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Editorial – Edição 31 – Outubro de 2019 

Resultados de trabalhos científicos normalmente demoram tempo expressivo para tornarem-se visíveis ao 
público. Mesmo aqueles de natureza puramente teórica necessitam a avaliação rigorosa de pares (peer review) 
para se tornarem aptos à publicação em veículos científicos. Atividades científicas aplicadas, tais como o 
desenvolvimento de projetos de P&D e, em especial, no caso específico do setor elétrico, aqueles empreendidos 
sob os auspícios do Programa de P&D da ANEEL, alcançam a maturação ao longo de no mínimo cinco anos, 
podendo chegar a mais de dez anos, dependendo de fatores tais como a complexidade envolvida nas soluções. 

Mesmo assim, apesar do incentivo formalizado no contexto do programa de P&D à concretização dos benefícios 
práticos produzidos em tais empreendimentos, inclusive com a previsão da exploração de potencial diferencial 
competitivo alcançado pelos empreendedores, percebe-se claramente uma grande dificuldade em transformar 
o produto da criação intelectual em um produto rentável, seja para as instituições e pessoas envolvidas, seja 
para a sociedade em geral. 

De um lado, cientistas produzem aquilo que de melhor há em suas respectivas áreas do conhecimento, e que 
lhes proporciona publicações e, consequentemente, reputação. De outro lado, profissionais empenham-se na 
busca por diferenciais competitivos com forte fundamentação e que tragam benefícios práticos ao seu negócio. 
Ocorre que o diferencial competitivo sustentado e o tão almejado potencial de rentabilidade não consistem 
simplesmente da soma dessas duas parcelas. Há que se ter um componente que concretize a ligação entre os 
dois mundos. Mas qual seria a natureza desse componente? Talvez essa deva ser a parte mais criativa de todo o 
processo! Uma visão fraca do potencial de aplicação do novo produto pode simplesmente aniquilar suas 
chances de exploração comercial e, por conseguinte, determinar sua precoce aposentadoria. Por outro lado, 
uma intervenção visionária desse potencial pode ser a chave para seu sucesso. 

A interação entre todos esses players torna-se, portanto, um ingrediente essencial para o pleno sucesso de um 
produto inovador. Além disso, a interação deve ser conduzida por pessoas que realmente tenham o mindset 
inovador, e que entendam como cada parte funciona. No mundo científico, isso significa enxergar as potenciais 
aplicações de experiências e investigações, livrando-se da postura de que a pesquisa não se mistura com 
negócios. No mundo empresarial, isso significa enxergar o diferencial sustentado que um resultado bem 
fundamentado pode proporcionar aos negócios, livrando-se da postura de que empreender atividades 
científicas significa ter devaneios e não se comprometer com resultados que tragam reais benefícios. 

O sucesso de um empreendimento assim pode provar alguns pontos interessantes. Primeiramente, não adianta 
tentar usar uma receita que nunca deu certo e esperar que um dia, por insistência, ou por algum motivo 
desconhecido, ela finalmente produza resultado. Se o objetivo é inovar para obter benefícios sustentados, deve-
se mudar a maneira de pensar e fazer diferente. Pensar em inovação da mesma maneira com que se pensam 
processos estabelecidos na empresa é inócuo, e só gera frustração com sucessivos fracassos. Além disso, pode-
se tornar evidente que, sim, é possível realizar um empreendimento de P&D que seja inovador e que alcance os 
resultados práticos almejados, e talvez até resultados que não haviam sequer sido cogitados no início. Para 
tanto, deve-se ter em mente que a sustentabilidade da inovação leva em conta a boa fundamentação do 
empreendimento e a criação de conhecimento, e isso leva certo tempo para ser conquistado. O tempo não pode 
ser visto como uma barreira, especialmente neste contexto. Em vez disso, ele deve ser visto como aquilo que 
separa os inovadores dos imitadores, e que proporciona a oportunidade de obter diferencial competitivo 
sustentado.  

Esta edição da Espaço Energia traz quatro artigos, em assuntos diversos relacionados a usinas reversíveis, 
energia renovável, armazenamento de dados de medidores inteligentes em nuvem e função de custo de 
geração térmica no contexto do despacho hidrotérmico. Mais uma vez agradecemos o respeitável e primoroso 
trabalho dos ilustres integrantes dos boards da revista, sem o qual este periódico jamais poderia existir. 
Agradecemos o auxílio dos grupos de apoio e da patrocinadora Copel e, sobretudo, agradecemos aos autores 
dos artigos publicados. Desejamos a todos uma ótima leitura. 
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