
Tendência
Novas tecnologias 
sustentáveis5 Desenvolver soluções tecnológicas —  

com potencial para ganhar escala no 
mercado — que reduzam impactos ambientais, 
diminuam os custos da energia e ampliem 
a eficiência e a vida útil dos produtos



Desafio tecnológico

Os avanços tecnológicos dos últimos 
anos não am plia ram somente a va-
rie da de de fontes energéticas, mas 
também a possibilidade de supe-

rar um desafio mun dial: suprir uma elevada 
demanda por energia e reduzir impactos am-
bientais adotando formas de geração cada vez 
mais limpas e sustentáveis.

De um lado, as tec no lo gias têm papel fun-
damental na produção de energia mais barata, 
co mer cial men te viá vel, facilmente dis tri buí da e 
passível de ser utilizada de modo inteligente e 
conectado. De outro, frente a projeções pouco 
otimistas sobre o aquecimento global e suas 
consequências à bio di ver si da de e à qualidade 
de vida, permitem reduzir emissões de gases 
de efeito estufa e outros danos gerados pelos 
sistemas energéticos tradicionais.

Os be ne fí cios de investimentos em tec no-
lo gias de energia renovável podem vir tanto 
na forma de mitigação de impactos ambien-
tais como na expansão de ganhos so cioe-
co nô mi cos, conforme demonstra o relató-
rio elaborado em 2014 pela International 
Renewable Energy Agency (IRENA — em por-
tuguês, Agência In ter na cio nal de Energia Re-
novável), REthinking Energy — Towards a New 
Power System (Repensando Energia — Rumo a 
um Novo Sistema de Energia). Segundo o do-
cumento, em 2013, 6,5 milhões de empregos 
foram cria dos em todo o mundo com foco em 
inovação para fontes mais sustentáveis.

Ainda de acordo com o relatório da IRENA, 
a redução dos custos das tec no lo gias alia-
da ao aumento de sua efi ciên cia possibilitou 
aos sistemas solar e eó li co, por exemplo, um 
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emparelhamento com a geração de eletrici-
dade a partir de fontes fósseis. Entre 2009 e 
2013, os preços dos módulos fotovoltaicos caí-
ram 70%, enquanto os parques de energia eó-
li ca tiveram seu custo de construção reduzido 
em 18% no mesmo pe río do.

Um dos motivos para o destacado cresci-
mento das tec no lo gias de fontes renováveis 
no mercado é justamente o fato de virem se 
revelando bastante competitivas. Porém, se-
gundo a International Energy Agency (IEA), 
tão importante quanto  criar competitividade 
e escala é a forma como as tec no lo gias são 
empregadas ao longo das etapas de geração, 
transmissão, distribuição e consumo da eletri-
cidade, determinante para o desenvolvimento 
efetivo e de baixo custo das redes inteligentes 
de energia (ou smart grids). Trata-  se, portanto, 
de apoiar a integração das tec no lo gias às dife-
rentes fases do sistema com políticas de longo 
prazo, tornando-  o mais efi cien te, flexível, con-
fiá vel e acessível.

A figura na página seguinte ilustra esta ten-
dência de usar as tec no lo gias em sistemas de 
eletricidade integrados e inteligentes.

Para avaliar a qualidade de uma tecnologia 
em eficiência energética e identificar o caminho 
do sucesso de sua introdução no mercado, é 
preciso considerar quatro elementos essenciais, 
listados pelo relatório World Energy Perspective: 
Energy Efficiency Technologies, do World Energy 
Council: ser tecnicamente aplicável no sistema; 
ter viabilidade econômica; ser realizável (po-
tencial de retorno demonstrável); e ser realista 
(considerando barreiras de implementação po-
líticas, financeiras, mercadológicas). No futuro 
próximo, vale acrescentar, a análise de ciclo de 
vida das tecnologias será pré-requisito e dife-
rencial competitivo para sua seleção.

Tec no lo gias com essas características são 
fundamentais para a produção limpa de ener-
gia, cada vez mais ba sea da em recursos reno-
váveis. Porém, usá-  las isoladamente não pro-
move uma mudança efetiva, que exige trabalho 
conjunto de todas as partes interessadas — go-
vernos, cidadãos, fi nan cia do res, empresas pri-
vadas, agên cias internacionais — para po ten cia-
li zar os resultados da aplicação de inovações 
tecnológicas no longo prazo, rumo à transi-
ção para um sistema energético sustentável.

Eficiência energética na inovação de produtos

CASE 1

DONA DA S MARCA S Brastemp, Consul e 
KitchenAid, a Whirlpool investiu, somente 
em 2012, cerca de R$ 9,7 milhões em proje
tos de melhoria am bien tal, visando, entre 
outros aspectos, à efi ciên cia energética de 
seus eletrodomésticos. Por meio da meto
dologia Design for Environment (DFE), desen
volvida pela Agência de Proteção Am bien tal 
dos Estados Unidos (EPA), cria soluções para 
seus produtos com base na análise de ciclo 
de vida. Assim, aprimora seu port fó lio com 
vistas a minimizar a emissão de CO², eliminar 
subs tân cias nocivas, usar água sustentavel
mente e conservar recursos.

A promoção da efi ciên cia energética fun
damenta  se no selo Classe A do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem (PBE), do Inmetro, 
presente em mais de 90% das produções da 
Whirlpool. A empresa está empenhada em 
lançar aparelhos que economizem 40% a 50% 
de energia em relação à geração an te rior em 
ciclos de 10 anos.

Nesse sentido, destaca  se o Refrigerador 
Inverse Viva, que garante uma economia de até 
32,9% de energia, aumentando ou diminuindo 
automaticamente sua potência de acordo com 
a quantidade de alimentos armazenados. Já o 
Split Consul Inverter, cujo compressor fun cio
na de modo constante para manter a tempe
ratura estável, economiza até 40% do consu
mo energético.

A preo cu pa ção com efi ciên cia também exis
te nas fábricas da Whirlpool. Em 2012, na unida
de de Rio Claro (SP), por exemplo, produtora de 
lavadoras e fogões, houve diminuição de 9% no 
consumo energético; em Joinville (SC), onde se 
produzem refrigeradores, free zers, secadoras 
e purificadores de água, a economia atingiu 8%.

Com 23 la bo ra tó rios de Pesquisa e Desenvol
vimento (P&D) e quatro Centros de Tecnologia 
no Brasil, a Whirl pool tem reforçado a efi ciên cia 
energética como parte de sua estratégia, alcan
çando resultados não apenas financeiros, mas 
também de reputação.
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A Palavra de especialistas

 Estratégias de 
competitividade
Tec no lo gias de ener gias reno-
váveis — tais como hidrelétrica 
e geo tér mi ca — têm sido muito 
utilizadas há tempos. Já peque-

nas centrais hidrelétricas, menos competitivas, 
foram introduzidas no mercado por meio de 
esquemas regulatórios preferenciais e a partir 
da precificação das externalidades dos com-
bustíveis fósseis.

Há três es tra té gias complementares para 
substituir as fontes fósseis pelas tec no lo gias 
de ener gias renováveis: (1) sub si diar até que 
fiquem competitivas; (2) tornar todas as tec-
no lo gias indesejáveis (poluidoras) cada vez 
menos competitivas, seja por taxação ou re-
gulação; e (3) apoiar a inovação de tec no lo gias 
para reduzir o custo das fontes mais sustentá-
veis no futuro.

A substituição em grande escala dos siste-
mas convencionais pelas atuais tec no lo gias re-
nováveis disponíveis seria muito cara. Assim, a 
inovação se torna es sen cial.

Georg Zachmann, membro do Grupo 
Consultivo Alemão; Amma Serwaah-Panin 
e Michele Peruzzi, do Instituto Bruegel, no 
artigo When and How to Support Renewables? 

— Letting the Data Speak, de 2015.

 Políticas de inovação
Infelizmente, quanto maior a 
disponibilidade de recursos 

para a produção energética, menor a propen-
são em inovar. Políticas públicas são ferramen-
tas fundamentais para mudar essa rea li da de. 
Se desenhadas especificamente para estimular 
a efi ciên cia no consumo de energia, elas podem 
im pul sio nar as inovações a alcançar os padrões 
mais elevados. Além de definir investimentos, 
impostos e sub sí dios, também aprimoram o ní-
vel de informação e cons ciên cia dos cidadãos.

Sistemas de eletricidade inteligentes e integrados do futuro

Ponto-chave
Para maior integração, todos os componentes dos sistemas de eletricidade serão mais 
complexos; porém, aprimorarão as operações, a eficiência e a resiliência, otimizando os 
recursos energéticos e os investimentos

Fonte: Tracking Clean Energy Progress 2014. IEA.

Transmissão e 
distribuição inteligentes

Sistema de controle  
de energia inteligente

Bombeamento 
de represas 
hidrelétricas

Armazenamento

Ar comprimido

Captura e 
armazenamento 
de carbono

Recursos 
de energia 
distribuída

Recursos renováveis de energia

Centro de produção 
de energia e geração 

de calor

Eletrificação de 
transportes

next.doc junho 201554



Tecnologias acessíveis para energia solar

CASE 2

EM PARCERIA COM a startup suí ça Airlight 
Energy, a IBM Research, braço de inovação 
em engenharia da gigante americana de TI, 
lançou uma tecnologia de geração de ener
gia solar chamada Sunflower, um aparelho 
cuja forma remete a um girassol. A mudan
ça no formato tra di cio nal das placas solares 

— retangulares — levou em conta a capacida
de do produto de rea li zar movimentos que 
acompanham a rotação do sol para otimizar 
a captação.

A ideia não se inspira apenas no am bien
te, mas também no corpo humano. Ba sea
da no fornecimento ramificado de sangue, a 
tecnologia conduz água por tubos microscó
picos para res friar o aparelho, como é feito 
nos supercomputadores de alta performance 

da IBM. Sem o res fria men to, a temperatura 
do Sunflower poderia atingir 1.000°C; com ele, 
mantém-  se abaixo de 90°C.

A tecnologia ainda não é co mer cia li zá vel, 
mas o plano das duas empresas é estabelecer 
uma competição para identificar parceiros com 
os quais seja possível desenvolver a instalação 
de protótipos. A IBM e a Airlight Energy ainda 
vislumbram o aproveitamento do sistema cria
do por elas para dessalinização, mas, para tan
to, ainda dependem de novos equipamentos. 
A água quente bom bea da nos dispositivos des
salinizadores resulta em uma bebida pura e po
tável. O Sunflower, portanto, poderá ser uma 
solução para 1,3 bilhão de pes soas sem aces
so à eletricidade e de 2,5 bilhões que não têm 
sa nea men to básico.

As políticas de informação e de educação 
— que in cluem rotulagem de energia e códigos 
de desempenho — têm capacidade para afetar 
a dinâmica da inovação em efi ciên cia energé-
tica. Elas de ve riam ser concebidas para o uso 
mais prolongado possível de tec no lo gias, au-
mentando sua consistência e relevância.

Valeria Costantini, Alessandro Palma e 
Francesco Crespi, da Roma Tre Università; 
e Gianluca Orsatti, do Collegio Carlo 
Alberto, no artigo Policy Inducement Effects 
in Energy Efficiency Technologies, de 2015.

 Inovações eficientes
Das máquinas movidas a vapor 
aos tempos atuais, as tec no lo-
gias foram se aperfeiçoando com 
o automatismo fundamentado 
na produção por meio de com-

bustíveis fósseis. Estes, por sua vez, po ten cia li-
za ram o crescimento da economia e, com isso, 
geraram a necessidade de mais energia, mas 
também foram responsáveis pelo aumento 
acelerado da temperatura do planeta.

Não é possível introduzir mudanças sig-
nificativas no curto prazo, vale ressaltar. Isso 
não quer dizer, porém, que não devemos fazer 
nada. Paí ses desenvolvidos levaram décadas 

para apresentar resultados positivos de suas 
políticas energético-  ambientais, mas conse-
guiram. As  intervenções necessitam de con-
sistência, planejamento, programas de pes-
quisa para soluções inovadoras.

Antônio Martins, professor da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, no programa 
Café Filosófico, da TV Cultura, de 2014.
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CAMINHO DAS PEDRAS

O QUE pode ser feito

Resistência à inovação
 A Vencer o ceticismo que dificulta a tomada de 
decisão.

Custo e efetividade das soluções técnicas
 A Os resultados as so cia dos ao investimento em tec
no lo gias de efi ciên cia energética são muitas ve
zes interpretados de forma errônea.

Barreira ao financiamento
 A As estruturas de fi nan cia men to devem preparar 
grupos es pe cia li za dos para ava lia ção da via bi li da
de técnica dos projetos e seleção da melhor estru
tura de project finance.

Inviabilização de projetos
 A Os resultados dos projetos nem sempre são apu
rados/comunicados corretamente, in via bi li zan do 
um número maior de ini cia ti vas e crian do ceticis
mo por parte dos tomadores de decisão.

Impactos ambientais
 A Minimizar e mitigar impactos ambientais por 
meio de novas tec no lo gias e também durante o 
seu processo de cria ção.

Benefícios sociais
 A Superar a falta de acesso à eletricidade de bi
lhões de pes soas por meio de novas tec no lo gias.

COMO fazer

Resistência à inovação
 A Roteiros de tec no lo gias cria dos pela indústria e 
pela academia podem ser ferramentas úteis para 
acelerar o processo de adoção e reduzir o ceticis
mo por parte dos tomadores de decisão.

Custo e efetividade das soluções técnicas
 A Órgãos governamentais e setoriais devem pro
mover estudos de via bi li da de/rentabilidade, de
monstrando inclusive a metodologia de avaliação 
de custo/benefício.

Barreira ao financiamento
 A Os termos de empréstimos devem considerar: ca
rência adequada em função do prazo médio de 
implantação dos projetos, taxas ba sea das nos pa
tamares internacionais e flexibilidade para as ga
ran tias a partir do acompanhamento dos resulta
dos do projeto durante o pe río do de amortização.

Inviabilização de projetos
 A Maior promoção/regulação, por parte do gover
no, da Norma ISO 50001 — de gestão de energia — 
e dos Protocolos de Medição e Verificação da Per
formance dos Projetos de Efi ciên cia Energética

Impactos ambientais
 A Desenvolver ava lia ção de impacto am bien tal ba
sea da na redução de emissões de gases de efei
to estufa, consumo de água e insumos, pre fe
ren cial men te utilizando a análise completa do 
ciclo de vida.

Benefícios sociais
 A Sub si diar a produção de tec no lo gias limpas e efi
cien tes e facilitar fi nan cia men tos para projetos 
com po ten cial de reduzir custos de instalação e 
geração de eletricidade.

Baterias solares e Postos Ecoeficientes
O novo sistema de energia da Tesla, lançado em 
abril de 2015, conta com duas versões de baterias 
que se utilizam da captação de luz solar para gerar 
eletricidade de forma mais independente. Esta ino
vação deverá estimular o uso de energia renovável 
dentro e fora de casa — a empresa já tem revolucio
nado em outras tecnologias, como seus carros elé
tricos. Além de ter potencial de solução para alguns 
problemas ambientais, a bateria da Tesla pode ge
rar benefícios sociais diretos e indiretos, ao prome
ter independência energética — libertando os con
sumidores de contas de luz altamente custosas — 
e ao tornar viável uma solução de abastecimento 
a baixo custo, suprindo, assim, a falta de eletrici
dade em algumas regiões.

Já a Ipiranga, por meio de inovação e do uso in
teligente de recursos, investe em postos Ecoeficien
tes, que priorizam — da construção à operação — a 
gestão adequada de energia, água, resíduos e ma
teriais. Um dos principais desafios consiste justa
mente em identificar e desenvolver tecnologias 
que se apliquem ao negócio de maneira economi
camente viável, dentro da realidade do mercado. 
Em Curitiba, uma unidade foi totalmente reforma
da, com ampliação de área e redução no consumo 
de energia (de 47 kWh/m² para 22 kWh/m²). No Rio 
de Janeiro, duas receberam certificações pelo PBE 
Edifica, conquistando o Selo Procel (um deles rece
beu também o selo LEED Gold).
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