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Editorial – Edição 18 – Abril de 2013 

Em seu comunicado número 152, de 2012, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) analisa as 
interações entre instituições acadêmicas e as empresas do setor elétrico no contexto do desenvolvimento de 
projetos de P&D. Nas conclusões, é mencionado o fato de que as estruturas de P&D das empresas ainda são 
fortemente voltadas aos requisitos burocráticos do programa. O estudo intitulado “P&D nos setores público e 
privado no Brasil: complementares ou substitutos?”, de Velho, Velho e Saenz, de 2004, defende que, apesar do 
incentivo à interação entre os setores acadêmico e empresarial, focado em empreendimentos específicos, não 
há investimento por parte das empresas, de modo geral, em infraestrutura própria de P&D. Com isso, os 
vínculos não se tornam perenes e, portanto, a formação de redes de pesquisa de caráter duradouro é 
prejudicada. 

Um olhar informal sobre essa informação e sobre outras publicações recentes no tema permite-nos concluir que 
falta no setor empresarial uma postura mais ousada quanto a P&D. Seu principal resultado, que é o 
conhecimento gerado, que pode levar à aquisição de diferencial competitivo sustentável, normalmente deixa de 
ser assimilado pela empresa, devido à fragilidade do mecanismo de interação. Em outras palavras, a empresa 
deixa de se apropriar do principal resultado do P&D, porque não participa efetivamente da geração do 
conhecimento. 

“Construir a ponte sobre o abismo existente entre a academia e a indústria” exige uma nova postura de gestão. 
O principal motivo para isso é que empreender P&D com vistas à inovação constitui uma atividade distinta das 
demais atividades empresariais, repleta de incertezas, e para as quais não há domínio de todo o conhecimento 
envolvido. Do contrário, não haveria geração de conhecimento. Métodos tradicionais de gestão tendem a 
afastar incertezas e minimizar riscos, e assim agem em direção oposta à natureza de atividades de P&D. 

O setor industrial brasileiro e mundial tem muito a ganhar com a interação com o setor acadêmico, 
especialmente em mercados dinâmicos, onde a inovação passa a ter papel fundamental para a sustentabilidade 
das empresas. Uma nova postura empresarial em que a empresa efetivamente participa dos trabalhos baseados 
em conhecimento especializado e na criatividade científica será essencial para que esses ganhos possam enfim 
se concretizar. 

Muitos serão os benefícios dessa nova postura ao país, mas o principal deles constitui-se em inovações para as 
quais o país já possui ingredientes suficientes, e que permitirão colher os frutos de seu próprio investimento. 
Porém, para chegar a essa nova postura e colher esses resultados, é necessário quebrar paradigmas, pensar 
diferente, testar novas configurações, promover experimentações e, enfim, valorizar a criatividade. O primeiro 
passo é deixar de tentar realizar atividades de diferentes naturezas usando sempre as mesmas técnicas. 

A Espaço Energia, a partir desta edição, deixa de publicar a versão impressa, concentrando-se na versão online, 
seguindo uma tendência que está se consagrando, especialmente no contexto em que se encontra. Esta edição 
conta com cinco artigos, cujos assuntos são apresentados a seguir. O primeiro artigo descreve um estudo sobre 
locais mais propícios para a instalação de fundações de turbinas eólicas no litoral do estado do Paraná, 
chegando a uma proposta concreta considerando diversos parâmetros e restrições. O segundo artigo apresenta 
o desenvolvimento de um capacete dotado de um sensor de proximidade de rede elétrica como acessório de 
segurança para uso em atividades de manutenção de linhas energizadas. O terceiro artigo faz um estudo 
comparativo entre lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas e LED, analisando diversos parâmetros, 
tais como custo, vida útil e eficiência. O quarto artigo, em inglês, aborda questões de segurança no contexto de 
infraestrutura de medição avançada, incluindo proteção de dados, privacidade no uso de medidores inteligentes 
e suas relações com a regulação no Brasil. O quinto e último artigo faz uma crítica ao desbalanceamento da 
matriz de transporte de cargas no estado de São Paulo, propondo a intermodalidade entre rodovia e ferrovia, 
motivado pela economia de combustível fóssil e por aspectos relacionados ao meio ambiente. 

Desejamos a todos boa leitura, e que o novo formato da revista possa ampliar ainda mais a disseminação do 
conhecimento na área de energia. 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 

 

 


