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1 INTRODUÇÃO

Até meados dos anos 1990, fatores como o alto custo do aproveitamento das fontes de energia solar, eólica e biomassa, 
comparativamente às hidrelétricas e a outras fontes tradicionais, inibiam seu maior aproveitamento na matriz energética 
do Brasil. Mais recentemente, a elevação do preço da energia elétrica e a necessidade do uso de usinas termoelétricas 
movidas a combustível de origem fóssil acionaram o alarme sobre a necessidade de ampliar as alternativas de eletricidade.  
As estiagens mais rigorosas, levando a crises de oferta em 2001 e atualmente, desde 2013, aceleram o uso das 
fontes solar, eólica e de biomassa para geração elétrica. Evidencia-se a relevância da pesquisa e da inovação e dos 
instrumentos de apoio estatal aos estudos.

Entre os avanços estruturantes da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e inovação na área de energia  
no Brasil, nos últimos quinze anos, estão os esforços de construção e ampliação de infraestruturas de pesquisa 
e o aperfeiçoamento de capacidades profissionais. A promoção de parcerias e da cooperação entre instituições 
científicas tecnológicas (ICTs), bem como a aproximação de empresas inovadoras, são ainda um desafio, 
como apontam De Negri e Squeff (2016) e Santos (2016). Sabe-se que essa tarefa exige décadas de esforços, 
exigindo mudanças institucionais, além de um aprendizado contínuo. Particularmente na área de energias, 
o país parece ter superado a primeira fase de estruturação de um sistema nacional de inovação (SNIE),  
como sugerido em Santos (2015).

Cabe listar avanços da primeira fase de constituição do SNIE: i) a estruturação de órgãos e funções na área 
de energia; ii) a elevação da capacidade das universidades e do conjunto de ICTs em dar respostas tecnológicas 
às demandas setoriais; iii) a formação e a consolidação de fundos de apoio à P&D; iv) um conjunto de medidas 
de regulação recentes (destacadamente após a criação das agências reguladoras, em meados dos anos 1990)  
com elementos de estímulo à competitividade; e v) a criação/reestruturação de fundos para financiar pesquisas na 
área energética. O fortalecimento dos instrumentos de apoio – a exemplo de novas condições de financiamento 
e de fomento a parcerias em P&D – assim como iniciativas de apoio à pesquisa no âmbito estadual, com as 
fundações de apoio à pesquisa (FAPs), são outros indicativos da estruturação do SNIE.

Pode-se considerar que a segunda fase de consolidação do SNIE seria o aprimoramento de instrumentos  
de apoio, a atração de empresas inovadoras e a conquista de parcela significativa do mercado de insumos e bens de 
capital para a geração energética. O debate acadêmico aponta que ações nesse sentido ocorrem por meio da efetiva 
alocação de recursos públicos e privados e em temas estratégicos como destaca Nascimento (2015). No contexto 
do SNIE, e particularmente no caso da atividade sucroenergética (que representa cerca de 50% das energias 
renováveis (ER) no Brasil), Milanez et al. (2012), Nyko et al. (2013), Santos (2015) apontam que a inovação não 
tem sido uma regra firmemente seguida por boa parte dos produtores e da indústria de base.

Nesse contexto, este trabalho propõe-se a discutir o perfil e as mudanças na destinação de recursos à 
P&D em energias, no âmbito do governo federal. Destacam-se indícios de mudanças recentes e que podem ser 
significativas no fomento à inovação. O ponto de partida da comparação entre momentos de apoio à inovação 
é o diagnóstico apresentado em Santos (2015), sobre os fundos setoriais de inovação do Ministério de Ciência,  
Tecnologia e Inovação (MCTI). O trabalho indicou: i) descontinuidade de desembolsos de recursos para P&D em ER;  
ii) fragmentação desses recursos entre pesquisa básica, avançada e infraestruturas; iii) pulverização de recursos 
específicos de P&D propriamente dita em pequenos projetos; iv) ausência de foco em pesquisa e inovação para 
bens e tecnologias de grande impacto; v) baixa participação de empresas.

1. Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura (Diset) do Ipea.
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Uma vez que não são comparáveis todas as condições, regras e resultados de distintos planos/programas 
o presente texto apresenta apenas indicativos de mudanças internas na promoção da P&D e inovação. 
Abordam-se três iniciativas que, na hipótese aqui levantada, sinalizam mudanças: i) o Plano de Apoio à 
Inovação no Setor Sucroenergético e Sucroquímico (PAISS); ii) mudanças e resultados do Programa de P&D 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); e iii) o Plano Inova Energia, iniciativa de coordenação de 
instrumentos já existentes de apoio à pesquisa.

O texto está dividido em cinco seções, incluindo esta introdução. A seção seguinte apresenta a estrutura 
e os instrumentos de suporte ao financiamento da pesquisa em energia, com exceção de petróleo e gás.  
Na terceira seção são apresentadas as características dos projetos dentro do Programa P&D Aneel. A seção 4 
trata das iniciativas do PAISS e Inova Energia. Por fim, na seção 5 destacam-se algumas conclusões e outras 
considerações sobre estudos futuros.

2  ESTRUTURA E INSTRUMENTOS DE APOIO À INOVAÇÃO EM ENERGIA NO BRASIL

Os investimentos públicos na promoção da P&D no Brasil são marcados pela reestruturação do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ocorrida no final da década de 1990.  
Na área de energia elétrica, as pesquisas têm, também, o apoio do programa de P&D Aneel, instituído pela  
Lei no 9.991/2000. Nesse programa, o investimento em P&D e em eficiência energética é obrigatório, sendo que 
a sua execução não é direcionada pela agência, pois há autonomia das empresas concessionárias, permissionárias e 
autorizadas que atuam na produção, distribuição e transmissão de energia elétrica. As flexibilidades da legislação 
ocorrem também na aplicação de valores e na definição de temas para os responsáveis pelos projetos.

A mesma lei estabelece a obrigatoriedade de recolhimento de recursos para a pesquisa, a título de compensação 
por uso dos recursos hídricos na geração de energia elétrica. Os recursos compõem dois fundos de P&D e ciência e 
tecnologia (o FNDCT e o Programa P&D Aneel). A cada um deles destina-se 0,4% da receita operacional líquida (RL)  
dos mencionados grupos de empresas do setor elétrico.

No Programa P&D Aneel, o papel da agência reguladora é o de administrar a aplicação dos recursos, 
implementar regulamentos adicionais, indicar temas-chave de pesquisa, validar operações, disponibilizar dados 
de cadastro e parâmetros técnicos, entre outros. Para tanto, a Lei no 9.991/2000 e Resoluções Normativas da 
Aneel autorizam convênios e outras medidas de cooperação entre as concessionárias, as ICTs e as fornecedoras 
do setor. As áreas temáticas dos projetos cobrem toda a P&D tecnológica da cadeia produtiva e de suprimentos, 
além de gestão (segurança, controle, modelagens, entre outros) e as diversas etapas do processo de inovação.

Avaliações e estudos sobre o programa P&D Aneel, após as mudanças ocorridas desde 2008, têm tido o desafio 
de identificar em que aspectos as novas diretrizes mostram-se efetivas e com quais resultados para a inovação.  
De acordo com Pompermayer, De Negri e Cavalcante (2011) e Pompermayer (2015), o programa foi marcado, até o 
ano de 2008, por projetos de pouca ligação com a P&D na forma definida pelo Manual de Frascati (OCDE, 2013).  
Alguns resultados parciais e medidas estruturantes sinalizam mudanças, principalmente, a partir de 2011.  
O sistema de acompanhamento, validação e aprovação dos projetos foi aprimorado com as Resoluções Normativas 
nos 318/2008 e 504/2012, além de adendos à legislação e da elaboração da nova versão do manual do Programa 
P&D da Aneel (Aneel, 2012).

Por sua vez, o PAISS constitui-se em uma iniciativa que aglutina recursos do FNDCT e outras fontes, alocados 
pelo MCTI, por meio da Financiadora Nacional de Projetos (Finep), e por instrumentos de apoio à inovação 
e ao desenvolvimento agroindustrial do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),  
como abordam Milanez et al. (2012) e Nyko et al. (2013). Cada plano de negócio contratado junto ao 
PAISS contém seu projeto específico de P&D, exigindo-se a liderança de empresas inovadoras na área 
sucroenergética/sucroquímica e que possuem iniciativas em andamento nos temas abrangidos pelo plano.  
Tanto o PAISS em fase industrial, quanto em fase Agrícola preveem recursos para iniciativas de inovação a 
partir de gargalos definidos pelo setor produtivo, juntamente com ICTs e com o governo. Os recursos para 
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atividades de P&D tecnológico são provenientes do FNDCT e do Fundo de Tecnologia do BNDES (Funtec), 
ambos de natureza não reembolsável, mas com exigência de contrapartida.

O PAISS é orientado, desde sua concepção, pela decisão de concentrar recursos e enfrentar desafios prioritários 
(Nyko et al., 2013; Milanez et al., 2015). A iniciativa caracteriza-se, ademais, por ser um arranjo com potencial 
de consolidar a coordenação do apoio à pesquisa no âmbito do Poder Executivo, somando conhecimentos e 
juntando esforços de fundos que tratam do mesmo tema geral. 

O Plano Inova Energia surge no momento em que são iniciadas ou fortalecidas medidas de fomento à 
produção de energias renováveis e à promoção da eficiência energética, aspectos que demandam investimento 
em inovação. Essa mais recente medida de estruturação do apoio à P&D e inovação é direcionada para a 
ajuda a empresas (em parcerias com ICTs) com acessos menos frequentes aos instrumentos de apoio à P&D – 
empresas fornecedoras, outros ramos da indústria (por exemplo, a. automobilística), de materiais elétricos e de 
equipamentos de consumo energético. A novidade, no atual cenário de fomento à P&D no país é a tentativa de 
integração de ações por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Aneel 
e da Finep, mais o FNDCT/MCTI, além de agências ligadas ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (Mdic). Em razão das distintas formas de trabalho dessas agências, assim como dos fundos e 
órgãos envolvidos, a iniciativa é em si um esforço de coordenação e cooperação que pode ser interessante. 

3 MUDANÇAS NO PROGRAMA P&D ANEEL

Aparentemente, desde 2008, o fomento a projetos revigorou-se no âmbito do Programa P&D Aneel,  
havendo ampliação dos valores e uma nova orientação para energias renováveis, que alcançou o fomento à pesquisa 
em fontes não hídricas de energias. Pompermayer (2015) mostra que, nos mais de três mil projetos submetidos,  
até 2007, 75% dos investimentos referiam-se a projetos de pesquisa na fase inicial do processo inovativo  
(as pesquisas denominadas “básica” e “aplicada”). No total de investimento, 78% destinaram-se a intangíveis 
(conceito, metodologia, algoritmo, software). Segundo Pompermayer (2015), a média dos recursos por projeto 
passou, em valores nominais, de R$ 550 mil (período 1999-2007, sendo 3 mil projetos e R$ 1,65 bilhão) para  
R$ 2,77 milhões (período 2008/2014, que teve 1.660 projetos e recursos de R$ 4,6 bilhões). Tanto a adequação do 
marco regulatório quanto a edição de regras internas ao MME e Aneel contribuíram para o início de uma maior 
concentração de recursos em projetos de maior peso. 

TABELA 1
Distribuição dos projetos de pesquisa por segmento da cadeia produtiva no Programa P&D Aneel – valores monetários 
atualizados pelo INPC até 31/12/2015

Segmento

Projetos 2009-2015 Projetos 2011-2015

No %
Valor (R$-INPC 
31/12/2015)

Média (R$/ 
projeto)

No %
Valor (R$-INPC 
31/12/2015)

Média (R$/ 
projeto)

Geração 839 35,12 3.990.737.423 4.756.540 582 39,32 3.231.320.060 5.552.096

Distribuição 1.274 53,33 3.166.440.481 2.485.432 741 50,07 2.058.046.789 2.777.391

Transmissão 254 10,63 1.227.432.042 4.832.410 148 10 1.038.656.372 7.017.948

Comercialização 22 0,92 118.433.125 5.383.324 9 0,61 82.082.977 9.120.331

Todos 2.389 100 8.503.043.071 3.559.248 1.480 100 6.410.106.198 4.331.153

Fonte: Aneel.  
Elaboração do autor.

Os dados da Aneel, atualizados até o final de 2015, ilustram o significativo porte do programa (tabela 1). 
A distribuição dos projetos de pesquisa submetidos mostra que a geração (46,5% dos projetos) e a distribuição 
(36,89% dos projetos) respondem pela maior parcela dos estudos e valores alocados, o que se esperava de fato por 
serem essas as etapas que concentram gargalos tecnológicos. As informações são relativas ao conjunto de 2.389 
projetos cadastrados com informação do segmento da cadeia produtiva e cujos dados já encontram-se disponíveis.  
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Além desses projetos, há outros 549 cadastrados, porém com pendências e/ou em avaliação pela Aneel.  
Destaca-se o período 2011-2015, em que as mudanças são mais fortemente perceptíveis.

Embora os dados sejam de cadastro (declaração de intenção de investir, tendo a execução a se confirmar),  
eles mostram que o total de projetos, bem como os valores (R$ 8,5 bilhões – atualizados pelo INPC  
até 31/12/2015) e a média global por projeto (de quase R$ 3,6 milhões no período 2009-2015 e R$ 4,33 milhões 
a partir de 2011) são bastante significativos. Em valores atualizados, os projetos registrados (R$ 3.559.248 
de média no período 2009-20015) equivalem a mais de seis vezes o valor médio dos projetos da área de  
ER apoiados no FNDCT (média atualizada 1999-2015 de R$ 566 mil) identificados por Santos (2015).  
Como se pode observar na tabela 1, na última fase do programa, entre 2011 e 2015, essa média é ainda maior 
(mais de sete vezes a relação P&D Aneel/FNDCT), indicando projetos de grande porte no país. 

Do total de 2.938 projetos cadastrados (fases em preparação e em execução), 2.058 contam com a definição 
dos agentes quanto a seguir ou não com a pesquisa (com interesse ou sem interesse). São 1.746 projetos 
considerados de interesse, com média de R$ 3,51 milhões/projeto. A tabela 2 contém a indicação de projetos de 
efetivo interesse, em avaliação e sem interesse, de acordo com os critérios do programa. 

TABELA 2
Status da avaliação dos projetos no Programa Aneel – valores atualizados pelo INPC até 31/12/2015

Status da execução No projetos Valor projeto (R$) Valor (%)

Em avaliação do interesse Aneel 577 R$ 335.150.961 3,91

Definido sem interesse Aneel 312 R$ 694.205.881 8,09

Definido com interesse Aneel 1.746 R$ 6.133.120.489 71,46

Com pendências 292 R$ 1.338.416.947 15,59

Interesse branco/não compreensível 11 R$ 81.525.109 0,95

Total 2.938 R$ 8.582.419.387 100,00

Fonte: Aneel.  
Elaboração do autor.

Somando-se os projetos já avaliados (soma “com interesse” e “sem interesse”) e com resultados divulgados 
até dezembro de 2015 (os 2.058 projetos), obtém-se o valor atualizado superior a R$ 6,8 bilhões de reais no 
período de dezembro de 2008 a dezembro de 2015. É significativo o fato de que os 1.746 projetos considerados 
de interesse representem, nesse grupo de 2.058, 89,83% dos recursos e 84,84% dos projetos já enquadrados.  
Resta saber qual a efetiva contribuição para a inovação no setor e para a economia de energia, sendo 
importante desenvolver uma metodologia para tanto, dentro dos mecanismos de avaliação do programa. 
Contudo, deve-se observar, antecipando observações feitas adiante, que apenas 563 entre os 1.746 projetos 
definidos como de interesse no programa foram concluídos até o final de 2015.

GRÁFICO 1
Projetos por fase da cadeia de inovação por segmento do sistema energético no Programa P&D Aneel – projetos com identificação 
do segmento, exceto “Inserção no Mercado” 
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Fonte: Aneel.  
Elaboração do autor.
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No conjunto dos 2.385 projetos com informações sobre fase e segmento (gráfico 1), verifica-se a continuidade 
da concentração de projetos nas fases “Pesquisa Aplicada” e “Desenvolvimento Experimental”. Essas duas fases do 
processo inovativo respondem por 85,41% do número de projetos e 88,58% dos valores registrados. 

Os valores previstos constam da tabela 3, observando-se a ausência dos dados da fase do processo de inovação 
“Inserção no Mercado”, que teve apenas dois projetos, bem como outros doze, cujo segmento ou fase não foi 
especificado no cadastro. 

TABELA 3
Valor dos projetos por fase da cadeia de inovação por segmento do sistema energético – projetos com identificação do segmento, 
exceto “Inserção no Mercado” no Programa P&D Aneel – valores corrigidos pelo INPC até 31/12/2015

Fase da cadeia da inovação do projeto Total Geração Transmissão Distribuição Comercialização

Pesquisa básica dirigida 398.604.331 170.619.379 22.023.742 205.095.637 865.573

Pesquisa aplicada 4.943.267.595 2.917.343.995 635.659.785 1.306.700.915 83.562.899

Desenvolvimento experimental 2.557.449.637 830.296.552 546.512.238 1.170.270.576 10.370.270

Cabeça-de-série 288.415.229 56.550.245 23.236.277 208.628.706 0

Lote pioneiro 280.428.503 15.927.251 0 264.501.251 0

Todas as fases 8.468.165.294 3.990.737.423 1.227.432.043 3.155.197.086 94.798.741

Fonte: Aneel.  
Elaboração do autor.

Ressalta-se o relativamente pequeno número de projetos que objetivam, desde o seu cadastro no sistema, 
a inovação com produtos. São 113 projetos prevendo desenvolvimento até a obtenção de “Cabeça-de-série” e 
quarenta até “Lote pioneiro”, entre os 2.385 registros, sendo que apenas dois projetos propõem alcançar a fase 
“Inserção no Mercado”. Duas hipóteses podem ser levantadas acerca desse perfil, a serem discutidas em trabalhos 
futuros: i) que o programa é voltado para a resolução de gargalos operacionais próprios e, secundariamente, 
para a inovação em bens para o mercado; ii) que os coordenadores/empresas responsáveis pelos projetos adotam 
postura conservadora no que se refere a anunciar, de partida, no momento do cadastro, resultados para as fases 
finais do processo inovativo; iii) que as empresas fornecedoras de bens (e/ou as ICTs) não consideram seus 
projetos junto ao Programa P&D Aneel determinantes para saltos significativos em inovação de produtos e 
ganho de mercado. 

Os segmentos distribuição e geração respondem por 88,45% dos 2.389 projetos com informação sobre 
o segmento a que se destina (inclusos, além dos 2.385 da tabela 3, os projetos com fase não identificada e os 
dois da fase “Inserção no Mercado”). O foco nas fases “Pesquisa Aplicada” e “Desenvolvimento Experimental” 
está presente, segundo a classificação da Aneel, em 91,3% dos projetos voltados para as etapas de geração e em 
79,75% dos projetos da etapa de distribuição. 

Apesar das dificuldades de se definir um percentual de valores ou de projetos cujo foco seja direcionado a 
uma ou outra fase do processo de inovação, a concentração de recursos em projetos típicos das primeiras fases 
sugere que o foco em inovação com inserção de bens para o mercado é um aspecto a ser fortalecido dentro do 
programa – o que parece justificar a iniciativa do Inova Energia, tratado adiante. Não se ignora, contudo, a 
possibilidade de que os registros estejam voltados apenas para certezas quanto à fase alcançável, sem promessas 
ou compromissos mais ousados de inovação, por parte de empresas/ICTs. De outro lado, possíveis falhas nas 
regras e previsões sobre propriedade em patentes e registros podem induzir tal comportamento.

Outro importante aspecto no plano conceitual do Programa P&D Aneel é a informação, por parte das 
empresas/ICTs, sobre qual o principal tipo de produto resultará de cada projeto. A tabela 4 apresenta valores e 
números de projetos apresentados em cada um dos tipos de produto previsto no sistema da Aneel. Nesse caso, a 
base contém 2.376 projetos com informações.

Os produtos “conceito ou metodologia”, “software” e “sistema” abrangem 64,28% dos valores e 70,79% 
do número de projetos, pelos dados da tabela 4. Embora seja significava a parcela de recursos previstos para 
“Máquina ou Equipamento”, a concentração nos três itens descritos parece ser uma característica mais bem 
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avaliada e talvez reestruturada conjuntamente à redução da concentração nas fases iniciais do processo inovativo, 
conforme destacado anteriormente.

TABELA 4
Tipo de produto principal e número de projetos cadastrados no Programa P&D Aneel – período 2009-2015, valores atualizados 
pelo INPC para 31/12/20151

Produto principal do projeto Valor (R$) Valor (%) No projetos No projetos (%) Média (R$/projeto)

Conceito ou metodologia 3.087.496.006 36,34 832 35,02 3.710.933

Software 772.693.929 9,09 366 15,40 2.111.186

Sistema 1.601.184.929 18,85 484 20,37 3.308.233

Material ou substância 189.582.890 2,23 97 4,08 1.954.463

Componente ou dispositivo 544.213.107 6,41 189 7,95 2.879.434

Máquina ou equipamento 2.301.080.810 27,08 408 17,17 5.639.904

Todos 8.496.251.671 100,00 2.376 100,00 3.575.863

Fonte: Aneel.  
Elaboração do autor.
Nota: 1  Os valores dessa planilha poder ser distintos em relação a outras planilhas, por serem diferentes os projetos que contêm uma ou outra informação.

Ao mesmo tempo, o apoio à pesquisa no âmbito do Programa P&D Aneel contribui com uma diversidade 
temática significativa e coerente com as transformações do setor e com a ascensão das energias renováveis (ER).  
Nos doze grupos de temas do programa (tabela 5), estão distribuídos os 2.382 projetos que registraram a  
descrição temática. A indicação do tipo de produto esperado permite identificar capacidades/preferências 
temáticas e a evidenciar o porte dos projetos por tema de pesquisa.

TABELA 5 
Distribuição dos projetos de acordo com os temas do Programa P&D Aneel – valores atualizados pelo INPC até 31/12/2015

Tema de pesquisa do projeto No de projetos Valor dos projetos (R$) Participação (%) Média (R$/projeto)

Fontes alternativas de geração de energia elétrica 307 2.606.705.294 30,64 8.490.897

Outro 220 1.036.497.395 12,18 4.711.352

Supervisão, controle e proteção de sistemas de energia elétrica 407 1.029.388.841 12,10 2.529.211

Planejamento de sistemas de energia elétrica 190 732.009.716 8,60 3.852.683

Operação de sistemas de energia elétrica 252 608.890.122 7,16 2.416.231

Meio ambiente 195 510.777.905 6,00 2.619.374

Medição, faturamento e combate a perdas comerciais 199 461.441.817 5,42 2.318.803

Qualidade e confiabilidade dos serviços de energia elétrica 178 418.391.968 4,92 2.350.517

Eficiência energética 154 347.858.287 4,09 2.258.820

Gestão de bacias e reservatórios 81 302.204.184 3,55 3.730.916

Segurança 130 268.184.343 3,15 2.062.956

Geração termelétrica 69 185.163.991 2,18 2.683.536

Todos os temas 2.382 8.507.513.863 100,00 3.571.584

Fonte: Aneel.  
Elaboração do autor.

Pode-se observar que entre os 2.382 projetos com temas especificados destacam-se os 307 projetos 
cadastrados como sendo da área de fontes alternativas (30,64% do valor global registrado), com significativos 
R$ 2,6 bilhões. Além desse grande porte, o tema fontes alternativas, cujo predomínio é de ER, está presente 
ainda em projetos dos demais temas listados, podendo dobrar, nesse caso, o valor total para esse tema. Esse é, 
sem dúvida, outro aspecto positivo no programa, tendo em vista a tendência e as necessidades do setor no que 
tange às ER. 

Dois outros aspectos merecem ser registrados. Primeiro, que os temas relativos ao processo operacional 
(planejamento, operação, supervisão, controle e proteção) somam 849 projetos (35,64%) e recursos iguais a  
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R$ 2,37 bilhões (27,86%). Tais temas, juntamente com a eficiência energética, têm grande relevância no caso 
do sistema de energia elétrica brasileiro. 

O segundo aspecto, já mencionado anteriormente, refere-se a um desafio para a gestão do programa:  
a relativamente baixa finalização de projetos dentro do prazo de cinco anos. Pelos dados da Aneel, 563 projetos 
estavam finalizados e com relatório final, até dezembro de 2015, entre 919 projetos com pelo menos cinco anos 
desde a data de cadastro (de 2008 a 2010) até 31/12/2015 – equivalem a uma taxa de conclusão de 61,25% no 
prazo de cinco anos. Eles somam R$ 1.211.330.684,00 (nos três anos mencionados). Em parte, a não conclusão 
do processo de registro, a natural defasagem entre o momento do cadastro e o efetivo início dos trabalhos,  
bem como a não conclusão efetiva da pesquisa são explicações para os atrasos. Mesmo assim, os valores 
permanecem significativos no conjunto de iniciativas de apoio à inovação em energia. Pelas regras do programa, 
aqueles projetos atrasados devem ser registrados como pendência/passivo. 

4 OS PLANOS PAISS E INOVA ENERGIA 

4.1 O PAISS: uma iniciativa de suporte à pesquisa com impulso à inovação

A atuação do BNDES e da Finep no PAISS envolve um conjunto de ações coordenadas de instrumentos de 
fomento à produção e à inovação (programas e linhas de crédito, participação e subvenção) pelas duas agências. 
Tem como objetivo principal fomentar a P&D e inovação de tecnologias agrícolas e industriais voltadas, 
principalmente, para a produção e para o processamento da cana-de-açúcar para fins energéticos. São elegíveis as 
empresas brasileiras que comprovem disposição em empreender etapas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, 
produzir ou comercializar produtos e tecnologias decorrentes de sua atividade inovadora.

A concepção do PAISS traz novidades em relação, por exemplo, ao modelo verificado nas ações do FNDCT.  
Primeiro, porque é orientado em torno de planos de negócio, de grandes projetos e de parcerias entre empresas 
e ICTs. A iniciativa volta-se para a geração de produtos, processos e rotas tecnológicas, procurando dar foco ao 
desenvolvimento de matéria-prima, materiais e equipamentos para a atividade sucroenergética. Outras mudanças 
presentes no PAISS são: i) exigência de iniciativa e liderança das empresas nos planos de negócios e nos projetos 
de P&D, com contrapartida e comprovada iniciativa em andamento; ii) exigência de iniciativa de pesquisa em 
andamento nas empresas; e iii) o projeto de pesquisa é um componente do plano de negócio. 

Além desses fatores citados, projetos de infraestrutura física e/ou mudança de porte industrial não foram 
habilitados no PAISS. A subvenção à P&D limita-se a R$ 10 milhões por plano e a 90% do custo total do 
projeto de P&D, este devendo estar contido no plano de negócio. 

O plano orienta-se por temas/linhas de pesquisa prioritárias, de maior risco ao investimento e com grande 
potencial econômico. Seguindo práticas dos países líderes em P&D em energia, a seleção dos planos de negócio, 
na iniciativa conduzida por BNDES e Finep, pauta-se por três grupos de critérios: i) grau de inovação e  
risco tecnológico (em função da fase de elaboração) associado ao projeto; ii) grau de importância e externalidades 
da tecnologia ou produto – redução de custo, perspectiva de ganhos de produtividade, conteúdo local e a 
capacidade do proponente em difundir tecnologias; e iii) grau de absorção e nacionalização da tecnologia 
(prioridade na seleção) com geração de propriedade. 

As prioridades definidas para a fase PAISS Industrial, iniciada em 2011, foram: i) bioetanol de segunda geração, 
incluindo pré-tratamento de biomassa, obtenção de enzimas, desenvolvimento de microrganismos/processos de 
fermentação e escalonamento de processos para produção de etanol celulósico; ii) novos produtos de cana-de-açúcar; 
iii) tecnologias, equipamentos, processos e catalisadores para gaseificação da biomassa. Na fase PAISS Agrícola, 
iniciada em 2014: i) desenvolvimento de novas variedades com foco em regiões de fronteira, mecanizáveis, de maior 
rendimento e uso de biotecnologias; ii) máquinas e implementos para plantio e colheita, desenvolvimento e difusão 
de técnicas da agricultura de precisão; iii) sistemas integrados de manejo, planejamento e controle da produção;  
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iv) técnicas ágeis de propagação de mudas e dispositivos biotecnológicos inovadores; e v) adaptação de sistemas industriais 
para culturas energéticas complementares/consorciáveis.2 Portanto, abrange o conjunto dos desafios setoriais.

Os instrumentos mobilizados são os já consolidados nas duas agências. Pela Finep: i) financiamento reembolsável 
para projetos estratégicos com taxas reduzidas; ii) subvenção econômica – apoio às empresas detentoras de planos 
de negócios selecionados e enquadrados no PAISS; iii) instrumentos de renda variável – por meio do Programa de 
Investimento Direto em Empresas Inovadoras (FIP Inova Empresa) e com a promoção de operações de aquisição de 
participação societária. Pelo BNDES, os fundos e linhas: i) Finem – principalmente na Linha de Apoio à Inovação, 
com taxas reduzidas; ii) Programa de Sustentação do Investimento (PSI); iii) Programa de Apoio à Engenharia 
(Proengenharia); iv) Apoio não reembolsável, por meio do Funtec, para Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), 
em projetos com a participação/cooperação com empresas. A mobilização de todos esses instrumentos parece não 
ter encontrado obstáculos na legislação, principalmente após a regulamentação da Lei de Inovação até 2011, com o 
Decreto no 7.539/2011.

Uma vez que os projetos estão se iniciando, os dados existentes são referentes apenas à disponibilidade 
de recursos e à demanda com base nas propostas e intenções apresentadas. O PAISS Industrial teve provisão 
inicial de R$ 1 bilhão e, em razão da procura, foram contratados R$ 3,9 bilhões para os anos de 2011 a 2015, 
com expectativa de até R$ 390 milhões para P&D e inovação (10% do montante como subvenção da Finep e 
Funtec/BNDES). Para a etapa PAISS Agrícola, foram previstos R$ 1,48 bilhão para os anos de 2014 a 2018, 
sendo R$ 80 milhões específicos para P&D (partes iguais entre BNDES/Funtec e Finep/FNDCT). Essa última 
etapa encontra-se na fase de adesão e de fechamento de contratos.

4.2 O Plano Inova Energia: um novo degrau de coordenação do apoio à pesquisa?

A mais recente medida de estruturação do apoio à P&D e inovação na área de energia é o Plano Inova Energia. 
Ele reúne esforços do governo e de gestores dos três principais fundos de apoio à inovação em energia no país 
(FNDCT/outros geridos pela Finep, BNDES/Funtec, P&D Aneel), além de contar com a interação entre 
as agências BNDES, Aneel e Finep, no contexto do Plano Inova Brasil. O plano configura-se, sobretudo, 
como arranjo de coordenação dos recursos já existentes para enfrentar gargalos de inovação na área energética,  
à semelhança do PAISS. Adicionalmente, o Inova Energia orienta-se por planos de negócio e por incentivos às 
interações entre ICTs e indústrias fornecedoras de materiais e equipamentos, desde a geração até componentes 
do consumo de energia elétrica. 

Cabe destacar que, também no caso do Inova Energia, a legislação referente ao fomento à pesquisa e ao 
desenvolvimento industrial não parece ser obstáculo definitivo no que se refere à possibilidade de avanços no 
apoio à P&D e à inovação setorial. A iniciativa aponta caminhos e padrões para a recepção, análise e efetivação 
do apoio em cada uma das agências envolvidas, de acordo com as regras próprias do FNDCT, do Programa 
P&D Aneel, da Finep e do BNDES. 

A disponibilidade inicialmente anunciada de recursos para o Inova Energia foi da ordem de R$ 3 bilhões para o 
período de 2013 a 2016, a depender da habilitação e qualificação dos planos de negócio e seus projetos de pesquisa. 
Os recursos previstos são: i) R$ 1,2 bilhão da Finep; ii) R$ 1,2 bilhão do BNDES; e iii) R$ 0,6 bilhão da Aneel 
(BNDES/Finep, 2014).

O apoio às iniciativas específicas de P&D é de até 90% do valor total de cada projeto de pesquisa, prevendo-se o  
restante a título de contrapartida de empresas isoladas ou de grupo de empresas com planos de negócio aprovados. 
Pela Finep as ações se amparam: i) no Programa de Apoio a planos de investimentos estratégicos em inovação a 
empresas brasileiras; ii) no orçamento de subvenção (inicialmente de R$ 120 milhões), podendo subvencionar até 
R$ 10 milhões por empresa habilitada; iii) no apoio financeiro aos projetos executados por ICT em cooperação com 
as empresas apoiadas, com recursos do FNDCT. Pelo BNDES estão disponíveis os mesmos instrumentos descritos 
para o caso do PAISS, nas mesmas linhas de crédito e também pelo Funtec. A Aneel aplicará recursos do Programa 

2. Para mais informações sobre as regras de acesso ao PAISS, consultar: <http://goo.gl/H2TwEO>.
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P&D Aneel, mantidas as regras próprias, inclusive critérios de elegibilidade e acompanhamento pela agência, sendo as  
empresas de geração, transmissão e distribuição as responsáveis, em última análise, pelas propostas.

Algumas características do PAISS presentes no Inova Energia são: o significativo porte dos recursos, a forma de se 
decidir prioridades, e a liderança das empresas nos planos de negócio. A iniciativa orienta-se por três linhas e um grande 
número de objetivos/temas específicos (Aneel/BNDES/Finep, 2013) com a finalidade de: i) apoiar o desenvolvimento 
e a difusão de componentes para redes elétricas inteligentes (smart grids) e transmissão em alta tensão; ii) apoiar empresas 
brasileiras no desenvolvimento e domínio tecnológico em cadeias produtivas de energias renováveis (biomassa, solar e 
eólica para geração de energia elétrica); iii) apoiar iniciativas de P&D para a produção de veículos elétricos e híbridos a 
etanol e eficiência energética de veículos automotores. 

Essas linhas estão também presentes no FNDCT, com a distinção de que nele, por sua própria natureza 
e orientação, os recursos foram relativamente de pequena monta, descontínuos, pulverizados e nem sempre 
destinados a P&D tecnológico. Portanto, parece haver complementaridade entre as iniciativas, com o Inova 
Energia mais voltado para o desenvolvimento e para a produção de bens em escala comercial.

De acordo com BNDES (2013), a demanda registrada nas propostas inicialmente submetidas foi de expressivos 
R$ 12,3 bilhões nas inscrições encerradas em maio de 2013. O banco destaca a importante participação dos 
agentes privados: foram “373 empresas e ICTs, entre as quais 166 são empresas líderes, 144 empresas parceiras e 
63 ICTs” (BNDES, 2013). Entre os 127 planos inscritos, há empresas de grande porte, líderes em tecnologias no 
plano global, como empresas brasileiras de menor porte. 

Evidencia-se que, mesmo com diferenças nas diretrizes dos fundos citados, alternativas de coordenação são 
possíveis e oportunas nessa área, sem desconsiderar a legislação e voltando-se a temas prioritários e ao fomento a 
empresas nacionais. A expressividade da demanda pelos recursos, bem como a definição de critérios mais robustos 
do que modelos anteriores de seleção de planos/projetos são indicativos nesse sentido. Contudo, somente o 
acompanhamento e a avaliação da iniciativa poderão conferir a contribuição quanto à capacidade do arranjo 
institucional em dar respostas às demandas de inovação no setor.

Tanto no caso do Inova Energia como no do PAISS será necessário um conjunto de parâmetros e indicadores 
dos projetos individuais para que se possam avaliar/analisar os resultados após o término e a maturação de cada um.  
Medir o número de patentes e registros, a oferta de bens, o ganho de mercado correspondente, assim como 
identificar a ocorrência ou não de maior aporte privado de recursos e o conjunto do impacto gerado são ações 
desejáveis nesse sentido. Separar a parcela dos recursos efetivamente aplicados em pesquisa e inovação tecnológica 
em relação a outros investimentos contemplados nos planos de negócio será uma necessidade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo procurou identificar mudanças recentes nas iniciativas do governo federal em coordenar os instrumentos 
de apoio à pesquisa no Brasil. Foram destacadas as características dos projetos de pesquisa em energia em três 
distintas iniciativas, em atenção a diagnósticos pretéritos de descontinuidade de desembolsos, de pulverização dos 
recursos entre pesquisa básica, avançada, infraestruturas e pequenos projetos. Ressaltou-se que o conjunto das 
iniciativas traz importantes mudanças em relação a situações anteriores de apoio à pesquisa e à inovação. 

Entre os avanços percebidos estão: i) o novo perfil dos projetos (liderança de empresas, planos de negócios, 
foco em gargalos de grande impacto); ii) seu significativo porte (valor global superior a R$ 8,5 bilhões, com média 
no Programa P&D Aneel de R$ 3,71 milhões); ii) PAISS e Inova Energia superando R$ 6 bilhões, somados;  
iii) a atenção ao tipo de produto esperado; iv) a atração de empresas com iniciativas de inovação em andamento;  
e v) a cobertura de parte dos riscos da pesquisa de alto custo, alto risco no investimento e de grande potencial econômico. 
Nesses aspectos o Brasil pode estar se aproximando de consagradas práticas internacionais de apoio à P&D e inovação, 
com as mudanças no programa Aneel e com as iniciativas do PAISS e do nascente Plano Inova Energia. 
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A análise pormenorizada do perfil identificado de apoio à P&D depende, como se sabe, de um prazo para 
maturação das novas iniciativas. O conhecimento dos resultados práticos a serem alcançados dependerá, além disso, 
de indicadores consistentes ainda não definidos. Medir o aumento no número de patentes e registros, a produção e 
a difusão de novos bens, o aumento da participação no mercado das tecnologias apoiadas e seu respectivo impacto 
na geração de energia podem ser alguns parâmetros para análises futuras. Além desses aspectos, cabe lembrar 
a importância de se aperfeiçoar a avaliação periódica das referidas iniciativas, no âmbito interno e externo às  
agências executoras, tendo em vista o seu grande porte, as prioridades estabelecidas e o alcance de resultados.

Por fim, levanta-se uma questão, tendo em vista trabalhos vindouros: se os avanços destacados sinalizam 
um redesenho, a priori conceitual, da forma de se apoiar a pesquisa, em que medida os empecilhos à inovação 
são devidos a lacunas na regulação? 

Sobre essa questão, sinais deixados até aqui sugerem, como ressaltado no texto, que a estrutura regulatória, as 
instituições e os instrumentos disponíveis, ainda que contenham lacunas, não impedem a configuração e o início 
de ações de coordenação para a integração de expertises na promoção da P&D. Por outro lado, a baixa execução 
(61,25% dos projetos) nos prazos previstos pode ser um indicativo da dificuldade ou mesmo da impossibilidade 
de se atender a uma complexa regulação e a procedimentos burocráticos (para aquisições e desembolsos).  
É de esperar que tais dificuldades demandem tempo e esforço de uma unidade de apoio administrativo sólida, 
principalmente na fase de desenvolvimento da pesquisa no âmbito das ICTs.

A mencionada cooperação e integração de ações entre agências e o uso de seus instrumentos de apoio à P&D é,  
de toda sorte, bastante discutida na literatura. Concebe-se relevante papel a três aspectos que contribuem para a 
promoção da inovação, nesse sentido: ao comportamento não puramente econômico dos agentes, aos arranjos 
institucionais e à particularidades dos setores produtivos que demandam inovação. Estudos complementares 
poderão apontar em que medida o Brasil caminha nesse sentido.
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