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O Brasil é um mercado rico em 
oportunidades e com projetos que nos 
possibilitam estar na vanguarda mundial 
em fornecimento de energia limpa e 
sustentável; ao mesmo tempo, algumas 
áreas, como a indústria química, precisam 
de fomento para ganhar competitividade
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A 
9ª Conferência de Energia 
e Recursos Naturais na 
América Latina, realizada 
em formato virtual nos 

dias 15, 16 e 17 de setembro, 
trouxe debates e reflexões sobre 
a indústria de energia e recursos 
minerais em um contexto 
marcado pelo aprofundamento das 
discussões acerca das mudanças 
climáticas, da transição energética 
(o que vem por aí? Estamos prontos 
para o crescimento global de 
demanda por biocombustíveis e 
Hidrogênio?) e da viabilização do net 
zero. Isto sem falar na digitalização, 
nas inúmeras frentes que se 
abrem com a ascensão do 5G, com 
as novas perspectivas do setor 
automobilístico e na necessidade 
de uma política de Estado para a 
indústria química.

Ou seja: foram temas ricos e 
abrangentes. Já na abertura da 
Conferência, foi ressaltado que 
quem vai financiar as tecnologias 
de low carbon será o setor privado. 
Há preocupação com o ambiente 
político desafiador da América 
Latina, mas também a certeza de 
que quem liderar a transição de 
baixo carbono na região tenderá a 
manter esse protagonismo.

Pelo menos, tudo indica que 
o Brasil vem se preparando 
adequadamente para as novas 
demandas energéticas. Já temos 
iniciativas de vanguarda, como o 
RenovaBio, uma política de Estado 
que reconhece o papel estratégico 
de todos os biocombustíveis (etanol, 
biodiesel, biometano, bioquerosene, 
segunda geração, entre outros) 
na matriz energética brasileira. 
Esse programa atua por meio de 
três eixos estratégicos: metas de 
descarbonização, certificação da 
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produção de biocombustíveis e 
crédito de descarbonização (CBIO). 

Temos também o Net Zero, 
que se propõe a não adicionar 
novas emissões à atmosfera. 
Foi ressaltada a relevância de 
se garantir uma transição justa, 
assegurando que as comunidades 
não sejam afetadas e também 
o objetivo de prover acesso a 
Energias Limpas para toda a 
população. 

Para a modernização do setor 
elétrico, que já conta com 85% de 
oferta de energia limpa, o Brasil 
está elaborando as diretrizes sobre 
os benefícios ambientais das 
fontes. A proposta em andamento 
deverá incluir desde diretrizes para 
certificação de energia limpa até 
a instituição de um mercado de 
carbono, que, mesmo partindo do 
setor elétrico, poderá incluir outros 
setores também.

Mas, para fazermos frente ao 
crescimento médio previsto de 
3% até o final da década, serão 
necessários investimentos da 
ordem de R$ 2,7 trilhões no setor 
energético. 

Agenda do clima

Foram apresentados os principais 
insights da pesquisa global CEO 
Outlook, em seu recorte específico 
com executivos de ENR. 

Dentre outros pontos, como a 
crescente relevância da pauta 
ESG e o desafio de reter talentos, 
foi mencionado que 79% dos 
CEOs acreditam que precisamos 
ter urgência na agenda climática, 
ressaltando três principais pilares: 
ESG em tudo que fazemos, 
Transformação Digital e Pessoas 
como Prioridade.

Energias renováveis

A descarbonização é determinante 
para a formação de novos 
portfólios de energia, mas a 
escolha das fontes depende 
da aderência à estratégia da 
empresa. A importância de um 
olhar mais holístico no processo de 
descarbonização, incluindo novas 
tecnologias e a captura de carbono, 
foi objeto de debate durante a 
Conferência.

Dentre outros insights, os 
participantes constataram que 
as mudanças climáticas têm 
dirigido a pauta de investimentos 
– o que favorece, naturalmente, 
setores e projetos voltados ao 
desenvolvimento do uso de 
Hidrogênio, fontes renováveis 
(especialmente solar e eólica), 
dentre outros – incluindo os 
biocombustíveis, área na qual o 
Brasil tem ampla expertise. 

Outro tópico abordado foi o 
conceito de transição justa, 
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que é bastante relacionado ao 
Acordo de Paris. As discussões 
tangenciaram a importância de 
todos os países, incluindo todos 
os emergentes, assumirem o seu 
papel na realização das metas de 
descarbonização.

Em relação ao Brasil, que de 
fato detém amplas possibilidade 
de geração de energia limpa e 
renovável, chamou atenção o 
quanto a produção de energia eólica 
evoluiu em apenas 10 anos. Em 
2011, havia muita incerteza sobre a 
fonte e apenas 1 GW de capacidade 
instalada; hoje, são 18 GW de 
capacidade instalada – e existem 
planos de expandir ainda mais.

Vale ressaltar que o uso de energia 
eólica representou, em 2020, a 
não-emissão de 22 milhões de 
toneladas de CO2, o que equivale 
às emissões de cerca de 20 
milhões de automóveis.

Hidrogênio e o setor de metal 
e mineração

Também são interessantes as 
perspectivas do Hidrogênio e seus 
impactos no setor de mineração. Na 
mesa específica sobre o assunto, 
foi mostrado que caberá ao setor 
público empreender um grande 
esforço de coordenação, de modo 
que os Ministérios, com seus vários 
planos e programas, dialoguem e 
propiciem a criação e o crescimento 
do mercado e viabilizem a migração 
do Brasil para o Hidrogênio.

Como um dos temas do momento é 
o Hidrogênio verde, proveniente da 
eletrólise de fontes renováveis de 
energia, foi destacado que o Brasil 
tem muito a crescer nesse aspecto: 
o que não nos falta é biomassa para 
dela derivar tanto o Hidrogênio verde 
quanto a eletricidade limpa. 

Obviamente, tudo isso requer uma 
estratégia de longo prazo, o que 
felizmente parece contemplado nas 
mais de 50 diretrizes do Programa 
Nacional de Hidrogênio.

5G terá potencial para 
revolucionar vários mercados

Muitos mercados que têm grande 
destaque hoje devem melhorar ainda 
mais a sua participação com o ganho 
de eficiência. Os novos modelos de 
negócios, considerando a digitalização 
e a atuação intersetorial, tendem a 
crescer. Espera-se que o mercado 
de Utilities, atualmente muito focado 
em fornecer os serviços básicos, 
passe, por exemplo, a apostar mais no 
relacionamento com o cliente. 

Hoje, as operadoras europeias 
buscam espaço para o 5G numa 
ótica de consumo de massas, 
mas já existem entidades que 
avaliam a possibilidade de realizar 
processos industriais de um modo 
mais digital. O Brasil pode seguir 
essa lição, que ajudará a mudar os 
paradigmas de muitas empresas 
que não estão habituadas a ter, em 
seus ecossistemas, uma área de 
disrupção. 

Além disso, o que não aconteceu 
com o 4G, mas felizmente está 
acontecendo agora, são os debates 
intersetoriais em busca de parcerias. 
Assim, o 5G tem tudo para trazer um 
panorama revolucionário de fato.

Química e petroquímica

Mais de 90% das indústrias 
usam algum insumo químico e/ou 
petroquímico em suas atividades. 
Por isso, uma indústria química 
forte deve ser prioridade estratégica 
para qualquer país. Mas, em mais 
de 30 anos de globalização, a 
indústria química foi a que mais 
perdeu competividade no Brasil, 
não conseguindo fazer frente à 
concorrência, sobretudo da indústria 
chinesa.

Mesmo assim, e apesar de ser 
evidente que todos os países 
que têm uma indústria química 
forte promovem incentivos a este 
segmento, o parque brasileiro recebe 
15 vezes menos incentivo do que 
a indústria química americana, por 
exemplo.
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É preciso mudar este cenário 
e garantir nossa participação 
competitiva em escala mundial.

Matriz energética da indústria 
automobilística nacional 

A futura matriz energética da 
indústria automobilística nacional 
foi discutida durante o último dia 
do evento. Sabe-se que a indústria 
de transporte e logística tem um 
desafio gigantesco: ela precisa 
reduzir sua pegada de carbono 
em 50% a cada década. Existem 
meios e tecnologias que vão 
permitir trilhar esse caminho, mas 
será necessário integrar muitos 
stakeholders. Os ecossistemas de 
transporte e logística vão ter que 
atuar conjuntamente. 

Também será preciso definir 
borderlines, porque estamos 
lidando com a mitigação dos riscos 
das emergências climáticas e 
precisamos que as discussões das 
matrizes energéticas se deem em 
torno do conceito “do poço até a 
roda”: isto é, independentemente 
da fonte, seja combustível 
renovável, seja eletrificação, a 
forma como essa fonte será 
disponibilizada também precisa ser 
discutida.

Outro ponto destacado foi a 
importância de distinguir transporte 
urbano de transporte rodoviário, 
lembrando sempre que as soluções 
não são “concorrentes”: elas são 
complementares. 

De qualquer forma, com seu 
pioneirismo no ProÁlcool e fortes 
investimentos em biodiesel, o Brasil 
já tem protagonismo na produção 
de energia renovável, o que dá ao 
País plena condição de inserir-se 
cada vez mais como opção viável 
na demanda global por energias 
renováveis. 

Mas não podemos nos isolar do 
mundo com nossas competências 
exclusivas: em vez disso, devemos 
interagir.

Conclusões

Em linhas gerais, evidenciou-se 
que não nos faltam desafios. 
Estes vão desde a necessidade de 
alinhar os propósitos e as missões 
dos negócios às aspirações da 

sociedade até a descoberta dos 
caminhos que permitirão conciliar 
a sustentabilidade econômico-
financeira dos empreendimentos 
com as melhores práticas 
socioambientais. 

Também somos desafiados a 
formar pessoas e reter talentos; 
a caminhar rumo à digitalização e 
ao customer centricity, antes de 
“ficarmos para trás” no tabuleiro 
global; e a transmutar obstáculos 
em oportunidades, algo que, por 
um lado, o Brasil tem muitas 
chances de fazer, e, por outro, 
talvez exija um apoio mais enfático 
e suficiente.n
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