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Editorial – Edição 23 – Outubro de 2015 

Provavelmente devido aos tempos difíceis pelos quais a economia em geral tem passado, temos 
percebido no contexto profissional uma crescente tendência de simplificar problemas, de tal maneira 
a dispender menos recursos, na tentativa de se fazer mais com menos, ou pelo menos de deixar 
aspectos que possam ser considerados supérfluos ou até mesmo luxo, focando apenas naquilo que se 
julga essencial. Essa linha de pensamento parece ser plenamente aceita, sendo adotada sempre que 
situações adversas emergem. 

O princípio da “navalha de Occam”, formulado por William of Ockham, um filósofo, teólogo e frade 
franciscano inglês, diz que “dentre hipóteses concorrentes, aquela que for mais simples é a melhor”. 
Esse princípio é usado sob diversos aspectos na ciência, tendo sido conhecido também como “lei da 
parcimônia”. Poder-se-ia discutir sobre esse princípio e até mesmo questioná-lo, porém, aqui neste 
texto, vamos assumir simplesmente que ele se traduza em “jamais devemos complicar aquilo que é 
simples”. Isso parece bastante razoável, pois complicar coisas simples remete a gastos desnecessários 
e sem justificativas, que por sua vez levam a outras questões negativas. 

Não obstante a necessidade de agir com parcimônia, não podemos abrir mão da complexidade 
quando esta é parte intrínseca de um determinado problema. No setor de energia, temos 
costumeiramente deparado modelos que, para poderem ter seu cálculo viabilizado, simplificam 
aspectos, implicando imprecisões que constituem a compensação pela viabilidade e rapidez na 
solução, mesmo que aproximada.  Porém, todos sabemos que, visando à perfeição, devemos evitar 
tais aproximações quando possível. 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento têm natureza intrinsecamente complexa em relação às 
demais atividades desempenhadas em uma empresa. Mesmo sob o ponto de vista acadêmico, a 
complexidade de um projeto de P&D se torna evidente quando extrapola a competência dos 
pesquisadores, preconizando a interação entre o domínio empresarial e o acadêmico. Essa interação 
se apresenta como um grande potencial de inovação, mas tem natureza intrinsecamente complexa. 

Ao tentar simplificar tais atividades, dando-lhes uma visão simplista, mesmo que seja com o objetivo 
de estimulá-las, estaremos tirando delas seu maior potencial. É a complexidade que chama a 
capacidade humana de criar, mediante linhas de pensamento não usuais e também interação entre 
grupos heterogêneos na busca pela solução de um determinado problema. Apostar na complexidade, 
portanto, não significa perder tempo com coisas complicadas, mas sim investir em soluções criativas, 
envolvendo conhecimento especializado, com o propósito de alcançar verdadeiro diferencial 
competitivo. 

Esta edição da Espaço Energia traz artigos que direta ou indiretamente demonstram o conceito 
supramencionado, que abordam os mais variados assuntos dentro do tema “energia”, desde o 
complexo mecanismo de regulação do setor, com propostas de alteração visando à expansão da 
capacidade de atendimento à demanda de ponta do sistema nacional, passando por um aplicativo 
computacional voltado à previsão integrada de mercado de energia, diagnóstico de eficiência 
energética em edifício público, arborização viária sob redes elétricas, gestão de P&D com foco em 
produtos, monitoramento de barragens, chegando, por fim, a legislações ambientais no setor 
petrolífero. Desejamos ao público uma ótima leitura. 
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