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Abstract: The purpose of this paper is to explore important 
issues, reported in the scientific literature, in the context of 
technological innovation obtained from R&D activities and, 
despite the degree of subjectivity and the breadth and 
diversity of the parameters involved, inter-relate them with 
the strategies and concepts inherent to the R&D programme 
of the National Electric Energy Agency (ANEEL), whose focus 
is to produce practical innovative results from R&D projects. 
The result of this analysis is confronted with interviews to 
agents within the programme, which were made with the 
aim of identifying personal perceptions on the results of 
their programmes. Finally, an analysis of this comparison is 
made with the purpose of determining parameters that 
could be used to improve the programme in relation to its 
methodology, its intrinsec concepts and its goals with regard 
to technological innovation. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é explorar, com base na 
literatura científica, questões importantes no contexto de 
inovação tecnológica a partir de empreendimentos de P&D 
e, não obstante o grau de subjetividade e a abrangência e 
diversidade dos parâmetros envolvidos, inter-relacioná-las 
às estratégias e conceitos inerentes ao programa de P&D da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cujo foco é 

gerar resultados práticos de inovação a partir de projetos de 
P&D. O resultado dessa análise é confrontado com 
entrevistas a agentes inseridos no programa, as quais foram 
realizadas com o objetivo de identificar percepções sobre os 
resultados de seus programas. Por  fim, uma análise desse 
confronto é feita com o objetivo de evidenciar parâmetros 
que poderiam ser usados para a melhoria do programa face 
à sua metodologia, a seus conceitos intrínsecos e a seus 
objetivos no tocante à inovação tecnológica. 

Palavras-chave: P&D, pesquisa e desenvolvimento, inovação 
tecnológica, energia elétrica, ANEEL. 

1 Introdução 

Os agentes do setor elétrico brasileiro são obrigados por lei 
a investir em programas de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) desde o ano 2000. O procedimento pelo qual o 
investimento é realizado deve seguir as recomendações da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Após a 
promulgação da Lei 9.991/2000, projetos de P&D tornaram 
possível o desenvolvimento de novos produtos e técnicas 
inovadoras no setor. Este artigo explora as formas de 
parceria entre as concessionárias do setor e universidades e 
institutos de pesquisa, com vistas a analisar, discutir  e 
sugerir possíveis melhorias na forma de interação, o que 
pode permitir um melhor aproveitamento dos resultados de 
P&D por parte das empresas. 

São obrigadas a investir em P&D as concessionárias, 
permissionárias ou autorizadas de distribuição, transmissão 
e geração de energia elétrica. A exceção é para aqueles que 
geram exclusivamente a partir de pequenas centrais 
hidrelétricas (PCHs), biomassa, cogeração qualificada, usinas 
eólicas e solares. Além da legislação específica, a 
obrigatoriedade do investimento também pode ser tratada 
nos contratos de concessão desses agentes. As 
distribuidoras de energia, que serão tratadas com maior 
destaque neste artigo, devem aplicar 0,20% de sua receita 
operacional líquida (ROL) em projetos de P&D, conforme a a 
Lei 12.212/2010, que alterou a Lei 9.991/2000. Esse 
percentual aumenta a partir de 2016, segundo a mesma lei, 
para 0,30%. Cabe à ANEEL regulamentar, acompanhar e 
avaliar os resultados do programa [1]. 

A legislação vigente para o setor elétrico demonstra a 
preocupação do Governo Federal na promoção da inovação 
mediante a pesquisa científica. Como resume o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

1
, “a partir da década de 

1990, as políticas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no 
Brasil passaram a incorporar mecanismos de fomento 
explicitamente dirigidos ao setor produtivo. Como resultado 
da crescente ênfase em inovação, diversos movimentos 
foram observados no marco institucional das atividades de 
CT&I no país. Assim, em 1999, foram criados os fundos 
setoriais da ciência e tecnologia e, em meados da década de 
2000, foi promulgada a lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004). 

                                                           
1
 O IPEA é uma fundação pública federal vinculada à Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Suas atividades 
de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações 
governamentais para a formulação e reformulação de políticas 
públicas e programas de desenvolvimento brasileiros [2]. 
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Ainda em meados daquela década, foi aperfeiçoada a 
legislação relativa aos incentivos fiscais para a inovação, que 
passaram a compor o terceiro capítulo da Lei 11.196/2005, 
conhecida como ´Lei do Bem´, e intensificaram-se os 
programas e as chamadas públicas para apoio a empresas 
pela Financiadora de Estudos e Projetos – (FINEP)” [2] [3]. 

Neves e Carvalho também citam o processo de privatização 
do setor elétrico na década de 1990 como o mecanismo que 
possibilitou a evolução para a obrigatoriedade do 
investimento em pesquisa: “o setor não tinha alterações tão 
expressivas desde a criação da Eletrobrás, em 1962. [...] As 
mudanças implementadas alteraram o ambiente tornando-o 
competitivo, obrigando as empresas a buscarem novas 
tecnologias para serem diferenciadas no setor”. Os autores 
ainda afirmam que “com a criação da ANEEL, em 1996, P&D 
passou a ter maior importância no Sistema Elétrico 
Brasileiro (SEB)” [4]. 

Como principal diferencial dos projetos de P&D 
regulamentados pela ANEEL, é possível citar a 
obrigatoriedade de geração de resultados auditáveis. A 
ANEEL determina que “diferentemente da pesquisa 
acadêmica pura, que se caracteriza pela liberdade de 
investigação, os programas de P&D no setor de energia 
elétrica deverão ter metas e resultados bem definidos” [1]. 
As diretrizes e orientações que visam à geração dos 
resultados são especificadas no Manual do Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de 
Energia Elétrica, cuja última versão foi aprovada em 2012 – 
conforme Resolução Normativa nº 504, de 14/08/2012. O 
Manual prevê a possibilidade de investimento nas seguintes 
áreas: fontes alternativas de geração de energia elétrica; 
geração termelétrica; gestão de bacias e reservatórios; meio 
ambiente; segurança; eficiência energética; planejamento 
de sistemas de energia elétrica; operação de sistemas de 
energia elétrica; supervisão, controle e proteção de 
sistemas de energia elétrica; qualidade e confiabilidade dos 
serviços de energia elétrica; medição, faturamento e 
combate a perdas comerciais.  

Desde a versão anterior, de 2008, o Manual prevê a 
aprovação do projeto pela ANEEL apenas após sua 
execução, ou seja, o foco da avaliação está no resultado 
produzido no projeto. Uma vez que a avaliação é feita após 
a conclusão do projeto (avaliação ex-post), e a ANEEL 
preconiza a natureza científica desses empreendimentos, 
cabe às concessionárias responsáveis uma postura madura 
quanto ao caráter do projeto. Em contrapartida, a mudança 
provocou maior rapidez na execução dos projetos, que não 
correm o risco de sofrer atrasos devido a demoras nas 
vistorias e aprovação inicial por parte da ANEEL [5] [6]. 

Neste artigo serão apresentados os desafios e dificuldades 
que os programas de P&D no setor elétrico enfrentam, 
enfatizando o relacionamento com universidades e 
institutos de pesquisa em busca da geração e internalização 
do conhecimento.  

A elaboração do conteúdo foi baseada na revisão da 
literatura e em entrevistas realizadas com responsáveis 
pelos programas de P&D de distribuidoras de energia e 
também com representantes do setor acadêmico e 

científico. Foram escolhidas duas concessionárias de 
pequeno e duas de grande porte para a realização das 
entrevistas, para desta forma buscar indicar de que forma o 
faturamento das empresas interfere no desenvolvimento 
dos projetos. O ponto de vista de um instituto de pesquisa e 
dois institutos de ensino superior (IES) também foi sondado, 
uma vez que grande parte dos programas de P&D já 
desenvolvidos são realizados em parcerias com essas 
instituições. As empresas de pequeno porte que 
participaram da pesquisa fazem parte da Associação 
Brasileira de Distribuidoras de Energia de Menor Porte – 
ABRADEMP. A diferenciação entre os dois grupos seguiu o 
padrão de análise da ANEEL, que considera pequenas as 
concessionárias que atendem a mercados de energia 
inferiores a 1 TWh (terawatt hora)

2
 [7]. 

2 A pesquisa no setor elétrico brasileiro 

Algumas características do setor elétrico brasileiro devem 
ser levadas em conta para análise dos programas de P&D. 
As concessões de longo prazo e a matriz energética baseada 
em hidrelétricas (que podem ser consideradas 
tecnologicamente maduras) não estimulam a concorrência 
por inovação. Em suas pesquisas o IPEA descreve o setor 
como “regulado, com baixa concorrência, em que os 
agentes que nele atuam têm baixo risco quanto à cobertura 
dos custos pelas receitas previstas. Além disso, é 
compartimentado em geração, transmissão e distribuição, o 
que gera desincentivo ao desenvolvimento de tecnologias 
que afetem outras etapas. [...] pode ser considerado um 
setor tecnologicamente maduro, no qual se espera que 
inovações incrementais sejam mais comuns do que as 
radicais” [3]. Trata-se de uma indústria que por si só tem 
impacto significativo no desenvolvimento do país, como 
fator determinante para o funcionamento de diversas 
cadeias produtivas. Guedes [8] considera que “A energia é 
fator determinante para o desenvolvimento econômico e 
social, visto que fornece apoio mecânico, térmico e elétrico 
às ações humanas”. A autora relata que essas características 
fazem com que o setor conviva com duas diretrizes: “a) O 
desenvolvimento tecnológico visando a atingir maior 
qualidade e eficiência tanto na produção quanto na 
aplicação dos recursos energéticos [...]; e b) Ações voltadas 
ao aumento do acesso às fontes mais eficientes de energia”. 

Fazem parte da indústria da energia no Brasil 63 
concessionárias do serviço público de distribuição de 
energia elétrica - além de um conjunto de permissionárias. 
Atualmente 180 agentes do setor investem em P&D 
(compulsoriamente). Destes, cerca de metade (87) possui 
parcerias com centros de pesquisa cadastrados no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) [3]. De acordo com levantamento realizado pela IPEA 
em 2012, há um total de 2.431 registros de projetos na base 
de dados da ANEEL – totalizando aproximadamente R$ 
1.420.000.000,00 em investimentos de P&D. Sobre esse 
levantamento, o IPEA conclui que “os valores totais por ano 
de início de projeto crescem a partir de 2002 e situam-se 
entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões entre 2002 e 2005. A 

                                                           
2
 Esta diferenciação é encontrada no ranking de qualidade do 

serviço das distribuidoras do país. 
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partir daí, entre 2006 e 2007, os valores passam a situar-se 
em torno de R$ 300 milhões, que correspondem a cerca de 
2,8% dos investimentos federais em P&D” [3]. 

2.1 Contexto histórico 

A realização de pesquisa no Brasil em busca de inovação é 
relativamente recente. As políticas de incentivo a ciência e 
tecnologia começaram a ser aplicadas apenas por volta da 
metade do século XX. O marco do financiamento 
sistemático da ciência é o ano de 1951, com a criação do 
CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). “A função do CNPq era ampla, uma 
espécie de ‘estado-maior da ciência, da técnica e da 
indústria, capaz de traçar rumos seguros aos trabalhos de 
pesquisas’ científicas e tecnológicas do país, 
desenvolvendo-os e coordenando-os de modo sistemático” 
[9]. O Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951, definia o 
objetivo da CAPES: “assegurar a existência de pessoal 
especializado em quantidade e qualidade suficientes para 
atender às necessidades dos empreendimentos públicos e 
privados que visam ao desenvolvimento do país” [10]. 
Vivia-se a “Era Vargas”, e buscava-se construir um país 
desenvolvido e independente. “A industrialização pesada e a 
complexidade da administração pública trouxeram à tona a 
necessidade urgente de formação de especialistas e 
pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade” [10]. 

Guedes resume o período após a criação do CNPq e CAPES 
da seguinte forma: “A estruturação do setor de C&T 
brasileiro vincula-se ao esforço de planejamento 
governamental empreendido a partir do final da década de 
1960, e teve como marco inicial a inauguração da 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), em 1967, e a 
criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT)” [8]. O Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT, atualmente Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – MCTI) foi criado apenas em 1985, 
por meio do Decreto nº 91.146. “Com a criação do MCT, 
esse órgão passou então a coordenar o trabalho de 
execução dos programas e ações voltadas à consolidação da 
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo 
que a FINEP e o CNPq foram incorporados à sua estrutura” 
[8]. Atualmente o MCTI considera a pesquisa em energia 
elétrica e fontes renováveis como uma de suas prioridades. 
Em 2013 o Ministério anunciou parceria com a ANEEL e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) firmando um acordo de cooperação técnica para a 
criação do Plano de Apoio à Inovação Tecnológica no Setor 
Elétrico - Inova Energia, com orçamento de R$ 3 bilhões 
[11]. 

A pesquisa realizada no período ainda não se mostrava em 
conexão com as necessidades da cadeia produtiva. Sua 
natureza era basicamente acadêmica. A busca por melhores 
resultados em inovação e uma maior conexão entre 
pesquisa e indústria levou à criação dos fundos setoriais. 
Guedes, citando Pacheco, diz que “o período de 1999 a 2002 
teve poucos precedentes no que se refere à criação de 
políticas de incentivo à inovação por parte do governo 
federal brasileiro. A criação dos fundos setoriais foi, 
indiscutivelmente, uma política de grande impacto sobre os 

investimentos do Estado em P&D” [8]. Entre os dezessete 
fundos criados no período, o destaque é para o CTEnerg – 
Fundo Setorial de Energia (Lei 9.991, de 2000), a Lei da 
Inovação (Lei nº 10.973, de 2004) e a chamada Lei do Bem 
(Lei nº 11.196, de 2005). 

A Lei da Inovação tem o objetivo de melhorar os níveis de 
desempenho de P&D, enquanto a Lei do Bem dispõe sobre 
incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Guedes 
considera que a primeira “foi desenhada com vistas a 
promover a inovação em empresas privadas e incentivar 
parcerias entre universidades, institutos de pesquisas e 
empresas, e flexibilizar a contratação de pesquisadores 
ligados a universidades” e que juntamente com a segunda 
“constituem o marco regulatório que viabiliza a concessão 
de subvenção econômica no Brasil” [8]. 

Além da busca pela independência tecnológica, o estímulo 
do governo para que o setor privado aumentasse seu 
investimento em P&D deu-se também pela percepção de 
que os países ricos investiam substancialmente mais na 
ciência. Velho et al. [12] citam as características desse 
período: “Foi apenas após o início dos anos 90 que o MCT 
estruturou um conjunto de medidas para estimular o setor 
privado a investir em P&D e interagir com o setor público de 
pesquisa. A motivação dessa iniciativa foi a percepção de 
que o Brasil estava gastando muito menos em C&T do que 
os países avançados e de que não havia outra maneira para 
aumentar esse gasto a não ser que se conseguisse um 
aumento substantivo da parte do setor privado. 
Informações sobre o dispêndio em C&T por diferentes 
fontes para os anos 1990-1992 mostram que o país investia 
1,23% de seu PIB em C&T, dos quais mais de 75% eram 
gastos pelo governo. Países desenvolvidos como os EUA, 
Japão, Alemanha, França e Reino Unido dedicam 3% de seu 
PIB para C&T, e os investimentos em P&D de suas empresas 
produtivas chegam a 40-60% do total de investimentos 
nesse setor”. 

Enquanto as políticas de financiamento público de P&D 
eram definidas, o setor elétrico brasileiro também passava 
por uma reestruturação. Nos anos 1990 a administração das 
empresas ainda era realizada de forma centralizada. Guedes 
cita algumas falhas desse modelo: “ineficiência econômica, 
vulnerabilidade a reveses financeiros e elevado serviço da 
dívida davam indícios de que essa já não era a melhor forma 
de progredir” [8]. A busca por um novo modelo de operação 
teve início com a Lei nº 8.631, que definiu uma nova 
fórmula para o cálculo das tarifas – baseada no custo das 
empresas e projetada para refletir as necessidades de fluxo 
de caixa. “A reestruturação e privatização do setor elétrico 
só ocorreu efetivamente após 1995, ano em que foi 
aprovada a Lei das Concessões (Lei nº 8.987), que forneceu 
as regras gerais para a licitação das concessões em vários 
segmentos de infraestrutura, incluindo o setor elétrico. 
Também foram estabelecidos os direitos e obrigações das 
concessionárias e reconhecida a necessidade de um sistema 
tarifário e regulador que garantisse o equilíbrio econômico e 
financeiros da concessão” [8]. As mudanças nos cálculos de 
tarifas e concessões deram início a uma série de 
privatizações no setor elétrico, buscando a reestruturação 
de empresas à beira do sucateamento e possibilitando a 
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cobrança de resultados e investimentos em pesquisa por 
parte dos novos proprietários [13] [14]. 

“O novo modelo do setor elétrico visa a atingir três 
objetivos principais: 

 Garantir a segurança do suprimento de energia 
elétrica; 

 Promover a modicidade tarifária; 

 Promover a inserção social no Setor Elétrico 
Brasileiro, em particular pelos programas de 
universalização de atendimento” [13]. 

Nesse contexto foram criados o Mercado Atacadista de 
Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(NOS), e posteriormente a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). “Em termos institucionais, o novo modelo 
definiu a criação de uma entidade responsável pelo 
planejamento do setor elétrico em longo prazo, a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE); uma instituição com a função 
de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de 
energia elétrica, o Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE); e uma instituição para dar continuidade às 
atividades do Mercado Atacadista de Energia (MAE), 
relativas à comercialização de energia elétrica no Sistema 
Interligado, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE)” [13]. A ANEEL foi criada por meio da Lei nº 9.427, 
em 1996. É uma autarquia em regime especial, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia. “A agência tem como 
atribuições regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a 
distribuição e a comercialização da energia elétrica, 
atendendo reclamações de agentes e consumidores com 
equilíbrio entre as partes e em benefício da sociedade; 
mediar conflitos de interesses entre os agentes do setor 
elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir 
e autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas 
justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir investimentos; 
estimular a competição entre os operadores; e assegurar a 
universalização dos serviços” [14]. A ANEEL também é a 
responsável por lançar as diretrizes, fiscalizar e avaliar os 
programas de P&D desenvolvidos compulsoriamente pelos 
agentes [1]. 

2.2 P&D ANEEL e a interação com universidades 

Suzigan e Albuquerque [15] consideram que “uma avaliação 
razoavelmente consensual na literatura da economia da 
tecnologia relativa ao Brasil ressalta o estágio ainda precário 
da construção do sistema nacional de inovação”. Os autores 
colocam o país ao lado de México, Argentina, Uruguai, 
África do Sul, Índia e China. Velho et al. [12] também 
concluem que o Brasil não se inclui no grupo das sociedades 
baseadas no conhecimento – “Esta categoria é constituída 
por um grupo de países com a habilidade de criar, distribuir 
e explorar o conhecimento de maneira a melhorar suas 
vantagens competitivas, criação de riqueza e melhores 
padrões de vida para sua população”. 

Entretanto, vale ressaltar que a compreensão sobre a 
natureza do processo de inovação tem evoluído para uma 
abordagem mais integrada. “Esquematicamente, pode-se 

distinguir dois modelos interpretativos básicos do processo 
de inovação. 1) Modelo linear, segundo o qual o processo de 
inovação ocorreria por etapas sucessivas das atividades de 
pesquisa básica e aplicada para o desenvolvimento 
experimental e, em seguida, para a produção e 
comercialização. Nesse modelo, a manutenção da 
infraestrutura destinada às atividades de pesquisa básica é 
considerada uma função do setor público, que também 
deveria apoiar fortemente a pesquisa aplicada, realizada em 
institutos nacionais, cabendo às empresas a pesquisa 
tecnológica. 2) Modelo sistêmico, que se apoia em uma 
concepção mais ampla e complexa do fenômeno da 
inovação, enfatizando a influência simultânea de fatores 
organizacionais, institucionais e econômicos nos processos 
de geração, difusão e uso de CT&I” [16]. 

A parceria entre empresas, universidades e governo é 
considerada por diversos autores a melhor opção para que 
efetivamente a inovação seja possível e aplicada: formam 
uma rede de conhecimento. Senhoras [17] define o conceito 
de rede da seguinte forma: “[...] podem ser interpretadas 
pela imagem de uma teia, que estruturalmente é composta 
por nós, que representam espaços fixos ou atores, e que 
estão conectados por um conjunto de linhas, que 
correspondem aos espaços de fluxos e aos laços entre os 
atores. Apesar da ausência de uma visão única ou 
consensual, observa-se nas interpretações sobre as redes 
que uma característica geralmente comum é a presença de 
uma fluidez reticular que pode ser embasada em uma 
conexão de espaços ou de atores”. Definida como teoria da 
hélice tripla, a união entre os três atores tem sido definitiva 
para a pesquisa no país. Por muito tempo levou-se em conta 
que apenas as empresas seriam as responsáveis pela criação 
de tecnologia (teoria do sistema nacional de inovação), e 
também já houve momentos na história em que o estado 
era o principal realizador da pesquisa. Nos últimos anos, 
entretanto, a hélice tripla tem sido considerada o principal 
modelo de gestão da ciência com sucesso, possibilitando 
que países ganhem destaque mundialmente graças ao 
conhecimento gerado [8] [12] [15] [16]. 

Guedes resume a hélice tripla da seguinte forma, situando-a 
no período pós Guerra Fria quando a emergência por um 
modelo de desenvolvimento econômico baseado no 
conhecimento levou ao questionamento sobre o papel 
apropriado da universidade na transferência do 
conhecimento: “É estabelecido então um novo contrato 
social entre a universidade e a sociedade, onde a 
contribuição daquela passa a ser vista tanto no longo 
quanto no curto prazo, diferentemente do que pregava o 
modelo linear de inovação, que presumia que a contribuição 
do conhecimento acadêmico para a economia apareceria 
apenas no longo prazo. [...] Propõe a aproximação das 
relações entre universidades e empresas. Nesse modelo, a 
pesquisa básica fundamenta-se em transições infinitas 
(endless transition) voltadas para a utilização, o que 
aconteceria por uma série de processos intermediários, 
frequentemente estimuladas pelo governo. E o que geraria 
as infinitas transições seria a infraestrutura das economias 
baseadas intensamente no conhecimento. Trata-se de um 
modelo de espiral de inovação onde é necessário 
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compreender as múltiplas e recíprocas interações nos 
diferentes estágios de capitalização do conhecimento” [8].  

Realizar essa interação com universidades de forma 
produtiva e duradoura seria de vital importância para o 
desenvolvimento do país. Conforme concluem De Negri e 
Albuquerque [16], “A questão fundamental seria articular a 
produção científica com a produção tecnológica e com o 
sistema produtivo no país. [...] Esta articulação e interação 
de produção científica com desenvolvimento tecnológico, 
oferta com demanda de conhecimento, pesquisa básica com 
aplicada e o desenvolvimento de novos produtos com 
processos seria, portanto, a chave de um sistema de 
inovação capaz de alavancar o desenvolvimento econômico 
dos países”. Porém, o que se nota no Brasil é que as 
relações entre as empresas e universidades são 
relativamente frágeis – instituídas para a realização de 
poucos projetos específicos, sem uma concreta interação. 
Em grande parte dos casos, as empresas financiam uma 
pesquisa específica e após sua finalização não mantêm 
vínculo com a universidade ou com a pesquisa realizada – 
recebem apenas seu resultado pronto. Para um melhor 
aproveitamento dos recursos, diversos autores defendem 
que a pesquisa realizada nas universidades não deveria ser 
substituta à realizada por empresas, mas complementar. Ou 
seja, as empresas também deveriam manter seus centros de 
pesquisa de forma a sempre viabilizar a continuidade das 
pesquisas, do desenvolvimento de tecnologias, sem amarras 
a um projeto específico [3] [8] [12] [15] [16] [17]. 

Conforme descrevem Velho et al. [12], “as ações 
governamentais para promover a aproximação entre 
universidades e empresas pode ter produzido resultados 
durante a vigência de contratos específicos tendo sido, no 
entanto, incapazes de criar ligações mais duradouras. [...] O 
setor privado, apesar de aumentar sua contribuição para as 
atividades de P&D, não investiu na criação de uma estrutura 
própria de P&D. Consequentemente, as instituições públicas 
de pesquisa, no momento em que se engajaram nos 
projetos de colaboração com as firmas, atuaram como 
substitutas de uma estrutura própria de capacidade de P&D 
e não como parceiras na pesquisa. Nessas circunstâncias, é 
muito improvável que um sistema de inovação eficiente 
tomasse forma e que uma ‘cultura tecnológica’ pudesse ser 
criada”. 

Bambini da Silva e Mazzali [18] argumentam que, sob a 
perspectiva do aprendizado organizacional, o sucesso entre 
universidade e empresas somente pode ocorrer se gerar 
conhecimento para ambos os envolvidos. Concluem, após 
análise de diversas interações entre os dois agentes, que o 
maior motivo de insucesso dessa parceria é a ocorrência de 
discordâncias. Afirmam os autores que “a eliminação ou 
redução da discordância entre os parceiros é uma condição 
necessária para a eficiente gestão da parceria, 
influenciando, de forma decisiva, o sucesso da parceria [...]. 
Se as divergências entre os parceiros permanecerem como 
uma grande força, será impossível criar condições para o 
aprendizado. Além disso, mesmo se as divergências forem 
eliminadas ou reduzidas, serão necessárias estratégias de 
incentivo ao aprendizado”. Entre as principais causas de 
divergências, destacam-se as diferenças de cultura, a 

natureza dos objetivos, produtos gerados, relacionamentos 
e horizonte de trabalho. 

O IPEA, porém, analisando as interações entre 
concessionárias de energia e universidades no 
desenvolvimento de projetos de P&D considera que essa 
relação obteve êxito. Entretanto, constata que a relação 
ainda não é ideal e na maior parte dos casos a participação 
das empresas no desenvolvimento dos projetos é baixa. 
Apenas em projetos de maior porte os agentes se envolvem 
de forma mais intensa. Nos demais, a participação só é 
destacada nas fases inicial (na definição e prospecção do 
projeto) e final – para compilação de dados, formulação e 
envio de relatório à ANEEL. Conforme citado anteriormente, 
dos 180 agentes do setor elétrico que tiveram seus projetos 
de P&D analisados pelo Instituto, 87 possuem parceria com 
centros de pesquisa cadastrados no CNPQ. A análise do IPEA 
conclui que “os agentes parecem desenvolver uma relação 
muito mais forte com universidades e centros de pesquisa 
do que com empresas. Se, por um lado, isso pode ser visto 
como a emergência de uma cultura de inovação nas 
empresas do setor, por outro levanta a hipótese de que os 
agentes, por não possuírem uma estratégia definida de 
P&D, optam por terceirizar essas atividades para 
universidades e grupos de pesquisa no Brasil” [3]. 

2.3 Desafios para pesquisa e desenvolvimento como um 
caminho para a inovação 

Rapini e Righi [19], em sua análise sobre as interações entre 
empresas, universidades e institutos de pesquisas ligados ao 
CNPq, destacam que o país conta com expressiva 
comunidade acadêmica e científica, mesmo ainda sendo 
deficitário em mão de obra qualificada. Dados do MCTI de 
2013 mostram que o país é responsável pela publicação de 
40 mil artigos científicos em revistas especializadas a cada 
ano (2,63% da produção mundial) [20]. Entretanto, Rapini e 
Righi e também outros autores afirmam que mesmo tendo 
uma quantidade considerável de pesquisadores, o 
aproveitamento ainda é pequeno. Aumentar esse 
rendimento é um dos maiores desafios dos programas de 
P&D no país. Uma das alternativas para alcançar este 
objetivo é, também de acordo com Rapini e Righi, “pelo 
aumento da interação das universidades com as empresas, 
uma vez que as universidades propiciam redirecionar as 
atividades produtivas das empresas para avanços inovativos 
em produtos e processos” [11] [19] [20]. 

A obrigatoriedade de execução de P&D para os agentes do 
setor elétrico contribuiu para a realização de pesquisa no 
setor, mas seus participantes não mostraram rendimento 
em produção científica maior do que aqueles que não 
participaram desse tipo de projeto. Conforme mostra o 
levantamento do IPEA, “em relação à produtividade de 
artigos e capítulos de livros escritos, há apenas diferença 
estatisticamente significante no período anterior ao 
primeiro projeto dentro do programa regulado pela Aneel. 
[...] Os resultados obtidos mostram que indivíduos que não 
se envolveram em projetos da Aneel eram mais produtivos 
antes do Programa”. Na mesma análise, levando agora em 
conta a produção de patentes, o resultado também mostrou 
que o programa ANEEL não melhorou os índices de registro: 
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“Os resultados mostram que os indivíduos que se 
envolveram em projetos da Aneel tiveram mais patentes 
concedidas no período anterior ao programa” [3]. 

Apenas 2% dos projetos de P&D geram patentes, conforme 
levantamento feito por Guedes [8]. Apesar de parecer um 
rendimento irrisório, deve-se levar em conta que nem 
sempre as empresas optam por registrar patentes visando a 
proteger dados. Há também a tendência em se preferir a 
publicação de artigos, conforme afirmam Oliveira e Filion 
[21]: “Em realidade, valorizam-se exageradamente as 
publicações e deixa-se de valorizar a aplicação da pesquisa. 
Depois de o artigo ter sido publicado, os pesquisadores não 
se interessam em procurar uma empresa para desenvolver o 
produto. [...] assim, as repercussões para a sociedade que 
financia as pesquisas são frequentemente mínimas ou 
mesmo nulas” [4] [21]. 

Apesar da preferência pela publicação de artigos em relação 
ao desenvolvimento de produtos, é inegável que ainda 
assim o programa de P&D ANEEL contribui para o 
desenvolvimento de ciência e tecnologia. Guedes [8] 
também conclui em sua análise que “A política de P&D 
implementada pela ANEEL tem contribuído tanto para a 
difusão de conhecimento, haja vista que cada projeto 
resultou, em média, em um artigo publicado, quanto para a 
formação de recursos humanos (especialistas, mestres e 
doutores). [...] Por sua vez, a absorção de mão de obra 
qualificada por parte das empresas reguladas tem sido 
irrisória” [4]. A qualificação dos recursos humanos é 
considerada por Saénz Sánchez e de Souza Paula [22] 
essencial para o sucesso da busca por inovação e tecnologia, 
e os autores não se limitam a considerar que apenas os 
pesquisadores diretamente envolvidos nos processos devem 
ser qualificados. Para eles, a inovação depende da 
qualificação de todos: “[...] é cada vez mais urgente um 
amplo desenvolvimento do nível cultural e educacional da 
população (a eliminação do analfabetismo científico). As 
mudanças tecnológicas não devem ser enclaves de 
determinadas camadas ou estratos privilegiados da 
sociedade; essas mudanças devem servir, em primeiríssimo 
lugar, para elevar a qualidade e o nível de vida de toda a 
população e garantir o pleno uso e desfrute da ciência e 
tecnologia e a realização plena das inovações. Assim, tanto 
do ponto de vista da formação profissional quanto da 
capacitação ampla da sociedade, torna-se necessária uma 
verdadeira revolução no sistema educacional, além da 
reflexão crítica sobre as políticas, mecanismos e 
instrumentos de sustentação desse sistema e da P&D&E

3
 

(sic) no país” . 

Saénz Sánchez e de Souza Paula, Albuquerque et al., Rapini 
e Righi, e outros autores consideram que a concentração da 
produção científica em poucos centros de desenvolvimento 
é um dos obstáculos a serem vencidos. Albuquerque et al. 
ressaltam que deve ser levado em conta que o país tem 
dimensões continentais e significativas diferenças 
estruturais em suas regiões. Por esse motivo, a necessidade 
de políticas de desenvolvimento locais se faz presente. Após 

                                                           
3
 Os autores referem-se a “P&D e Educação” como “Pesquisa, 

Desenvolvimento e Educação”, usando a sigla “P&D&E”. 

 

o levantamento de dados da produção científica em todo o 
país, os autores concluem que “do ponto de vista da 
distribuição espacial das atividades inovativas no Brasil, [...] 
ela se encontra altamente concentrada no centro-sul do 
País, notadamente na região Sudeste. Mais do que isso, foi 
mostrado que essa concentração, ao contrário do caso 
americano, é superior à concentração da atividade 
econômico-produtiva” [18] [19] [22] [23]. 

Além da concentração geográfica da pesquisa realizada no 
país, Oliveira e Filion [21] também destacam a concentração 
da pesquisa na universidade e não no setor produtivo como 
uma dificuldade a ser vencida. “No Brasil há uma ineficiência 
quanto à transferência de tecnologia, pois, ao contrário de 
outros países desenvolvidos, as empresas não apresentam 
tradição de investimento em P&D e os profissionais mais 
qualificados estão concentrados nas universidades e não no 
setor produtivo”. Os autores completam afirmando que “a 
inovação só completa seu ciclo dentro das empresas, 
quando as tecnologias geradas em laboratório são 
incorporadas em produtos e comercializadas com sucesso 
no mercado”. Sobre esse tema, de Negri e Cavalcante [16] 
afirmam que a busca pelo desenvolvimento tecnológico não 
exclui a pesquisa puramente científica. Os dois processos 
devem ser complementares: “A questão fundamental seria 
articular a produção científica com a produção tecnológica e 
com o sistema produtivo do país”. Citando Freeman, os 
autores concluem que “a fraca infraestrutura científica e 
tecnológica e seu reduzido relacionamento com o setor 
produtivo seriam elementos que permitem distinguir os 
sistemas de inovação latino-americanos dos asiáticos. 

O fato de que no Brasil o Estado seja ainda o principal 
financiador de pesquisas é um dos principais diferenciais em 
relação aos países desenvolvidos. Para este grupo de países 
que se destacam mundialmente pela produção tecnológica, 
está consolidada a posição de que a ciência e a tecnologia 
oferecem inestimáveis oportunidades a toda a sociedade, 
resultando em destaque no cenário econômico mundial. 
Nesses países o governo funciona mais como dinamizador 
do que financiador de pesquisa – é o facilitador e 
coordenador da busca pela tecnologia. Um exemplo de 
pesquisa financiada pelo governo é o P&D ANEEL. Após 
tornar-se obrigatório, as empresas aumentaram sua 
estrutura de pesquisa. Porém o incremento foi apenas para 
atender a burocracia inerente ao programa, e não para 
realização da pesquisa [4] [18] [19]. Zawislak [24] mostra na 
tabela 1 como é a relação de alguns países entre os 
investimentos em ciência, tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento e a relação entre esse investimento 
(Despensa Nacional com C&T – DNCT) e o Produto Interno 
Bruto (PIB). 

Zawislak ressalta que um dos motivos da pouca significância 
da pesquisa no Brasil em relação aos países desenvolvidos 
se deve ao fato de que as indústrias aqui instaladas não são 
essencialmente de tecnologia de ponta. A maioria delas 
importa a tecnologia, e os problemas a serem solucionados 
são de rotina, acessórios, sem necessidade de grandes 
inovações. Descreve o autor: “Nesse cenário, os problemas, 
principalmente os de rotina, que surgem nos processos 
produtivos são resolvidos por vias diferentes daquelas 
previamente estabelecidas pelo modelo de inovação que 
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está implícito nas tecnologias utilizadas – tecnologias que, 
na maior parte dos casos, têm projetos de origem externa. 
Tais ‘vias diferentes’ são constituídas na base do 
conhecimento empírico, da tentativa e erro informal, do 
‘chute’, da ‘emjambração’ (sic) que são originados dos 
recursos humanos diretamente ligados ao processo 
produtivo em questão” [24]. 

Tabela 1: Despesas com C&T / P&D por fonte de financiamento 
(Governo e Indústria) e relação DNCT / PIB (%). 

PAÍS GOVERNO (%) INDÚSTRIA (%) DNCT/PIB (%) 

Coréia do 
Sul 

19,0 81,0 1,78 

Japão 21,3 78,7 2,78 

Alemanha 35,8 64,2 2,71 

Inglaterra 39,8 60,2 2,42 

Canadá 44,7 55,3 1,30 

EUA 50,5 49,5 2,71 

França 52,9 47,1 2,33 

Itália 54,9 45,1 1,32 

Brasil 83,8 16,2 0,50 

    

Fonte: Main Science and Technology Indicators, OCDE; Brasil – 
MCT/CNPq; Coréia do Sul – Ministério de C&T da Coréia. Tabela 
extraída da publicação de Paulo Antônio Zawislak [24]. 

Além da profissionalização na pesquisa, a busca por um 
setor produtivo baseado em empresas de alta tecnologia é 
um dos maiores desafios para a inovação no país. Conforme 
levantamento realizado por Guedes, 35% dos produtos 
gerados por meio do P&D ANEEL estão em utilização. 
Entretanto, a maior parte desses produtos são inovações 
incrementais de processo, “o que pode encontrar explicação 
na característica eminentemente de serviços das empresas 
do setor elétrico e pela ainda irrisória participação de 
fabricantes de equipamentos nos projetos de P&D 
regulados pela ANEEL” [8]. 

3 A visão dos agentes 

Buscando compreender a visão dos agentes envolvidos no 
P&D ANEEL e as dificuldades encontradas, foram realizadas 
entrevistas com responsáveis pela gestão de projetos de 
P&D de quatro concessionárias, uma instituição de pesquisa 
e duas instituições de ensino superior (IES) que 
efetivamente participam do programa de P&D ANEEL. 
Foram escolhidas quatro distribuidoras de energia, sendo 
duas de pequeno porte – Companhia Campolaguense de 
Energia (Cocel) e Centrais Elétricas de Carazinho S.A. 
(Eletrocar) e duas de grande porte – a Companhia 
Paranaense de Energia (Copel) e o Grupo Rede (Rede 
Energia), que opera diversas concessionárias em todo o país. 
A escolha se deu devido à intenção de demonstrar como o 
P&D pode ser encarado de diferentes formas em um mesmo 
meio – são todas distribuidoras de energia, porém vivem 

distintas realidades em termos de faturamento e estrutura. 
As respostas fornecidas pelos agentes serão retratadas a 
seguir. As questões foram tratadas por e-mail, no período 
entre 10 e 30 de abril de 2013. Os quatro gestores das 
concessionárias responderam a um mesmo questionário, e 
um segundo foi aplicado aos gestores do instituto de 
pesquisa e dos institutos de ensino superior. Vale ressaltar 
que as opiniões retratam a posição dos pesquisadores e 
gestores de projetos de P&D, não necessariamente a 
opinião das empresas. 

A Cocel
4
  é uma empresa de economia mista e atualmente 

atende 44 mil unidades consumidoras de energia. A 
Eletrocar

5
  também é de economia mista e atende cerca de 

31 mil unidades consumidoras. A Copel tem como seu maior 
acionista o Governo do Estado do Paraná e atende mais de 
quatro milhões de consumidores nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, em um total de 303 
cidades. O Grupo Rede é privado e possui oito distribuidoras 
de energia: Caiuá, Cemart, Celtins, Enersul, Nacional, 
Bragantina, Vale Paranapanema e Força e Luz do Oeste. 
Atende 578 municípios em sete diferentes estados – São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará e 
Tocantins. 

Representando os centros de pesquisa foram escolhidos o 
Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec), 
com sede em Curitiba – PR, a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR). 

O Lactec desenvolve atividades de pesquisa desde 1959, 
sendo associado à Copel, à UFPR, à Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (FIEP), à Associação Comercial do 
Paraná (ACP) e ao Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) 
[25] [26] [27] [28] [29]. Deve-se reiterar que o Lactec 
notoriamente tem se sobressaído como uma das principais 
instituições de pesquisa participantes do programa de P&D 
da ANEEL, tendo estabelecido parcerias com um grande 
número de concessionárias de energia. Em 2012, por 
exemplo, a instituição administrou o valor aproximado de 
R$ 25 milhões em projetos de P&D do programa da ANEEL. 
Segundo informações do site institucional [30], três de seus 
projetos estão entre os trinta mais relevantes para o setor 
elétrico nos últimos dois anos, em seleção realizada pela 
agência reguladora. Tudo isso confere à sua escolha um alto 
grau de adequabilidade. 

As duas IESs escolhidas também apresentam histórico 
significativo de participação no programa de P&D ANEEL. 
Seus representantes foram escolhidos pelo grau de 
envolvimento no programa. A capacidade científica das duas 
instituições federais é notória e dispensa maiores detalhes. 

O questionário para os representantes das concessionárias 
teve sete questões, sendo apenas uma de múltipla escolha e 
as demais questões abertas. A questão de múltipla escolha 
tratou da definição que o entrevistado daria à gestão de 

                                                           
4 A concessão para distribuição de energia da Cocel é a cidade de Campo 

Largo – PR, região metropolitana de Curitiba. 
5 A concessão para distribuição de energia da Eletrocar é para as cidades 

gaúchas de Carazinho, Chapada, Almirante Tamandaré, Coqueiros, Santo 
Antonio do Planalto e Colorado. 
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P&D em sua empresa, com as seguintes opções de resposta: 
gestão própria, terceiriza, gestão mista – a própria empresa 
desenvolve os projetos com a participação de parceiros 
(neste caso, descrever como é o processo), envolve-se 
diretamente (com o desenvolvimento de mestrados, por 
exemplo). As questões abertas serão reproduzidas a seguir: 

1) Resultados de quantos projetos de sua empresa e 
de outras conhece? 

2) Quantos resultados de projetos de P&D estão 
sendo aplicados em sua empresa?  

3) Quais os parâmetros utilizados em sua empresa 
para avaliar o desempenho de um projeto de 
P&D?  

4) Em sua opinião, quais são as principais 
dificuldades para desenvolver e obter resultados 
satisfatórios de projetos de P&D?  

5) Em sua opinião, o que poderia melhorar no 
desenvolvimento de projetos de P&D?  

6) Qual sua opinião a respeito da dificuldade das 
concessionárias em formar um núcleo de 
pesquisa? 

Os pesquisadores do Lactec, da UFPR e da UTFPR foram 
questionados sobre seis temas, todos com perguntas 
abertas: 

1) Em média, quantos resultados de projetos de P&D 
executados por sua instituição em parceria com as 
concessionárias de energia elétrica são 
efetivamente aplicados? 

2) Entre as empresas parceiras, sob seu ponto de 
vista, o que é possível destacar como pontos 
fortes e pontos fracos das concessionárias que 
mais interferem nos resultados dos projetos de 
P&D? (não é necessário citar quais empresas) 

3) Em sua opinião, o programa de P&D da forma 
como é exigido pela ANEEL contribui para a 
melhoria da qualidade do serviço prestado pelas 
concessionárias? Por que? 

4) O porte da concessionária interfere de que forma 
na obtenção de resultados dos programas de 
P&D? 

5) Em sua opinião, quais as vantagens em realizar 
parcerias no desenvolvimento de projetos? E quais 
as desvantagens? 

6) Em sua opinião, o que poderia melhorar no 
desenvolvimento de projetos de P&D para 
obtenção de resultados mais satisfatórios? 

Os dados mais relevantes apontados pelos entrevistados 
serão retratados nos próximos parágrafos. 

Das quatro concessionárias entrevistadas, apenas uma 
realiza gestão própria dos projetos de P&D. Uma segunda 
informa que o processo é terceirizado e as demais realizam 

gestão mista – realizando parcerias com universidades ou 
institutos de pesquisa. Todos os gestores entrevistados têm 
conhecimento dos projetos desenvolvidos por suas 
empresas, e informam que alguns deles estão sendo 
aplicados conforme a relação a seguir: 

a) De dois projetos desenvolvidos, um foi aplicado 
por oito anos e outro apenas uma vez; 

b) Dois projetos sendo aplicados (ambos 
relacionados a desenvolvimento de software), 

c) Não sabe informar exatamente quantos, mas 
informa que a maioria está sendo utilizada; 

d) De dezessete conhecidos, onze são aplicados no 
dia a dia. 

Já o pesquisador do instituto de pesquisa informa que cerca 
de metade dos projetos desenvolvidos em parceria com as 
concessionárias estão sendo efetivamente aplicados. Um 
dos pesquisadores de IES mostrou ter um conceito 
alternativo de aplicação, pois prefere levar em conta todos 
os outros resultados gerados em empreendimentos de P&D. 
O outro pesquisador de IES relatou que não tem muito 
conhecimento sobre a questão, mas que conhecia três 
produtos de P&D em uso. 

Entre as dificuldades apontadas pelas empresas para o 
desenvolvimento dos projetos citados pelos gestores das 
concessionárias foram: 

 Falta de levantamento de informações sobre as 
reais necessidades dos clientes na fase de 
elaboração das propostas; 

 Falta de planejamento adequado da proposta de 
projeto frente aos critérios definidos na 
regulamentação; 

 Falta de aplicação de metodologias apropriadas 
para o desenvolvimento da pesquisa que está 
sendo proposta; 

 Falta de inclusão da inovação como um dos pilares 
da visão estratégica das empresas; 

 Equipe de gestão reduzida e falta de 
disponibilidade de profissionais da empresa para 
participar efetivamente do projeto de pesquisa; 

 Na aplicação, por falta de pessoal especializado; 

 Verba insuficiente. 

Os pontos fracos apontados pelo pesquisador do instituto 
de pesquisa são a falta de entendimento das questões de 
pesquisa e a atribuição de relevância para características de 
engenharia e não de pesquisa ao longo do desenvolvimento 
do projeto. Um dos dois pesquisadores de IES aponta, como 
pontos fracos, a indecisão das concessionárias no tocante ao 
uso da verba destinada a P&D, reiterando a falta de visão 
das concessionárias sobre a natureza das atividades de P&D, 
seus resultados, seus benefícios e seus riscos. O pesquisador 
reitera que existe muito receio nas concessionárias quanto a 
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um possível insucesso, destacando que esse receio é um 
equívoco, pois é algo inerente ao processo de P&D. 

Como pontos fortes, foram mencionados pelos 
pesquisadores o direcionamento para o resultado 
necessário, a comunicação com a área técnica do cliente e 
também a objetividade no acompanhamento do projeto. 
Um dos pesquisadores mencionou a autonomia, o foco na 
pesquisa e as bolsas para alunos de graduação como pontos 
fortes. 

Questionados a respeito dos parâmetros utilizados para 
avaliar o desempenho dos projetos de P&D, um dos 
entrevistados não soube responder (a avaliação é feita por 
área específica), um segundo apontou o uso dos parâmetros 
do Manual de P&D da ANEEL, um terceiro informou que não 
é realizado um acompanhamento pós projeto e o quarto, 
por sua vez, informou que são levados em conta a resolução 
de problemas potenciais, a melhoria no gerenciamento de 
problemas de distribuição e ainda o retorno econômico.  

Questionado se a forma como o programa de P&D é exigido 
pela ANEEL contribui para a melhoria do serviço prestado 
pelas concessionárias, o pesquisador do Lactec responde 
que sim, porque está desenvolvendo uma cultura de 
pesquisa e desenvolvimento no corpo técnico das empresas, 
o que as torna mais capacitadas para lidar com as novas 
tecnologias com uma postura que não é meramente 
absorvedora dos produtos impostos pelos fornecedores do 
setor. Sobre a mesma questão, um dos pesquisadores de IES 
mencionou que as contribuições para a melhoria da 
qualidade são mais percebidas em longo prazo. O segundo 
pesquisador de IES salientou que o programa de P&D da 
ANEEL, em sua metodologia antiga, era muito burocrático e 
cheio de interferências. Salientou que a autoridade e o 
poder de decisão foram delegados às concessionárias na 
metodologia atual do programa. Porém ele reiterou que 
muitos recursos são desperdiçados, pois os profissionais das 
concessionárias não têm maturidade suficiente para tratar 
de atividades de P&D, por não compreenderem sua 
natureza. 

Os entrevistados também foram questionados a respeito 
das dificuldades das concessionárias em formarem um 
núcleo de pesquisa, e foram recebidas as seguintes 
respostas: 

 Acredita que seria o ideal, mencionando que as 
pequenas concessionárias deveriam se unir para 
formá-lo; 

 Falta de pessoal qualificado e recursos financeiros 
(este item foi citado por dois entrevistados);  

 Falta de posição de destaque e de interesse para a 
área de P&D; 

 Custos para manutenção de grupos 
multidisciplinares especializados não justificaria a 
existência de um núcleo de pesquisa. 

A respeito das vantagens e desvantagens em realizar 
parcerias no desenvolvimento de projetos, o pesquisador do 
Lactec declarou o seguinte: “Do ponto de vista do executor, 

pode-se ter vantagens somando capacitações diferenciadas 
das empresas parceiras, por exemplo, um instituto de 
pesquisa e um fornecedor. Ou ainda uma instituição de 
ensino e um instituto de pesquisa. No primeiro caso, 
somam-se a capacidade de pesquisa e a capacidade de 
desenvolvimento de um produto. No segundo caso, 
somam-se a capacidade de pesquisa básica com a 
capacidade de pesquisa aplicada. Em termos de 
desvantagens, toda pesquisa é feita com pessoas e deve 
haver uma sinergia dos perfis pessoais e o pleno 
entendimento das responsabilidades de cada pessoa 
(entidade / participante) no projeto”. Um dos pesquisadores 
de IES citou como vantagem a interação entre a academia e 
a concessionária. O outro pesquisador de IES citou como 
vantagens a disponibilidade de recursos legalmente 
definidos, a possibilidade de explorar novos conhecimentos 
em situações aplicadas em prol de qualidade e 
produtividade e a ampliação de força de trabalho e de 
capacidade técnico-científica em temáticas diferenciadas. 
Este último ainda citou como desvantagens o excesso de 
burocracia no âmbito das concessionárias devido à 
indecisão sobre o uso dos recursos e o excesso de 
burocracia  interna e frente à ANEEL. 

Também foi indagada a opinião dos gestores sobre o que 
poderia melhorar no desenvolvimento de projetos de P&D, 
e as respostas foram as seguintes: 

 As metodologias de pesquisa, disponíveis na 
literatura, deveriam ser consideradas com mais 
frequência na elaboração e planejamento de 
projetos; 

 Tornar a inovação um dos pilares estratégicos 
capaz de trazer novas receitas, além de 
conhecimento e boas soluções para os problemas 
corriqueiros da concessionária; 

 Uma equipe maior e exclusivamente dedicada à 
inovação seria capaz de percorrer as diversas 
áreas da empresa para observar os problemas, 
ouvir as soluções e buscar nas universidades e nas 
indústrias as melhores soluções; 

 Superar o desafio da propriedade intelectual e a 
partilha de royalties; 

 Qualificação do quadro técnico envolvido; 

 Associação das pequenas distribuidoras buscando 
a solução de problemas potenciais comuns entre 
si. 

Já o entrevistado do instituto de pesquisa cita que uma 
mudança no enfoque do programa traria resultados mais 
satisfatórios, “pois hoje a regulamentação da ANEEL foca a 
originalidade, quando deveria focar a aplicação dos 
resultados”. Um dos pesquisadores de IES recomendou dar 
maior autonomia aos coordenadores dos projetos e 
flexibilidade no que diz respeito à relação entre os 
resultados obtidos e as metas originais do projeto. O 
segundo pesquisador de IES  recomendou “simplificar 
procedimentos de controle e acompanhamento, dando mais 
liberdade à exploração de frentes de oportunidades no 
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processo e a criação de resultados adicionais”. Recomendou 
ainda “valorizar todos os resultados obtidos, mesmo os não 
diretamente relacionados às metas previstas”. Mencionou 
ainda o problema da concretização dos resultados, 
reiterando que um projeto típico de pesquisa pode gerar um 
protótipo, mas que as iniciativas merecem esforços para 
obter um produto pronto para uso. 

Sobre a interferência do porte da concessionária na 
obtenção de resultados de programas de P&D, o 
pesquisador do instituto de pesquisa diz o seguinte: 
“Concessionárias de pequeno porte têm pouco recurso para 
investir, portanto elas se limitam a projetos mais próximos 
da solução de problemas de engenharia. Concessionárias de 
grande porte têm tanto recurso para investir que, por vezes, 
não conseguem traçar suas linhas de pesquisa corretamente 
e direcionar (encadear) seus projetos de forma a obter 
resultados em sequência consistentes”. Um pesquisador de 
IES reiterou que o valor alocado para um projeto é 
importante, podendo torná-lo mais ou menos robusto. O 
segundo pesquisador de IES persistiu no problema da 
indecisão, mencionando que “quanto maior (a 
concessionária), maior a indecisão, maior a lentidão no uso 
de recursos e uso de resultados”. E ainda reitera “Ninguém 
assume a decisão, ninguém quer ser o líder do cenário”. 

4 Conclusão 

Considerando que a inovação é o gatilho que desencadeia o 
desenvolvimento do país baseando-se em tecnologia, os 
fundos setoriais criados pelo Governo Federal mostram a 
preocupação do Estado em possibilitar que a pesquisa seja 
realizada. As amarras que o investimento compulsório traz 
para o desenvolvimento de programas de pesquisa, por sua 
vez, poderiam ser lapidadas para que os resultados 
alcançados aumentem sua contribuição para o 
desenvolvimento. Não se pode negar, à luz do relato do 
comunicado do IPEA [3], que o programa de P&D da ANEEL 
contribui para a geração de conhecimento e inovação – uma 
vez que gera novos aplicativos de software, produtos, 
patentes e conhecimento. Entretanto, ainda depende da 
maturidade de cada agente envolvido aproveitar o incentivo 
da melhor forma possível, que seria absorver o 
conhecimento gerado em todas as fases do processo e 
contribuir para o desenvolvimento do setor e do país com a 
inovação obtida. O próprio Manual de P&D da ANEEL por 
vezes parece tratar dos agentes como meros financiadores 
da pesquisa, e a universidade e institutos de pesquisa, por 
sua vez, como as instituições que de fato realizam os 
projetos de P&D. Uma evidência disso é a própria 
nomenclatura por ela utilizada no manual, referindo-se às 
instituições de pesquisa e universidades pelo termo 
“executoras”. 

Neste contexto, poder-se-ia argumentar a respeito da 
funcionalidade do programa – se as concessionárias são 
legalmente obrigadas a investir em pesquisa, e esta 
pesquisa pode ser totalmente executada por uma 
universidade, por que não realizar a mera transferência de 
valores? Ou ainda por que não transferir a verba já 
destinada ao P&D para financiamento de projetos da 
sociedade civil por meio de chamadas públicas, de 

concursos e de editais? Deve-se, portanto, fazer jus ao 
principal objetivo do programa, a saber, a interação entre 
empresa e academia visando à inovação oriunda de 
conhecimento científico, efetivamente eliminando as 
barreiras subjacentes e promovendo parcerias que possam 
focar a produção do conhecimento e de inovação [6].  

A realização de parcerias entre as concessionárias, 
universidades e institutos de pesquisa pode ser vantajosa 
para todos os envolvidos. Entretanto, a simples terceirização 
da pesquisa resulta em significantes perdas para a 
internalização do conhecimento gerado durante a execução 
dos projetos. O P&D da ANEEL foca apenas o produto final, 
e, devido a esta visão, grande parte das concessionárias 
participa apenas das fases inicial e final de um programa de 
pesquisa – todo o meio, todo o desenvolvimento é 
terceirizado – e o conhecimento gerado neste período não é 
absorvido pelos agentes. A ANEEL exige que os projetos 
apresentados cumpram as exigências de originalidade, 
aplicabilidade, relevância e razoabilidade dos custos para 
aprová-los, mas nem toda ciência pode ser mensurada desta 
forma. A busca pela inovação, neste caso, pode ser 
minimizada pela burocracia e visões de curto prazo. 

Entre as dificuldades encontradas foram citadas pelos 
entrevistados a falta de levantamento sobre as reais 
necessidades e falta de conhecimento da regulação do 
programa. Estes dois aspectos pressupõem que os projetos 
realizados são voltados apenas a resolver problemas 
pontuais, tendo uma contribuição limitada para o 
desenvolvimento do setor elétrico. Percebe-se, levando em 
conta a pesquisa realizada, que, quando houver inovação, os 
resultados serão incrementais. Além de ser citada nas 
entrevistas, a falta de conhecimento dos agentes a respeito 
da regulação também foi demonstrada pelo levantamento 
realizado por Guedes [8] – houve aumento na estrutura de 
P&D para atender a burocracia, não para aumentar a 
produção de pesquisa. Tendo estes dados em vista, é 
possível concluir que se forma um círculo vicioso: as 
concessionárias não se envolvem na pesquisa (deixam isso 
para as universidades e institutos), por isso seus 
colaboradores não adquirem capacitação e experiência em 
P&D e o conhecimento gerado fica cada vez mais distante. 

A limitação de recursos por parte das concessionárias de 
menor porte é um desafio a ser vencido, e por isso a maioria 
dos projetos executados por essas empresas trata de 
correção de problemas de engenharia e, portanto, de 
problemas pontuais. A formação de parcerias entre as 
concessionárias de menor porte para o desenvolvimento de 
projetos poderia aumentar o rendimento e contribuir para a 
melhoria no serviço prestado. A cooperação entre as 
concessionárias é prevista no Manual de P&D da ANEEL, 
porém em raros casos colocada em prática. Analisando 
estes fatos, nota-se que um ponto comum entre as 
concessionárias de menor e maior porte é a necessidade de 
mudança de postura frente à pesquisa para alcançar a 
Inovação. As entrevistas realizadas confirmam que o P&D 
ainda não é tratado como prioridade, como ponto 
estratégico e diferencial de gestão das empresas. Este 
motivo, entre outros, dificulta a criação ou manutenção de 
centros de pesquisa nas próprias concessionárias.  
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Pode-se afirmar que as empresas não compreendem o real 
papel de um programa de P&D com base nos seguintes 
fatos, citados nas entrevistas: falta de aplicação de 
metodologia de pesquisa, recursos humanos reduzidos e 
falta de disponibilidade dos profissionais, verba insuficiente, 
falta de entendimento das questões de pesquisa, foco em 
engenharia e não em pesquisa, não realização de follow up 
dos projetos e relutância em assumir responsabilidade por 
decisões de projetos. A inovação pretendida pela ANEEL, na 
visão dos autores, esbarra na imaturidade dos agentes no 
tocante às reais funções da pesquisa científica, não obstante 
as conclusões do IPEA de que o setor encontra-se 
tecnologicamente maduro. A pretensão da ANEEL pode ser 
entendida como pretensão do Governo Federal, que com os 
fundos setoriais visa a colocar o país em posição de 
destaque mundial devido à produção científica e 
tecnológica. Pode-se concluir, tendo em vista que a pesquisa 
no país é realizada em sua maioria por meio de 
financiamento público, que a imaturidade dos agentes do 
setor elétrico para realização de P&D reflete a situação da 
maior parte da cadeia produtiva do país. Quando o objetivo 
do programa não é cumprido, o investimento em P&D por 
parte das concessionárias assemelha-se a um imposto, 
reduzindo-se a uma obrigação que não gera retorno. Nesse 
caso, o consumidor, que é o real financiador do programa, 
não obtém o desenvolvimento que lhe é de direito. O caso 
do programa de P&D da ANEEL também demonstra que a 
inovação não é obtida com a simples obrigação de que o 
recurso seja investido em pesquisas para este fim. Um 
melhor arcabouço conceitual deve ser assimilado pelos 
agentes no tocante ao funcionamento e ao papel da 
inovação tanto para as empresas quanto para o setor 
elétrico e para a sociedade. 

Referências 

[1] ANEEL. Pesquisa e Desenvolvimento – Apresentação. 
Disponível em 
<http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=75&idPerfil=6&id
iomaAtual=0>. Acesso em: 22.mar. 2013. 

[2] IPEA. O IPEA – Quem Somos. Disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=1226&Itemid=68>. Acesso em: 
23.abr.2013.  

[3] IPEA. Comunicados do Ipea nº 152. Inovação tecnológica no 
setor elétrico brasileiro: uma avaliação do programa de P&D 
regulado pela Aneel. 2012. 

[4] NEVES, Natalino das e CARVALHO, Helio Gomes de. Grupos de 
auxílio para seleção e priorização de projetos em empresas do 
SEB com tradição de investimento em P&D. Espaço Energia. 
2011. 

[5] ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução 
Normativa nº 504, de 14 de agosto de 2012. Disponível em 
<http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/ren2012504.pdf>. 
Acesso em: 6.mar.2013. 

[6] ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Manual do 
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do 
Setor de Energia Elétrica. 2012. Disponível em 
<http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/Manual-PeD_REN-50
4-2012.pdf>. Acesso em: 6.mar.2013. 

[7] ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Informações 
técnicas, últimas notícias: Aneel publica ranking de qualidade 
do serviço das distribuidoras de energia elétrica no país. 2012. 
Disponível em < 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias
.cfm?Identidade=5526&id_area=90>. Acesso em: 23.abr.2013. 

[8] GUEDES, Clelia Fabiano Bueno. Políticas públicas de estímulo à 
P&D: uma avaliação dos resultados do programa regulado 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Dissertação 
de mestrado UNB. Brasília: 2010.  

[9] CNPQ, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. A Criação. Disponível em 
<http://www.cnpq.br/web/guest/a-criacao>. Acesso em: 
22.abr.2013. 

[10] CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior. História e Missão. Disponível em 
<http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao>. 
Acesso em: 22.abr.2013. 

[11] MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Governo 
lança plano para incentivar inovação no setor de energia. 
2013. Disponível em 
<http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/345951/Go
verno_lanca_plano_para_incentivar_inovacao_no_setor_de_e
nergia.html>. Acesso em: 24.abr.2013. 

[12] VELHO, Léa; VELHO, Paulo; SAENZ, Tirso W. P&D nos setores 
público e privado no Brasil: complementares ou substitutos? 
Parcerias Estratégicas – número 19 – dezembro: 2004. 

[13] ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. O Setor Elétrico. 
Disponível em 
<http://www.ons.org.br/institucional/modelo_setorial.aspx>. 
Acesso em: 22.abr.2013. 

[14] MME, Ministério de Minas e Energia. A ANEEL. Disponível em 
<http://www.mme.gov.br/mme/menu/entidades_vinculadas/
aneel.html>. Acesso em: 22.mar.2013. 

[15] SUZIGAN, Wilson e ALBUQUERQUE, Eduardo da Mota. A 
interação entre universidades e empresas em perspectiva 
histórica no Brasil. Belo Horizonte: UFMG/Cedeplar, 2008. 

[16] DE NEGRI, Fernanda; CAVALCANTE, Luiz Ricardo. Sistemas de 
inovação e infraestrutura de pesquisa: Considerações sobre o 
caso brasileiro. IPEA Radar: Tecnologia, Produção e Comércio 
Exterior - Nº 24 – fevereiro – 2013. 

[17] SENHORAS, Elói Martins. As redes do desenvolvimento 
econômico e social no sistema de ensino superior brasileiro. 
Liinc em Revista, v.4, n.1, março 2008. Rio de Janeiro. 
Disponível em <http://www.ibict.br/liinc>. Acesso em: 
6.mar.2013. 

[18] BAMBINI DA SILVA, Luiz Eduardo; MAZZALI, Leonel. Parceria 
tecnológica universidade-empresa: um arcabouço conceitual 
para a análise da gestão dessa relação. Ciência, Tecnologia e 
Inovação: visões estratégicas. Disponível em < 
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/artic
le/viewFile/172/165>. Acesso em: 6.mar.2013.  

[19] RAPINI, Márcia Siqueira; RIGHI, Hérica Morais. O diretório dos 
grupos de pesquisa do CNPq e a Interação 
universidade-empresa no Brasil em 2004. Revista Brasileira de 
Inovação, Volume 5, Número 1, Janeiro/ Julho 2006. 

[20] CONSECTI, Conselho Nacional de Secretários Estaduais para 
Assuntos de CT&I. Benefícios fiscais da lei do bem são pouco 
usados. 2013. Disponível em < 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  19   |   OCTOBER  2013 
 

22 

 

http://www.consecti.org.br/2013/03/20/beneficios-fiscais-da-
lei-do-bem-sao-pouco-usados/>. Acesso em: 23.mar.2013. 

[21] OLIVEIRA, João Bento; FILION, Louis Jacques. Modelo sinérgico 
de pesquisa subsidiada: transferência de tecnologia, criação 
de empresas e inovação. RAI – Revista de Administração e 
Inovação, Volume 5, Número 1. Universidade de São Paulo. 
São Paulo: 2008. 

[22] SAÉNZ SÁNCHEZ, Tirso W.; DE SOUZA PAULA, Maria Carlota. 
Desafios institucionais para o setor de ciência e tecnologia: o 
sistema nacional de ciência e inovação tecnológica. Estratégias 
para a ciência, tecnologia e inovação. Revista Parcerias 
Estratégicas, Número 13, Dezembro, 2001. 

[23] ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta e; SIMÕES, Rodrigo; 
BAESSA, Adriano; CAMPOLINA, Bernardo; SILVA, Leandro. A 
distribuição espacial da produção científica e tecnológica 
brasileira: uma descrição de estatísticas de produção local de 
patentes e artigos científicos. Revista Brasileira de Inovação, 
Volume 1, Número 2, Julho/ Dezembro: 2002. 

[24] ZAWISLAK, Paulo Antônio. Gestão da inovação tecnológica e 
competitividade industrial: uma proposta para o caso 
brasileiro. Revista Brasileira de Administração 
Contemporânea, Volume 1. Rio de Janeiro: 2010. 

[25] COCEL, Companhia Campolarguense de Energia. Disponível 
em < http://www.cocel.com.br/>. Acesso em: 3.mar.2013. 

[26] ELETROCAR, Centrais Elétricas Carazinho S/A. Disponível em < 
http://www.eletrocar.com.br/?menu=noticias&id=159>. 
Acesso em 3.mar.2013. 

[27] COPEL, Companhia Paranaense de Energia. Sobre a Copel. 
Disponível em 
<http://www.copel.com/hpcopel/acopel/sobre.jsp>. Acesso 
em 3.mar.2013. 

[28] REDE ENERGIA. Quem somos. Disponível em 
<http://www.redenergia.com/sobre-a-rede-energia/quem-so
mos/>. Acesso em 3.mar.2013. 

[29] LACTEC, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. 
Quem somos. Disponível em < 
http://www.lactec.org.br/pt/?page=instituto>. Acesso em 
3.mar.2013. 

[30] LACTEC, Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento. 
Notícias - Lactec no Citenel. Disponível em 
<http://www.lactec.org.br/pt/?page=noticias&ano=2013&id=
937&title=lactec-no-citenel-resultados-do-setor-eletrico-sao-d
ivulgados-em-publicacao-da-aneel>. Acesso em 15.ago.2013. 


