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A realidade dos pacotes de estímulos na maior parte do mundo tem significado mais e não 
menos carbono, apesar das diversas manifestações em favor de uma recuperação verde. O 
portal energypolicytracker.org, que monitora alocação de recursos públicos nas políticas de 
estímulo para enfrentar a pandemia, contabiliza US$ 169 bilhões em suporte a combustíveis 
fósseis versus U$$ 137 bilhões direcionados a energia limpa nos países do G20. Nesse 
ambiente, é importante entender o que está por trás desse emaranhado de sinais e discurso - 
alguns contraditórios - para compreender os benefícios de uma estratégia clara de 
descarbonização no contexto da transição energética. 
 
A descarbonização conquista espaço crescente na agenda política e de investidores. Mas, 
mesmo diante do acelerado barateamento das tecnologias renováveis, os resultados ainda 
tardam. Apesar da pandemia e do distanciamento social terem produzido grandes reduções 
no volume de emissões, essa queda observada não autoriza comemorações: as recuperações 
nas crises do petróleo e na crise financeira de 2008 foram acompanhadas de aumento no 
volume de emissões, ainda que essas tenham ficado estáveis ou mesmo declinado por algum 
tempo. Esse fenômeno está prestes a se repetir: dados recentes mostram que mesmo com a 
redução dos percursos de casa para o trabalho, a queda de emissões na Califórnia em 2020 é 
estimada em 2,4%. 
 
Importantes atores nesse processo, as companhias de petróleo estão experimentando redução 
sensível de demanda e queda de preços, o que afeta negativamente seus resultados e 
compromete sua capacidade de pagar dividendos. Apesar das pressões por investimentos 
sustentáveis, até agora sua atratividade se mantinha muito ancorada no pagamento de 
dividendos. Aqui já aparecem respostas em direções distintas. Acreditando que a recuperação 
na China sinaliza possibilidade de recuperação da demanda e dos preços do petróleo no pós-
pandemia, a Saudi Aramco decidiu manter distribuição de dividendos a despeito do resultado 
desapontador. De outro lado, enquanto reporta perdas de US$ 16,8 bilhões no trimestre e a 
decisão de cortar dividendos pela metade, a BP anunciou sua disposição de investir cerca de 
US$ 5 bilhões por ano em renováveis, como eólica, solar, gás com captura e armazenamento 
de carbono (CCS, na sigla em inglês) e hidrogênio. 



 

 
Na transição energética, o papel do setor elétrico é central. E no Brasil, ele dá sinais de 
recuperação, quase retomando níveis de demanda e inadimplência de 2019. Esse 
comportamento revela resiliência, ou seja, capacidade do setor de reduzir a magnitude e/ou a 
duração em resposta a um evento tão disruptivo como o Covid-19. Há players relevantes que 
acreditam em uma descarbonização mais profunda do setor elétrico. A disputa da AES Corp 
(AES Holdings Brasil Ltda.) e da Eneva pelas ações da BNDESPar (65%) na AES Tietê é 
reveladora desse processo. A boa performance da AES Tietê no primeiro semestre ilustra a 
capacidade de geração de valor a partir de portfólio de investimentos em renováveis, com 
um olho em armazenamento e novas tecnologias. São sinais de oportunidade ou pressão por 
aprofundamento da vocação renovável do setor elétrico. A eletrificação de veículos no 
transporte coletivo em cidades de grande e talvez médio porte pode fazer parte de uma tal 
estratégia: o carregamento nas garagens à noite garante autonomia para rodar durante o dia e 
permite aproveitar geração fora do pico, de modo racional, e por meio de renováveis. 
Ademais, contribui para melhorar a qualidade do ar, fonte de doenças e despesas na saúde. 
 
Diversos estudos mostram que uma estratégia de 100% renováveis é cara. Por isso, escalar 
experiências como a da AES Tietê requer definir claramente um objetivo de política nessa 
direção. Uma expansão que combine apenas renováveis e armazenamento exige grande 
investimento em capacidade instalada para enfrentar períodos prolongados de baixa 
irradiação solar e poucos ventos. Em consequência, tem-se ociosidade de grande parte desse 
potencial durante muito tempo, comprometendo sua viabilidade econômica. Por sua vez, 
estratégias que incluam energia limpa firme - que podem combinar biomassa e plantas a gás 
com captura de carbono e armazenamento e energia nuclear - permitem alcançar 
descarbonização do setor elétrico de modo mais econômico e politicamente viável. É 
importante fazer as contas para avaliar os custos correspondentes no caso brasileiro. Ajuda 
desenhar e implementar mecanismos eficientes de mercado, por exemplo, para contratar 
resposta da demanda, serviços ancilares e eficiência energética. 
 
Não basta ter a descarbonização como bússola, pois a multiplicidade de caminhos para 
alcançá-la pode levar à imobilidade. Urge estabelecer uma estratégia clara de 
descarbonização da economia - que ainda está ausente do Plano Nacional de Energia (PNE) 
2050. A despeito dos investimentos e da dificuldade de reduzir emissões - muitos pacotes de 
estímulo ainda dão grande suporte para combustíveis fósseis - uma escolha que claramente 
aprofunde nossa vocação renovável pode entregar preços competitivos e gerar empregos, 
atendendo aos objetivos de política energética de confiabilidade e segurança do suprimento. 
Não se trata de ativismo político, mas de saber aproveitar uma oportunidade. A participação 
do setor elétrico no investimento estrangeiro direto em 2018 correspondeu a 5,5%, contra 
11,4% do setor de petróleo e gás natural. Ainda que os valores absolutos deste sejam muito 
maiores, a participação daquele pode aumentar. Prova disso é a disposição dos investidores 
institucionais do Institutional Investors Group on Climate Change (IIGC), que reúne mais de 
70 fundos de pensão com ativos de U$ 16 trilhões comprometidos com a estratégia de zerar 
emissões líquidas até 2050. 
 
*Joisa Dutra é diretora do Centro de Regulação em Infraestrutura da Fundação Getulio 
Vargas (FGV CERI), membro do Conselho Global do Futuro da Energia do Fórum 
Econômico Mundial e escreve quinzenalmente para o Broadcast Energia. 
Esse artigo representa exclusivamente a visão da autora.  


