên cia energética, vistos 
muitas vezes no Brasil mais pela óptica econô-
mica do que pela am bien tal.

Efi ciên cia energética está as so cia da à sus-
tentabilidade! Vai além da redução de emis-
sões de gases de efeito estufa, do consumo 
de água e outros resultados conhecidos. Cada 
ini cia ti va pode contribuir de modo significati-
vo, por exemplo, no enfrentamento das mu-
danças climáticas, desde que se tenha uma 
percepção coletiva, dis tan cian do-  se do in di vi-
dua lis mo, como em uma eleição: alguém de-
cide não participar porque seu voto, suposta-
mente, não fará diferença, mas esquece que, 
no final, o resultado consiste na contagem de 
cada um. Cabe a todos nós, assim, um proces-
so de aculturamento.

O debate sobre sustentabilidade e efi-
ciên cia acontece em termos muito distan-
tes da rea li da de da grande população. Atingir 
um estágio de entendimento coletivo implica 
aproximar o discurso técnico do dia a dia das 
pes soas. Não adian ta rá simplesmente jogar a 
carga sobre o governo ou sobre algumas pou-
cas e específicas empresas.

Rogério Zampronha, CEO da Schneider 
Electric Brasil, no evento Brasil + Eficiente, 
realizado na sede da empresa, em 2015.

 Macro  olhar  
sobre energia
Aprimorar a ef i ciên cia ener-
gética liga-  se diretamente ao 
movimento rumo a uma eco-

nomia de baixo carbono. No entanto, encon-
tramo-  nos limitados pela falta de vantagens e 
be ne fí cios para quem investe em processos e 
atitudes mais sustentáveis no uso de energia. 
E políticas públicas têm um importante papel 
nessa história.

Segundo es pe cia lis tas, muitas medidas que 
promovem a efi ciên cia energética não são cus-
to-  efetivas, característica fundamental para 
investimentos. No entanto, não devemos nos 
restringir apenas a contabilizar os gastos e 
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compará-  los às eco no mias alcançadas. Exis-
tem externalidades significativas para se levar 
em conta. Aumentar o nível da efi ciên cia ener-
gética na cio nal, por exemplo, tem efeitos po-
sitivos em questões ma croe co nô mi cas, como 
a dependência de energia, mudanças climá-
ticas e saú de da população, repercutindo di-
retamente no nível in di vi dual: re si dên cias di-
mi nuem o custo da eletricidade e tornam-  se 
mais confortáveis para seus moradores, en-
quanto empresas am pliam sua produtividade 
e competitividade. Falamos, portanto, em ge-
ração de empregos!

Apesar de tantos be ne fí cios, o mercado 
para a efi ciên cia energética apresenta diver-
sas falhas e barreiras quanto aos investimen-
tos. Falta acesso ao capital enquanto sobra 
informação inadequada e a consequente aver-
são aos (supostos) riscos. Por isso se justifica 
a necessidade de intervenções públicas, mas 
uma política não é su fi cien te para promover, 
sozinha, a mudança desse cenário.

Durante as últimas décadas, os governos 
— es pe cial men te, na Europa — têm implanta-
do códigos e padrões para garantir um nível 
mínimo de desempenho energético e instru-
mentos econômicos para incentivar a redu-
ção do consumo de energia. A si tua ção  atual 

caracteriza-  se, assim, pela coe xis tên cia de di-
versas políticas, o que pode ser confuso e ine-
fi cien te devido a ruí dos entre cada uma delas.

Anil Markandya, do Basque Centre for 
Climate Change; Xavier Labandeira, do 
Florence School of Regulation – Climate 
People; e Ana Ramos, da Universidade 
de Vigo, no artigo Policy Instruments 
to Foster Energy Efficiency, de 2015.

 Mercado de 
etiquetagem
Não questiono a proximidade 
entre a política de etiquetagem 
do Procel (Programa Na cio nal de 
Conservação de Energia Elétrica) 

com o entendimento do grande público — ela, 
 aliás, é extremamente positiva —, mas sim, a 
ausência de um viés pautado pela construção 
de um mercado em torno da certificação, não 
apenas na comunicação de um tema para a 
população de baixa renda.

Se os equipamentos mais efi cien tes tives-
sem desoneração, por exemplo, con fe ri riam 
condições econômicas para as pes soas com-
prarem. Esse movimento precisaria, claro, ser 

Parcerias público-  privadas para eficiência

CASE 2

NO BRASIL, ILUMINAÇÃO é tarefa dos mu ni cí
pios, mas existe a possibilidade de conceder a 
gerência das redes para empresas. E com um 
detalhe importante: foco em sustentabilida
de. Estruturando uma Parceria Pública  Privada 
para Efi ciên cia Energética, a cidade delega o 
fornecimento de energia de locais públicos a 
entidades particulares para gestão, moderni
zação, redução de consumo e eliminação de 
ca rên cias tecnológicas.

Uma PPP para Efi ciên cia Energética prevê, 
entre outros objetivos, reduções mínimas de 
55% no consumo de energia utilizada em ilu
minação, 25% no consumo geral das prefeitu
ras e 15% no desembolso mensal referente a 
esses gastos. Ela parte de três prin cí pios bá
sicos: economicidade (minimizar o custo dos 
recursos utilizados), efi ciên cia (relação entre 
bens/serviços produzidos e recursos utilizados 

na produção) e eficácia (comparação entre re
sultados almejados e atingidos).

Na capital paulista, mais de 40 empresas 
disputam a primeira PPP da história da cida
de: o maior programa de iluminação pública 
do planeta envolve um contrato de mais de 
R$ 2 bilhões para substituir 560 mil lâmpadas 
convencionais por LED, mais efi cien te, durá
vel — tem vida útil de 50 mil horas, enquanto 
as tec no lo gias comuns va riam de 5 mil a 20 mil 

— e até 60% mais econômico.
A prefeitura pretende deixar de gastar 

R$ 100 milhões por ano, enquanto a empre
sa responsável pelo contrato arrecadará a 
Contribuição para Custeio do Serviço de Ilu
minação Pública (Cosip), paga na conta de luz 
mensal (R$ 4,72 por residência e R$ 14,83 para 
imóvel não residencial), que, em 2013, somou 
R$ 253,8 milhões.
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atrelado a uma política bastante eficaz de lo-
gística reversa, pois, ao se trocar uma gela-
deira, gera-  se um problema am bien tal e so-
cial. Há, assim, toda uma construção cultural 
a ser melhorada.

João Carlos Salgueiro, gerente nacional  
de Energia e Sustentabilidade da  
Schneider Electric Brasil, no evento 
Brasil + Eficiente, realizado na 
sede da empresa, em 2015.

 Externalidades  
e eficiência
Sob certas cir cuns tân cias, a coe-
xis tên cia de instrumentos políti-
cos com fins diversos faz senti-
do a partir de uma perspectiva 
de efi ciên cia. Por exemplo: os 
mecanismos de apoio às fontes 
renováveis de energia podem 
complementar as políticas fo-
cadas no mercado de carbono, 

bem como estimular inovações.
O uso de combustíveis fósseis gera emis-

sões de gases de efeito estufa, que, por sua 
vez, impõem custos externos para as atuais 
e futuras gerações, mas com um detalhe: eles 
ainda não são refletidos nos preços do mer-
cado, encorajando o consumo de ener gias 
não renováveis acima do nível adequado ou 

aceitável. Precificar corretamente esses im-
pactos é, portanto, a política mais efi cien te 
para promover um sistema energético mais 
sustentável.

Paulina Beato, da Secretaria Geral  
Ibero  americana, e Juan Delgado,  
do Global Economics Group, no artigo 
Interactions Between Climate Policies 
in the Power Sector, de 2015.

 Altos custos  
das renováveis  
em pauta
Dados os be ne fí cios ambien-
tais e so cioe co nô mi cos vindos 
da geração elétrica por fontes 

renováveis, promovê-  la tem se tornado uma 
prio ri da de para governos ao redor do mundo. 
Embora represente maiores gastos de pro-
dução do que os sistemas convencionais, for-
nece, por outro lado, um “preço so cial” mais 
baixo (custos de investimento e de externa-
lidades negativas menos o das positivas). In-
vestidores, produtores, fornecedores e con-
sumidores de energia, porém, são guiados 
quase que exclusivamente por incentivos  
de mercado.

Incentivos públicos às ener gias renová-
veis aumentam sua competitividade, além de 
internalizar suas externalidades positivas nas 
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decisões tomadas pelos atores econômicos e 
permitir que elas se consolidem na concorrên-
cia de mercado.

Mesmo em paí ses com forte penetração 
das renováveis no sistema elétrico, há uma 
preo cu pa ção subs tan cial quanto aos custos do 
apoio a essas fontes — considerados insusten-
táveis no curto prazo —, tornando necessário 
um foco es pe cial sobre o cumprimento de me-
tas para o sucesso das políticas de incentivo.

Pablo del Río, cientista titular do Instituto 
de Políticas y Bienes Públicos, no artigo 
Renewable Energy Promotion: Usual 
Claims and Empirical Evidence, de 2015.

 Revolução energética
As transformações do clima tor-
nam mais urgente a necessidade 
de ação nos sistemas energéti-
cos globais — do contrário, to-
dos nós estaremos condenados 

a viver um verdadeiro inferno. Vejo também a 
desigualdade e a injustiça do sistema econô-
mico pelas lentes da mudança climática: quem 
tem menos vai sofrer muito mais do que quem 
pratica o business as usual.

A África é um bom exemplo: embora seja 
responsável por menos de 3% das emissões 
de gases de efeito estufa, quando olhamos as 
previsões, notamos que o pior impacto das 

mudanças no clima será no continente mais 
pobre do mundo. Para cada grau de aumento 
na temperatura global, muitos africanos expe-
rimentarão 1,5 grau a mais, mesmo não sendo 
de sua responsabilidade.

A chave para superar previsões como essa 
está em par ce rias público-  privadas como a 
SE4ALL (Sustainable Energy for All ou Energia 
Sustentável para Todos), uma me ga coa li zão 
cria ti va para construir um sistema energético 
ecoe fi cien te. Temos envolvido CEOs de corpo-
rações privadas, líderes governamentais e da 
so cie da de civil com o objetivo de promover 
o acesso universal à energia até 2030 e, para 
tanto, arrecadar aproximadamente US$ 50 bi
lhões de investimento por ano.

Não se trata de ajuda, mas de investimen-
to misturado com fi nan cia men to público, pois 
queremos  criar mercados e incentivos para de-
senvolver as tec no lo gias ne ces sá rias. O gran-
de desafio é fazer com que as empresas se 
sintam estimuladas a usar seu dinheiro para 
mudar o mundo. Se quisermos ver essa revo-
lução energética espalhada pelo planeta, pre-
cisamos incentivar pesquisa e desenvolvimen-
to, investimentos privados, políticas públicas 
e regulamentos.

Kandeh Yumkella, representante  
especial da Secretaria Geral da ONU para  
a SE4ALL (Sustainable Energy for All),  
em informações do site da iniciativa.
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CAMINHO DAS PEDRAS

O QUE pode ser feito

Governos
 A Foco na redução dos riscos políticos e regulatórios;
 A Ter um plano para a sustentabilidade da energia com me
tas bem definidas;

 A Estabelecer políticas energéticas de longo prazo, susten
tadas por regulações consistentes e bem implementadas;

 A Atrair investidores;
 A Exigir accountability (prestação de contas) na regulação 
do setor de energia, atribuindo direitos de pro prie da de aos 
agentes que representam a demanda a fim de contraba
lançar o excesso de poder do lado da oferta.

Comunidade financeira
 A In fraes tru tu ra financeira para facilitar o fluxo de capital 
para o setor de energia;

 A Tornar mais claro o papel de diferentes investidores e ins
trumentos financeiros;

 A Rever modelos de classificação e desenvolver novas abor
dagens para agrupar projetos de pequena escala.

Indústria de energia
 A Apresentar projetos financeiramente atraen tes;
 A Ser proa ti va nas discussões sobre políticas energéticas;
 A Estabelecer procedimentos  padrão e investir na comuni
cação de melhores práticas;

 A  Criar novos modelos de precificação e encorajar a respos
ta do lado da demanda.

COMO fazer:

Governos
 A Garantir a estabilidade econômica para reduzir riscos e 
incertezas;

 A Rea li zar análises sistêmicas para im pul sio nar a cria ção de 
eco no mias de mercado em torno da regulação (Cap & Trade);

 A  Criar novas formas de sustentação para investimentos no 
setor, desvinculando a responsabilidade de fi nan cia men
to apenas da esfera pública.

 A  Criar am bien te regulatório adequado, para tornar o país 
competitivo na atração de investidores externos;

 A A accountability pode ser feita atribuindo ao consumidor a 
liberdade de escolha do fornecedor; assim, ins ti tuem  se, 
na linha da regulação por incentivos, mecanismos que per
mitam maior participação do consumidor na formação da 
tarifa. É preciso também capacitar agentes para a defesa 
do direito dos consumidores.

Comunidade financeira
 A Apoiar esforços de padronização de instrumentos para ava
lia ção técnico-  econômica dos projetos;

 A Preparar corpo técnico das instituições financeiras e 
construir núcleos capazes de avaliar os projetos segun
do determinados critérios para, assim, realizar o melhor 
financiamento.

Indústria de energia
 A Desenhar um modelo de desenvolvimento atrativo para 
a indústria que supre a cadeia de energia/efi ciên cia 
energética;

 A  Criar plataformas de diá lo gos para troca de informações e 
para aumentar a com preen são acerca do sistema de ener
gia como um todo;

 A Incentivar a formação/regulamentação de profissionais de 
energia/efi ciên cia energética;

 A Incentivar o surgimento de lideranças aptas a criar políti
cas e estimativas para o setor.

Parcerias Público-Privadas  
e Energy Watch
No Brasil, embora pouco utilizadas, as Parcerias PúblicoPri
vadas (PPP) resguardam os interesses de ambas as esferas, 
tais como: a repartição objetiva de riscos; a remuneração 
regular do parceiro público; o sistema de ga ran tias públicas 
em defesa do parceiro privado; e a remuneração em função 
do desempenho do parceiro privado.

No Reino Unido, a cria ção de um sistema de accountability 
instituiu a liberdade de escolha de todos os consumidores 
em relação aos fornecedores, ampliou o uso de benchmarks 
re la cio na dos à qualidade de atendimento como mecanismo 
de incentivo na tarifa e, por fim, substituiu os Conselhos de 
Consumidores pelo EnergyWatch, uma organização de consu
midores independente, com autoridade para proteger seus 
interesses de eletricidade e gás.

Além do EnergyWatch, outras instituições também têm 
responsabilidade no processo de accountability. A própria 
Secretaria de Energia, a cada relatório  anual sobre o pano
rama energético do Reino Unido, apresenta os dados de ma
neira mais organizada. As universidades e centros de pesqui
sa também publicam papers criticando as diretrizes regula
tórias e contribuindo de maneira ativa com o processo de 
accountability. Caso as con ces sio ná rias discordem, podem 
submeter a questão à Competition Commission. Revisões Ju
diciais também são possíveis.
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