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O relatório da Agência Internacional de Energia (IEA) divulgado às vésperas da COP 26, 
em Glasgow, argumentava que 65% do PIB global estaria comprometido com metas de 
neutralidade de carbono (NZ targets) em algum momento de tempo. Apesar do 
aumento de ambições traduzido em revisões de metas e NDCs (Contribuições 
Nacionalmente Determinadas, na sigla em inglês), a consolidação dos compromissos 
climáticos revela que estamos distantes de atingir o objetivo de limitar o aquecimento 
global a 1,5 C. 
 
A história é conhecida: as tecnologias de fontes variáveis de energia (VREs, na sigla em 
inglês) permitiriam avançar na descarbonização nesta década; contudo, o atingimento 
das metas de neutralidade de carbono depende de tecnologias ainda não são 
conhecidas e/ou que não são economicamente viáveis. Dentre as mais promissoras, 
despertam atenção o Offshore Wind (OW), hidrogênio, principalmente verde, e captura 
e sequestro de carbono (CCS). Essas tecnologias não são independentes; ao contrário, 
seu papel no futuro da descarbonização é bastante interconectado. 
 
As perspectivas para o OW foram abordadas no Brazil Offshore Wind 2022, evento 
recentemente realizado no Rio de Janeiro. Em grandes números, estariam em análise 
no Ibama 100 GW de projetos de projetos. De acordo com o Ministério de Minas e 
Energia (MME), há um potencial de 700 GW considerando locais com até 50 metros de 
profundidade. Para quem acha que esse mar está para peixe elétrico, encabeçam a lista 
de patrocinadores empresas tradicionais de O&G. 
 
O OW no Brasil é objeto de um conjunto de Projetos de Lei ainda em fase de discussão 
no Congresso Nacional, como o PLS 576/21, de autoria do senador Jean Paul Prattes, e 
o PL 3.655/21, do deputado Danilo Forte. Mas a liderança coube ao Executivo, que 
publicou, em janeiro último, o Decreto 10.946/22. O normativo trata das condições 
para a cessão de uso dos espaços físicos para implantar unidades de geração. Além de 
alguns aspectos de governança, o decreto estabelece dois regimes de cessão onerosa - 
planejada e independente - e possibilidade de uso não oneroso para fins de P&D. 



 

 
Ainda que tenha sido publicado em janeiro, o decreto entrou em vigor na semana 
passada, 15 de junho, e estabelece prazo de 180 dias para que o MME edite normas 
complementares, ou detalhe o processo. 
 
O futuro (próximo) e as perspectivas do OW são tema de discussões quentes ao redor 
do mundo. Para entender o potencial do OW de gerar negócios, vale prestar atenção 
na estratégia da Noruega no ambiente de óleo e gás (O&G). Considerando sua 
experiência no offshore, sua ambição inicial era menos de adoção ou grande 
penetração da tecnologia, e mais de desenvolvimento da cadeia supply chain, 
transferindo tecnologia e conhecimento desenvolvidos para o petróleo offshore. 
 
O debate na Noruega pode trazer lições relevantes para o Brasil: o objetivo lá é antes 
de tudo desenvolver de modo acelerado uma moderna e competitiva cadeia de valor. 
Chance de abocanhar uma parte do mercado potencial além de suas próprias fronteiras 
(marítimas), principalmente diante das metas ambiciosas de descarbonização e a 
dificuldade de muitos vizinhos na região. OW significa possibilidades na instalação 
(equipamentos), serviços de operação e manutenção (O&M) e logística. 
 
A indústria de petróleo offshore pode transferir tecnologia para OW. Mais ainda, a 
estratégia lá visa entender as oportunidades da tecnologia para substituir empregos e 
receitas ao longo do tempo, inclusive para negócios e empregos de maior payroll. Mais 
recentemente, essa visão tem se alterado em consequência da grande necessidade de 
investimento em nova capacidade instalada em consequência da eletrificação de outros 
usos. OW passa a ser uma das importantes tecnologias para a descarbonização. 
 
Nos EUA, onde o setor elétrico é mais descentralizado e os mercados, mais avançados, 
a cessão do espaço físico e a governança do processo para a implantação de OW têm 
sido debatidos desde 2007 pelo menos. Peter Cramton e Lawrence Ausubel, 
protagonistas no desenho de leilões, se debruçaram em 2011 sobre o desenho de 
leilões para alocar direitos para atribuir wind rights no US Outer Continental Shelf 
(OCS). Os melhores espaços físicos são escassos, o que recomenda implementar 
mecanismo justo e eficiente para atribuir direitos de explorar essas áreas para as 
companhias com maiores chances de desenvolver projetos de energia OW. 
 
No outro lado, surge oposição da indústria, reclamando que uma cessão onerosa 
acarreta aumento de custos para o consumidor indevidamente. Na Europa foi cunhada 
inclusive a expressão "negative bidding", o equivalente do #taxarosol. Aí vale 
novamente recorrer a Ausubel e Cramton: em sua visão, a importância do OW para o 
futuro da energia e para a segurança energética nos EUA sinalizavam elevados valores 
nos leilões de direitos sobre o vento. Considerando o alto nível de inércia nos 
programas governamentais, é fundamental acertar nos desenhos dos leilões desde o 
princípio. De modo realista, seguem eles, o desenho adotado no primeiro 
provavelmente seria determinante para a forma de alocar os direitos sobre o vento nos 
"próximos 20 anos". 
 
Leilões têm sido mecanismo dominante para disseminar OW. Em artigo no Energy 



 

Policy, Jansen e coautores analisam leilões de 113 fazendas eólicas atribuídas em 56 
rodadas, totalizando 53,6 GW de capacidade entre 2005 e 2021. As experiências 
consideram os Estados Unidos, diversos países da Europa, Taiwan e China. No radar 
eles identificam também 37 leilões planejados para 2022 - alguns já realizados - que 
representam capacidade adicional de 63,6 GW. 
 
A análise das diferentes experiências no OW revela como o desenho de leilão interage 
com o desenho mais amplo de política. As principais conclusões são que: (i) ainda que 
mercados mais desenvolvidos demandem menos incentivos, de modo geral todas as 
jurisdições empregam algum tipo de mecanismos de hedge ou proteção de preços, 
como contratos por diferenças (CfD); (ii) menos risco atribuído aos vendedores significa 
acesso mais fácil e barato a financiamento; (iii) controlando para diferenças em 
arcabouço legal e regulatório, já se observa tendência de redução de preços; e (iv) 
importante considerar arranjo de conexão e quem e como se paga por ele. Clareza na 
alocação de riscos é fundamental, mas não basta transferir tudo para o consumidor. 
 
Voltando ao tema da cessão do espaço físico, muitas jurisdições fazem essa atribuição 
em separado no OW, mas penalidades por não desenvolver ou atrasar a implantação 
são fundamentais para o sucesso dos investimentos. O Brasil tem vasta experiência 
com os leilões de direitos de exploração de O&G realizados pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), nos quais bônus de assinatura, royalties, 
e Programa Exploratório Mínimo geraram vultosos investimentos, retorno para 
investidores e renda para a sociedade. Mas vale lembrar que petróleo é commodity 
negociada no mercado internacional, enquanto a formação de preços em eletricidade 
por aqui é incipiente.  
 
O setor elétrico no Brasil costuma se pensar absolutamente singular; porém, abundam 
lições relevantes de leilões de OW que poderiam evitar muitos erros no futuro. Fica a 
dica para a regulamentação do Decreto 10.496/22: cuidado com o argumento de 
negative bidding. A atribuição dos direitos ou cessão do espaço físico por meio de 
leilão busca capturar a renda obtida ao exercer uma atividade em regime de 
exclusividade naquela área designada - no caso, implantar e explorar produção eólica 
offshore. Diferentes espaços físicos têm diferentes potenciais, sendo alguns mais 
produtivos ou potencialmente rentáveis.  
 
A experiência ao redor do mundo nas últimas décadas na alocação de direitos escassos 
respalda a noção de que usar leilões para alocar ativos públicos gera ganhos de 
eficiência e permite compartilhar renda com os consumidores. Considerando nosso 
pioneirismo com os leilões de eletricidade, é hora de correr para recuperar o atraso. 
 
*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. 
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