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RESUMO 

 

Este trabalho procurou desenvolver a ideia de que a energia eólica é uma hipótese de 

concretização do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento; porém, para se 

garantir efeito ótimo ao comando constitucional são necessários ajustes no regime jurídico da 

energia eólica. Esses ajustes situam-se no esforço de responder aos interesses constitucionais da 

soberania e da autonomia tecnológica. Assim, diagnosticam-se ajustes no tocante: i) ao exercício 

do domínio público do Estado sobre o vento; ii) ao fomento à inovação nacional; e iii) à criação 

de um sistema de financiamento baseado nos princípios da expansão, da estabilidade econômica 

e da modicidade tarifária. Para alcançar o debate dos ajustes no regime jurídico com o objetivo 

de concretizar mais aspectos do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, 

percorreu-se o caminho de primeiramente discorrer sobre o projeto constitucional de superação 

do subdesenvolvimento, identificá-lo no texto constitucional e debatê-lo teoricamente, o que só 

foi possível por meio da adoção teoria centro-periferia como norte. Consolidado o debate sobre o 

projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, buscou-se contrastá-lo com a 

exploração do potencial eólico no Brasil com objetivo de enquadrar o setor da energia eólica 

como hipótese de concretização do comando constitucional. Ainda, com vistas a enriquecer o 

conhecimento sobre política industrial e de financiamento, estudaram-se experiências 

internacionais relevantes no que diz respeito à energia eólica: China, Estados Unidos e 

Dinamarca. Assim, dentro desse arcabouço, foi possível justificar a necessidade dos ajustes no 

regime jurídico da energia eólica brasileiro, situação que enseja um marco regulatório próprio da 

energia eólica no Brasil. 

 

Palavras-Chave: Constituição. Subdesenvolvimento. Energia eólica. Bem de uso comum do 

povo. Inovação. Financiamento. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work has tried to develop the idea that wind power is a hypothesis for the concretization of 

the constitutional project of overcoming underdevelopment; however, in order to guarantee that 

constitutional rule has optimum effect, adjustments to the wind power legal regime are deemed 

necessary. These adjustments are related to the effort to respond to the constitutional interests of 

technological sovereignty and autonomy. Thus, adjustments concerning the following aspects 

have been diagnosed: i) exercising the public property of the State over wind; ii) fostering 

national innovation; and iii) creating a funding system based on the principles of expansion, 

economic stability, and reasonable fees. In order to address the debate on the adjustments to the 

legal regime aiming at the concretization of more aspects of the constitutional project for the 

overcoming of underdevelopment, we have discussed said constitutional project, identified it in 

the constitutional text, and debated it theoretically with the aid of center-periphery theory. After 

this debate was consolidated, an attempt was made to contrast it with the exploration of wind 

potential in Brazil with the purpose of fitting the wind power sector within the hypothesis of the 

concretization of constitutional rule. Still aiming at furthering knowledge on industrial and 

funding policies, the international experiences of China, the United States, and Denmark 

concerning wind power have been studied. Thus, within this scope it was possible to justify the 

need for adjustments in the Brazilian wind power legal regime, a situation that calls for a 

regulatory milestone. 

 

Key-Words: Constitution. Underdevelopment. Wind power. Common use property. Innovation. 

Funding. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na história das civilizações, os saltos civilizacionais estão diretamente relacionados às 

revoluções tecnológicas, as quais proporcionaram as modificações nas formas de energia 

utilizadas em cada época.  

 

A primeira revolução na pré-história, a Agrícola ou Neolítica, criou condições para o 

início das civilizações que surgiram muito mais tarde graças à geração de excedentes 

para alimentar toda uma população com o trabalho de uma parte dela. A segunda delas, a 

Revolução Comercial, corresponde ao mercantilismo precursor do capitalismo, 

consolidado pela terceira, a Revolução Industrial. A Revolução Tecnológica, centrada na 

informática e, em seguida, também na engenharia genética, é contemporânea ao nosso 

tempo e, ao invés dela, alternativamente eu poderia falar em primeira, segunda e 

terceira revolução industrial, associando a primeira à máquina a vapor, a segunda 

à eletricidade e ao motor a explosão, e a última à eletrônica, à telecomunicação e à 

informática. Isto, porém, não passa de uma escolha de nomenclatura, que não deve 

atormentar os não-especialistas (PINGUELLI ROSA, 2005, p. 25, grifos nossos). 

 

Na pré-história, o homem só passou a desenvolver hábitos noturnos a partir do domínio da 

produção do fogo, já na Idade Média “o desenvolvimento de áreas como a matemática, a 

geometria e a engenharia catalisou o domínio e a transformação das formas de energia 

disponíveis na natureza”; a mecânica permitiu o aproveitamento do vapor, que levou a Inglaterra 

à posição de líder mundial com a Revolução Industrial. A Idade Moderna e Contemporânea 

foram marcadas pelo uso dos combustíveis fósseis, o carvão mineral e o petróleo. A eletricidade, 

por sua vez, decorre da mecânica aplicada às fontes energéticas e é “a principal forma de energia 

consumida pela humanidade atualmente” (FARIAS, 2011).  

 

A primeira aplicação da eletricidade se deu no campo das comunicações, com o 

telégrafo e o telefone elétrico. Em 1882, Thomas Edison construiu as primeiras usinas 

geradoras em corrente contínua, para o atendimento de sistemas de iluminação. Em 

1886, foi feita a primeira transmissão de energia elétrica em corrente alternada por 

George Westinghouse; o uso da corrente alternada e dos sistemas polifásicos 

desenvolvidos por Nikola Tesla, em conjunto com o transformador eficiente de Willian 

Stanley, proporcionaram a transmissão a grandes distâncias e o uso doméstico da energia 

elétrica (FARIAS, 2011, p. 10).  

 

Assim, a questão energética sempre esteve relacionada às transformações tecnológicas e 

ao desenvolvimento das sociedades. No mundo contemporâneo, transformou-se em um elemento 

de alto valor para a geopolítica mundial, sobretudo por meio do petróleo. Entretanto, o 
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desenvolvimento de todas as fontes energéticas tornou-se elemento de poder político para os 

estados-nacionais, e com a importância do discurso ambiental e o aumento acelerado do consumo 

energético no mundo, as fontes renováveis ganharam relevância.  

 

À parte o imenso desafio de gerar recursos energéticos em escala suficiente para 

satisfazer a velocidade da demanda, os governos e empresas ligados à energia 

enfrentarão, daqui por diante e de maneira crescente, o aumento das pressões públicas 

para reduzir as emissões de dióxido de carbono a fim de conter o avanço do aquecimento 

global. A segurança energética não poderá se dissociar da busca de uma “economia de 

baixo carbono”, o que equivale à “descarbonização da matriz energética” e implica 

grandes investimentos tecnológicos. Nesse sentido, o mundo atravessa uma fase de 

transição, em que as fontes tradicionais, como o petróleo, seguem tendo um papel 

crucial, enquanto as novas fontes, renováveis, são estimuladas para que assumam um 

papel de destaque no longo prazo (IPEA, 2010, p. 510).  

 

Nesse arcabouço, insere-se a importância da energia eólica para o Brasil. O país é dotado 

de um imenso potencial eólico, ainda em fase inicial de exploração. Por esse motivo, o regime 

jurídico ainda é pouco consistente, com lacunas e objetivos por realizar.  

O horizonte da construção do regime jurídico de uma fonte energética, neste caso a 

energia eólica, deve estar funcionalizado pelos princípios constitucionais. Nesse sentido, não 

cabe outro entendimento a respeito dos desafios para o setor eólico no Brasil, se não o 

entendimento do alinhamento com o projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento. 

É esta a motivação da pesquisa em tela.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Pretende-se demonstrar, primeiramente, a existência do projeto constitucional de 

superação do subdesenvolvimento. Tal projeto é calcado na articulação de princípios 

constitucionais, mais precisamente no princípio da soberania, expresso nos artigos 1º, 4º e 170, I; 

no princípio da autonomia tecnológica, expresso nos artigos 218 e 219; e no princípio do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, expresso no artigo 225. Esses três princípios dão forma e 

conteúdo ao objetivo da República, expresso no artigo 3º da Constituição Federal, de “garantir o 

desenvolvimento nacional”. Considera-se o entendimento do direito adequado para uma nação de 

condição periférica, como o Brasil. Assim, “garantir o desenvolvimento nacional” ganha o 

significado da própria superação do subdesenvolvimento. 
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Fundamenta-se este entendimento do texto constitucional no referencial teórico da escola 

estruturalista do pensamento econômico, admitindo contribuições posteriores no sentido de 

atualizar posições. Assim, o sistema mundo é formado pelo centro, semiperiferia e periferia, 

estando o Brasil na condição de semiperiferia, funcionando como periferia para os países centrais 

e como centro para os países periféricos. Isso não significa que o Brasil conseguiu superar sua 

condição periférica, pois a divisão internacional do trabalho, como está posta hoje, não permite 

sua ascensão sem uma política ofensiva de catch up.   

Após consolidar o projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, pretende-

se confrontar a exploração do setor eólico brasileiro com o comando constitucional a fim de 

comprovar que, de fato, a energia eólica é uma hipótese que concretiza em muitos aspectos o 

projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento. Contudo, o setor apresenta 

contradições insolúveis correlacionadas aos temas da soberania e da autonomia tecnológicas.  

A título de ilustração, serão estudadas as experiências da China, dos Estados Unidos e da 

Dinamarca na exploração de seus respectivos potenciais eólicos. A China é atualmente o país 

com maior capacidade instalada, seguida dos Estados Unidos. Já a Dinamarca possui o maior 

percentual de oferta de energia eólica dentro de uma matriz energética no mundo, na casa de 

25%. Essa análise parte do referencial da política de fomento e da política industrial traçadas para 

cada país, com vistas a fornecer elementos que possam ser aproveitados na experiência brasileira.  

Por fim, objetiva-se apresentar quais são os principais desafios do regime jurídico da 

energia eólica diante da concretização do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento, tendo em vista avançar na concretização dos aspectos da soberania e da 

autonomia tecnológicas para o setor da energia eólica no domínio econômico brasileiro.  
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2 PROJETO CONSTITUCIONAL DE SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO 

 

 

Este capítulo tem por objetivo identificar na Constituição Federal de 1988 preceitos 

constitucionais que denotam a absorção do conteúdo teórico e político da superação do 

subdesenvolvimento. No curso desta investigação edifica-se um projeto constitucionalizado da 

superação do subdesenvolvimento brasileiro.  

Essa missão só é possível a partir da interpretação constitucional em seu sentido mais 

amplo, no sentido que rechaça a interpretação feita em tiras e se baseia na concatenação de 

preceitos constitucionais, no esforço de entender o desenho da concepção constitucional 

apresentado na Carta Magna de 1988. 

 

A interpretação constitucional pressupõe uma discussão acerca da concepção de 

constituição, da tarefa do direito constitucional, da interação da realidade constitucional 

com a realidade política do Brasil e, ainda, acerca da contextualização e da evolução 

histórica dos institutos constitucionais brasileiros (SILVA, 2005, p. 143).  

 

Entretanto, a complexidade da Constituição Federal de 1988 e os diversos interesses 

políticos presentes na Constituinte de 87/88, impedem que a concepção da constituição apresente-

se em seu texto de maneira linear. Aliás, desde a Constituição de Weimar, de 1919, “não há mais 

constituições monolíticas, homogêneas, mas sínteses de conteúdos concorrentes dentro do quadro 

de um compromisso deliberadamente pluralista” (BERCOVICI, 2009, p. 511). O que só reafirma 

a posição de que a Constituição é fruto do contexto político e contradições de uma época e, sendo 

assim, a Constituição Federal de 1988 surge com uma série de preceitos constitucionais que 

resguardam posições “desenvolvimentistas”, haja vista ter prevalecido na década de 1980 o 

debate sobre a redemocratização do país e o enfrentamento da crise econômica mundial da época 

sob iniciativas desenvolvimentistas. 

 

[...] Mas foi a partir da década de 30 e, sobretudo, nos anos 50/60 que estas mobilizações 

e lutas sociais começaram a se identificar com um projeto de desenvolvimento 

econômico nacional e popular que tangenciou, no campo das ideias e das alianças 

políticas, “o desenvolvimento conservador” dos anos 50. No início da década de 60, esta 

vertente nacional, popular e democrática do desenvolvimentismo chegou a propor uma 

reforma do projeto, incluindo, ao lado da industrialização e do crescimento econômico 

acelerado, o objetivo da democratização da terra, da renda, da riqueza, do sistema 

educacional e do sistema político. Uma alternativa que foi sintetizada, em parte, pelo 

Plano Trienal de Celso Furtado de 1963, mas que foi vetada pelos conservadores e 
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impedida pelo golpe militar de 1964. Depois disto, estas ideias reformistas se 

confundiram com o movimento de resistência democrática, somando-se mais tarde, às 

mobilizações sindicais que se intensificaram na luta final contra o regime militar e que 

estiveram na origem do Partido dos Trabalhadores. De uma forma ou de outra, este 

projeto de democratização social e política de desenvolvimentismo esteve presente 

nas intenções e ações governamentais, logo depois da redemocratização. E acabou 

ocupando lugar importante no texto da Constituição de 1988, sobretudo nos 

capítulos relacionados com os direitos civis, sociais, políticos e econômicos da 

cidadania brasileira (FIORI, 2003, p. 11-12, grifos nossos).   

 

De fato, um pensamento desenvolvimentista existe no Brasil desde o fim da República 

Velha, aparecendo em cada momento histórico, sob diferentes perspectivas, até então cristalizar-

se a perspectiva e o entendimento do desenvolvimentismo, sinônimo da superação do 

subdesenvolvimento imposto pela condição periférica. O que só ocorre com a 

constitucionalização de um projeto de superação do subdesenvolvimento em 1988, tema que se 

pretende aprofundar adiante. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

O primeiro e fundamental elemento do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento é o Desenvolvimento Nacional. O Desenvolvimento Nacional aparece, pois, 

como um dos objetivos da República Federativa do Brasil.  

O artigo 3º da Constituição Federal determina como um dos objetivos da República: 

“garantir o desenvolvimento nacional”. Ou seja, o desenvolvimento nacional é um dos fins da 

República, logo do Estado brasileiro. Nesse sentido, identifica-se claramente que a Constituição, 

ao estabelecer objetivos a serem alcançados, coloca-se na posição de constituição transformadora 

visando transformar a realidade social e política – situação essa que reforça a classificação da 

constituição brasileira como uma constituição dirigente.  

A constituição dirigente caracteriza-se por ser aquela que se propõe a definir fins e tarefas 

para o Estado e, assim, se assume como instrumento transformador da sociedade, estando esta 

forma de atuação constitucional imbuída do paradigma próprio da constituição dirigente: “a 

definição a nível constitucional, de tarefas económicas e sociais do Estado” [sic] (CANOTILHO, 

2001, p. 169).  A constituição dirigente é fruto de uma evolução de posições ideológicas da 

sociedade ocidental, que após o período de guerras influencia a sociedade e o direito a se 

contrapor ao modelo liberal e, para o direito, começa-se a questionar as teorias apenas 
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processuais para adentrar na materialidade do direito, no conteúdo da norma fundamental, 

consagrando-se no modelo de constituição dirigente.  

 

As teorias redutoras da Constituição a mero instrumento de governo são insuficientes, 

pois hoje se constata que organizar e racionalizar os poderes pressupõe alguma medida 

material para o exercício desses poderes. Passa-se a exigir a fundamentação substantiva 

para os atos dos poderes públicos. Tradicionalmente, essa fundamentação material é 

dada essencialmente pelos direitos fundamentais. A fundamentação pode limitar-se a 

princípios, denominados por Canotilho princípios materiais estruturantes (Estado de 

Direito, Democracia, República), ou estender-se à imposição de tarefas e programas que 

os poderes públicos devem concretizar. A constitucionalização de tarefas torna mais 

importante a legitimação material, embora não substitua (e nem deveria) a luta política. 

Esse problema de legitimação gera o fenômeno da dinamização da Constituição, 

expresso na consagração de linhas de direção, na tendência para sujeitar os órgãos de 

direção política à execução de imposições constitucionais e na constitucionalização dos 

direitos econômicos e sociais. A constituição deixa de ser instrumento de governo, 

definidor de formas e competências para o exercício do poder, insistindo-se na 

programática (tarefas e fins do Estado) (BERCOVICI, 1999, p. 38, grifos nossos). 

 

Neste arcabouço teórico insere-se a Constituição Federal de 1988, claramente definindo 

com características próprias o seu modelo de Estado Social, garantido por meio do Estado 

Democrático de Direito.  

No caso do preceito “garantir o desenvolvimento nacional”, expresso no artigo 3º, II, da 

CF, apresenta-se como um dos fins a serem alcançados pelo Estado Social. O que impacta em 

aceitá-lo enquanto elemento estruturante da República.  

Ora, se a Constituição de 1988 destina-se a incidir diretamente sobre a realidade, 

modificando-a, a Constituição em si representa a diretriz, ou seja, o sentido da modificação. 

Logo, os governos são instrumentos fundamentais para detalhar e operacionalizar tais 

transformações da realidade brasileira. Não se entende aqui, contudo, que o texto constitucional 

visa substituir a política e governar exclusivamente pela constituição, mas sim que os fins do 

Estado definidos constitucionalmente não estão ao sabor conjuntural dos governos, aí existindo 

uma vinculação.  

A Constituição dirigente não estabelece uma linha única de atuação para a política, 

reduzindo a direção política à execução dos preceitos constitucionais, ou seja, substitui a 

política. Pelo contrário, ela procura, antes de mais nada, estabelecer um fundamento 

constitucional para a política, que deve mover-se no âmbito do programa constitucional. 

Dessa forma, a Constituição dirigente não substitui a política, mas se torna sua premissa 

material. O poder estatal é um poder com fundamento na Constituição, e seus atos 

devem ser considerados constitucionalmente determinados. Inclusive, ao não regular 

inúmeras questões (afinal, nenhuma constituição pode-se pretender completa ou 

perfeita), cabe à discussão política solucioná-las. A função da Constituição dirigente é a 

de fornecer uma direção permanente e consagrar uma exigência de atuação estatal.  
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A definição dos fins do Estado não pode nem deve derivar da vontade política 

conjuntural dos governos. Os fins políticos supremos e as tarefas do Estado encontram-

se normatizados na Constituição. Afinal, a Constituição legitima o poder político do 

Estado. O programa constitucional não tolhe a liberdade do legislador ou a 

discricionariedade do governo, nem impede a renovação da direção política e a 

confrontação partidária. Essa atividade de definição de linhas de direção política tornou-

se o cumprimento dos fins que uma república democrática constitucional fixou em si 

mesma. Cabe ao governo selecionar e especificar sua atuação a partir dos fins 

constitucionais, indicando os meios ou instrumentos adequados para a sua realização 

(BERCOVICI, 1999, p. 40).  

 

Neste sentido, as normas constitucionais que determinam fins e tarefas para o Estado são 

passíveis de assumir três tipos de consequência, ou seja, vinculação:  

 

(1) como imposições, vinculando o legislador, de forma permanente, à sua realização; 

(2) como directivas materiais, vinculando positivamente os órgãos concretizadores; (3) 

como limites negativos, justificando a possibilidade de censura em relação aos actos que 

as contrariam. [sic] (CANOTILHO, 2001, p. 315).  

 

É possível, então, assumir que Canotilho ao falar de “vinculação dos órgãos 

concretizadores” estar-se-ia a referir-se ao poder executivo e, por conseguinte, ao fruto 

característico do poder executivo: os programas de governo, que devem ser entendidos sob a 

forma de políticas públicas.  Logo, os objetivos da República devem ser classificados como 

vetores a inspirar às políticas públicas
1
. Para Bercovici,  

 

a fixação constitucional dos objetivos da República no art. 3º insere-se neste contexto de 

legitimação do Estado pela capacidade de realizar fins predeterminados, cuja realização 

se dá através de políticas públicas e programas de ação estatal (BERCOVICI, 2001, p. 

97). 

 

Aprofundando essa compreensão, chega-se ao sentido da política pública partindo-se do 

pressuposto de que esta é um instrumento típico do Estado Social. De acordo com Maria Paula 

Dallari Bucci (1997, p. 90), os fins do Estado Social devem ser perseguidos através das políticas 

públicas, pois os direitos sociais só se concretizam através de prestações positivas do Estado. 

Assim, o conceito de políticas públicas é definido como: “programas de ação do governo para a 

realização de objetivos determinados num espaço de tempo certo”. No tocante a esses objetivos, 

especificamente, podem ser de qualquer sorte, como educação, previdência, saúde. Entretanto, a 

                                                 
1
 Analogamente, ver: GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Editora Malheiros. 12ª 

Edição. São Paulo, 2007. p. 47. 
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concepção de desenvolvimento harmoniza todas as políticas setoriais, uma vez que se baseia na 

qualidade de vida de toda população.  

Nesse sentido, os programas governamentais devem se submeter ao preceito 

constitucional de “garantir o desenvolvimento nacional” sob pena de padecerem de flagrante 

inconstitucionalidade. Conforme supramencionado, preceitos constitucionais definidores de fins e 

tarefas estatais são dotados do efeito de “limites negativos”, assim a doutrina brasileira a respeito 

das normas programáticas determina que um dos efeitos imediatos
2
 desta categoria de normas é 

conferir “direitos subjetivos de caráter negativo, direta e imediatamente exigíveis, amparáveis em 

sede judicial” (BARROSO, 2003, p. 156).   

José Afonso da Silva (2007, p. 138), em sua obra “Aplicabilidade das Normas 

Constitucionais”, define normas programáticas como “aquelas normas constitucionais através das 

quais o constituinte, em vez de regular, direta e imediatamente, determinados interesses, limitou-

se a traçar-lhes os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, executivos, 

jurisdicionais e administrativos), como programas das respectivas atividades, visando à 

realização dos fins sociais do Estado”.  

É importante salientar que existe um arcabouço de críticas à Teoria da Constituição 

Dirigente. Contrariamente ao dirigismo constitucional, posiciona-se parte da doutrina 

constitucionalista sob o argumento de que tal opção doutrinária “prende”, “limita” a livre atuação 

da política. Conforme já justificamos acima, a assunção do constitucionalismo dirigente aqui não 

se dá de maneira incondicional, pois não se pretende que a constituição seja a instituição 

transformadora da sociedade, apenas admite-se a vinculação da diretiva apresentada pela 

constituição para as demais searas do Estado e da sociedade. Por outro lado, é importante 

registrar que a Teoria da Constituição Dirigente assumiu a constituição como instrumento 

absolutizante da vida em sociedade.  

 

Essa visão, talvez, cause a principal falha, ao nosso ver, da Teoria da Constituição 

Dirigente: ela é uma Teoria da Constituição centrada em si mesma. A Teoria da 

Constituição Dirigente é uma teoria “auto-suficiente” da Constituição. Ou seja, pensa-se 

                                                 
2
 Luís Roberto Barroso sistematiza a doutrina brasileira sobre o assunto identificando as seguintes hipóteses de efeito 

imediato para as normas programáticas: a (1) revogam as leis anteriores com elas incompatíveis; (2) vinculam o 

legislador, de forma permanente, à sua realização; (3) condicionam a atuação da administração pública; (4) informam 

a interpretação e aplicação da lei pelo Poder Judiciário. In: BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a 

efetividade de suas normas – limites e possibilidades da Constituição brasileira. 7ª Edição – Rio de Janeiro: Renovar, 

2003. P. 156.  
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numa Teoria da Constituição tão poderosa, que a Constituição, por si só, resolve todos 

os problemas. O instrumentalismo constitucional é, dessa forma, favorecido: acredita-se 

que é possível mudar a sociedade, transformar a realidade apenas com os dispositivos 

constitucionais. Consequentemente, o Estado e a política são ignorados, deixados de 

lado. A Teoria da Constituição Dirigente é uma Teoria da Constituição sem Teoria do 

Estado e sem Política. E é justamente por meio da política e do Estado que a 

Constituição vai ser concretizada. Será que essa maneira totalizante (e, paradoxalmente, 

excludente) de compreender a Teoria da Constituição, sem política e sem Estado, ao lado 

do poder crescente dos tribunais constitucionais, que vai favorecer, na expressão de 

Boaventura de Sousa Santos, a manutenção da “Constituição sem Estado”. [sic] 

(BERCOVICI, 2004).  

 

Neste conjunto de críticas ao dirigismo constitucional o próprio Canotilho vai rever 

posições acerca da Teoria da Constituição Dirigente, no prefácio da 2ª edição da obra 

“Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador” ele chega a tecer consideração acerca da 

morte da constituição dirigente.  

 

Em jeito de conclusão, dir-se-ia que a Constituição dirigente está morta se o dirigismo 

constitucional for entendido como normativismo constitucional revolucionário capaz de, 

só por si, operar transformações emancipatórias. Também suportará impulsos tanáticos 

qualquer texto constitucional dirigente introvertidamente vergado sobre si próprio e 

alheio aos processos de abertura do direito constitucional ao direito internacional e aos 

direitos supranacionais. Numa época de cidadanias múltiplas e de múltiplos de 

cidadania seria prejudicial aos próprios cidadãos o fecho da constituição, erguendo-se à 

categoria de <<linha Marginot>> contra invasões agressivas dos direitos fundamentais.  

Alguma coisa ficou, porém, da programaticidade constitucional . Contra os que 

ergueram as normas programáticas a <<linha de caminho de ferro>> neutralizadora dos 

caminhos plurais da implantação da cidadania, acreditamos que os textos constitucionais 

devem estabelecer as premissas materiais fundantes das políticas públicas num Estado e 

numa sociedade que se pretendem continuar a chamar de direito, democráticos e sociais 
(CANOTILHO, 2001). 

 

 Ocorre que o fundamento teórico do novo olhar de Canotilho sobre a Teoria da 

Constituição Dirigente assenta-se na teoria do direito reflexivo, que parte do pressuposto que “o 

Estado e seus instrumentos jurídico-normativos não mais têm capacidade de regular a 

complexidade da sociedade contemporânea” (BERCOVICI, 1999, p. 41). Para o direito reflexivo, 

deveria haver uma compartimentização das estruturas da sociedade contemporânea, ordenamento 

jurídico, estruturas políticas, estruturas sociais, que dialogariam através da coordenação.  

O ordenamento jurídico passaria a ser um ordenamento de coordenação, viabilizando a 

autonomia dos sistemas para maximizar sua racionalidade interna. Embora não possa 

impor soluções para os sistemas, com base nos princípios da “responsabilidade social” e 

da “consciência global”, a uma reflexão sobre os efeitos sociais de suas decisões e 

atuação, induzindo-os a não ultrapassar situações limite em que todos perderiam 

(BERCOVICI, 1999, p. 41). 

  



17 

 

Importante se faz contextualizar a trajetória da Teoria da Constituição Dirigente, através 

de seu principal expoente J. J. Gomes Canotilho, com os momentos políticos diferenciados que 

passou e passa Portugal. Assim, a Teoria da Constituição Dirigente surge primeiramente como 

uma resposta acadêmica aos desafios constitucionais impostos pela Constituição Portuguesa de 

1976, esta que fora fruto da revolução portuguesa de 1976, de caráter socialista. Este modelo de 

constituições dirigentes permeou a realidade de diversos países europeus e do Brasil com a 

Constituição de 1988. De outro lado, com a realidade da União Europeia a partir de 2004 e o 

amplo debate que suscitou este projeto na Europa, fortaleceu-se ideias de uma sociedade 

contemporânea incapaz de ser entendida e direcionada pela constituição dirigente, com o 

elemento do direito supranacional em prevalência com relação a outros posicionamentos do 

direito e, por conseguinte, o enfraquecimento da constituição dirigente na Europa. Ocorre 

também que esta situação conjuntural que influenciou a crítica radical ao Dirigismo 

Constitucional através do Direito Reflexivo, é dotada de alta carga ideológica, posto tal teoria 

justifica a diminuição do papel do Estado Nacional e do âmbito de atuação estatal. E, apenas para 

efeito de ilustração, observa-se que justamente onde floresceu esta ideia, há um movimento de 

diminuição das atribuições do Estado Nacional em detrimento do direito supranacional da União 

Europeia, o que pode-se afirmar de influência liberal. E, hoje, esta situação contribui 

decisivamente para a ingovernabilidade dos efeitos da crise por que passa a Europa, prejudicando 

principalmente países de economia mais fraca como Espanha, Portugal, Itália e Grécia. Tema este 

que suscitaria estudos constitucionais atuais para responder aos desafios impostos por esta 

situação, e que não é objeto do presente estudo.  

 Seja pela realidade conjuntural brasileira ser diametralmente oposta a da Europa, estando 

em plena vigência a Constituição Dirigente de 1988, seja por considerar a aplicabilidade do 

direito reflexivo inviável, assume-se aqui a atualidade da constituição dirigente, nos termos que 

segue: 

Esse modelo do direito reflexivo não está livre de críticas. Destacaremos apenas uma, 

que diz respeito ao fato de que, para funcionar sem grandes traumas, a sociedade 

depende do acatamento pelos vários sistemas dos princípios da “responsabilidade social” 

e “consciência global”. Ou seja, critica-se a “utópica” pretensão do Estado e da 

Constituição de quererem regular a vida social mediante um programa de tarefas e 

objetivos a serem concretizados de acordo com as determinações constitucionais e, em 

seu lugar, propõe-se, não menos utopicamente, na nossa opinião, que os vários sistemas 

agirão coordenados pela ideia de “responsabilidade social” (BERCOVICI, 1999, p. 41). 
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 Diante deste arcabouço jurídico, percebe-se a assunção parcial de críticas à Teoria da 

Constituição Dirigente, pois ao utilizar-se aqui este referencial teórico, articula-se com o Estado e 

a sociedade, induzindo a política, mas não substituindo-a, assim não se posiciona no estudo do 

projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento a pretensão de que a Constituição por 

si só resolve a problemática de transformação social em torno dos fins e objetivos 

constitucionalizados
3
.  

Então, ao adotar-se como pressuposto basilar do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento a Teoria da Constituição Dirigente, faz-se isso na medida em que o texto 

constitucional elucida a superação do subdesenvolvimento através de uma série de normas-

programa que devem ser impositivas ao Estado brasileiro, sem com isso desconsiderar o 

ambiente dos “fatores reais de poder”
4
 como elemento fundamental para a concretização 

constitucional.  

O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 apresenta quatro objetivos principais à 

República, dentre eles “garantir o desenvolvimento nacional”. Assim, é possível compreender 

que esses são os fundamentos principais do próprio Estado Democrático de Direito, pois este tem 

como pressuposto a res publica, que deve se concretizar na medida em que persegue o conteúdo 

do artigo 3ª da CF, os objetivos fundamentais da República. Ou seja, sem perseguir alcança-los 

estar-se-ia traindo a concepção de Estado Democrático de Direito adotada pela Carta Magna. 

Contudo, estes não exaurem todos os objetivos do Estado brasileiro, mas sim estabelecem um 

programa mínimo que o Estado Social desenhado pela Constituição de 1988 deve perseguir. 

 

A Constituição consigna, como objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, vale dizer, do Estado brasileiro: construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e de outras formas de discriminação (art. 3º). É a primeira 

                                                 
3
 Bercovici levanta também a relação direta entre o dirigismo constitucional absoluto e a supremacia do poder 

judiciário frente aos outros poderes do Estado, uma vez que a pretensão de que a Constituição por si só transforma a 

sociedade, leva o Tribunal Constitucional a ser o grande ator da concretização da constituição, não se limitando mais 

apenas à interpretação constitucional. Situação esta afasta a constituição da política e gera o ativismo judicial. Para 

aprofundar ver: BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Política: uma relação Difícil. In: Lua Nova, nº 61, 2004; 

BERCOVICI, Gilberto. MASSONETTO, Luís Fernando. A Constituição dirigente invertida: A blindagem da 

Constituição financeira e a agonia da Constituição Econômica. In: Boletim de Ciências Econômicas XLIX, 2006. 

Gráfica de Coimbra; BERCOVICI, Gilberto. A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre 

o caso brasileiro. In: Revista de Informação Legislativa, vol. 36, nº 142, abr/jun, Brasília: 1999.    
4
 Expressão utilizada por Ferdinand Lassale sobre a essência da constituição, em seu livro: O que é uma 

Constituição. Tradução: Leandro Farina. Editora Minelli. 3ª Edição. Sorocaba, 2006.  
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vez que uma Constituição assinala, especificamente, objetivos do Estado brasileiro, não 

todos, que seria despropositado, mas os fundamentais, e, entre eles, uns que valem como 

base das prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social 

e cultural, a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana (SILVA, 2003, p. 

105). 

 

Assumindo que alguns desses objetivos tendem a harmonizar outros preceitos 

constitucionais, no sentido de garantir a execução de seu conteúdo, entende-se que o 

desenvolvimento nacional enquadra-se nessa situação. Portanto, o desenvolvimento nacional vem 

a ser um objetivo da República Federativa do Brasil que apresenta a amplitude de seu conteúdo 

também em outras normas constitucionais durante todo o texto constitucional, funcionando então 

como norma conformadora.   

 

A Constituição Federal estabelece vários objetivos fundamentais a serem seguidos pelas 

autoridades constituídas, no sentido de desenvolvimento e progresso da nação brasileira. 

A partir da definição dos objetivos, os diversos capítulos da Carta Magna passam a 

estabelecer regras que possibilitem o seu fiel cumprimento (MORAES, 2011, p. 78). 

 

Nem toda norma programática é também princípio, entretanto, o que se demonstra aqui é 

que o artigo 3º da constituição brasileira é ao mesmo tempo norma programática e princípio 

fundamental. Para Sérgio Sérvulo da Cunha (2003, p. 263) “a noção de princípios como 

fundamentos encontra-se em Platão, em Aristóteles e em Kant; este os apresenta como ‘juízos a 

priori’, que têm esse nome não apenas porque são o fundamento de outros juízos, mas também 

porque não se fundam em outros conhecimentos mais gerais e elevados”. Sem a pretensão de 

aprofundar na seara da ampla classificação dos princípios constitucionais, interessa aqui 

compreender a subdivisão dos princípios constitucionais denominada por Canotilho (2004, p. 

1184) de “princípios constitucionalmente estruturantes”. Para este autor, estes princípios 

constituem o “núcleo essencial da constituição” e assim são dotados de duas dimensões:  

 

(1) uma dimensão constitutiva, dado que os princípios, eles mesmos, na sua 

<<fundamentalidade principal>>, exprimem, indiciam, denotam ou constituem uma 

compreensão global da ordem consitucional; (2) uma dimensão declarativa, pois estes 

princípios assumem, muitas vezes a natureza de <<superconceitos>>, de <<vocábulos 

designantes>>, utilizados para exprimir a soma de outros <<subprincípios>> e de 

concretizações normativas constitucionalmente plasmadas. [sic] (CANOTILHO, 2004, 

p. 1184).  

 



20 

 

Os “princípios constitucionalmente estruturantes” se complementam entre si para 

conformar o sentido da constituição e, neste roteiro, perante o paradigma do Estado Social, 

versam sobre a democracia, o Estado de Direito e a República, complementando-se e imbricando-

se entre si, ao passo de a partir daí ser possível compreender o sentido de uma constituição 

(CANOTILHO, 2004, p. 1185). Assim, é possível chamar estes “princípios constitucionalmente 

estruturantes” de princípios fundamentais. 

Para o Brasil os artigos 1º e 3º da CF/88 conformam este núcleo central da constituição e 

dão sentido ao restante da constituição.  

 

As soluções dadas pelo intérprete e pelo aplicador da Constituição devem estar 

adequadas e ser coerentes com a ideologia constitucionalmente, que os vincula. A 

Constituição de 1988 é voltada à transformação da realidade. São os princípios 

fundamentais da Constituição, como vimos, os consagrados nos seus artigos 1º e 3º. São 

esses princípios constitucionais que constituem o “cerne da constituição” e que devem 

servir de diretriz, por meio do princípio da unidade da Constituição, para a interpretação 

coerente das normas da Constituição de 1988 sem isolá-las do seu sistema e contexto. A 

perspectiva jurídica da Constituição precisa ser completada por considerações de política 

constitucional para manter, possibilitar ou criar os pressupostos de uma realização 

legítima da Constituição (BERCOVICI, 1999, p. 46). 

 

Desta feita, demonstra-se que o inciso II, do artigo 3º da Constituição, que preceitua 

“garantir o desenvolvimento nacional” é um princípio fundamental da Constituição, portanto a 

amplitude e vinculação de seu conteúdo resta à conformar todo o sentido da constituição. Por 

isso, para efeito da presente análise a autora opta por denominar o princípio do desenvolvimento 

nacional de princípio norteador da constituição. Assim, é para análise material do 

desenvolvimento nacional que se passa a seguir.  

 

2.1.1 A condição periférica 

 

Dado o posicionamento constitucional do preceito “garantir o desenvolvimento nacional” 

como objetivo da República, adentra-se agora na elucidação do conteúdo do princípio norteador 

do desenvolvimento nacional. 

O conteúdo da constitucionalização do desenvolvimento nacional está diretamente 

relacionado com a superação da condição periférica a qual está inserida o Brasil. Nesse sentido, 

adota-se o referencial teórico estruturalista denominado relação centro-periferia, originalmente 
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elaborado por Raúl Prebisch
5
 na década de 1940 e desenvolvido por diversos teóricos da escola 

estruturalista do pensamento econômico
6
, tendo como expoente brasileiro Celso Furtado. 

Raúl Prebisch identifica uma diferença crucial entre países centrais e países periféricos do 

sistema capitalista, que impede a adoção do subdesenvolvimento periférico apenas como uma 

fase necessária para se alcançar o desenvolvimento pleno. O autor percebe essa diferença a partir 

das relações comerciais internacionais e o processo de industrialização tardio dado na América 

Latina, caracteriza a diferença central na incapacidade dos países periféricos de manter as divisas 

oriundas de seu próprio progresso técnico: “Así llegamos en nuestros primeiros informes a 

hablar de la industrización. Señalamos aquella debilidad congénita de la periferia para retener 

parte o todo el fruto de su progreso técnico” (PREBISCH, 1963, p. XIII). 

A partir dessa constatação, Prebisch utiliza-se da CEPAL (Comissão Econômica para 

América Latina) para difundir e aprofundar uma teoria econômica que sirva aos interesses 

genuínos da América Latina e não absorver de maneira acrítica a teoria econômica que justifica 

os interesses dos países centrais. Assim, na época de um consenso keynesiano, a escola 

estruturalista entende que a teoria keynesiana não é universal e elucida apenas os problemas 

econômicos dos países centrais. 

 

Finalmente, hemos insistido en que en nuestros países no se podía pretender reproducir 

el proceso histórico de la evolución capitalista de los grandes centros; que en el proceso 

de desarrallo latinoamericano había características completamente distintas que 

exigían una política consciente y deliberada para actuar sobre las fuerzas del 

desarrollo; que el libre juego de las fuerzas económicas no llevaba a la solución de 

nuestros problemas de justicia social. (...) Necesitamos seguir ese camino. Esa falsa 

pretensión de universalidad de las teorías económicas elaboradas en los grandes 

centros tiene que dar cada vez más lugar a la investigación de nuestros propios 

fenómenos, de nuestra propia realidad. Hemos alcanzado en América Latina madurez 

suficiente como para encontrar soluciones propias y hasta para proyectar en todo 

nuestra imagen y nuestro modo de ser latinoamericanos. Ésta es la significación 

fundamental de esa independéncia que hemos adquirido (PREBISCH, 1963, p. XIV – 

XVI). 

                                                 
5
 Raúl Prebisch (1901-1986) foi economista argentino e intelectual influente da CEPAL, da qual foi secretário 

executivo. Foi também secretário geral da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento) e fundador da escola estruturalista do pensamento econômico. 

 
6
 A escola estruturalista do pensamento econômico surge entre 1930 e 1950 como uma resposta teórica dos países 

subdesenvolvidos à teoria do desenvolvimento baseada na economia clássica e no keynesianismo, teoria das etapas 

do desenvolvimento capitalista. A ideia de estruturalismo pressupõe um todo estrutural em que diversos elementos 

devem ser considerados, não apenas os indicadores econômicos. Nessa seara insere-se o subdesenvolvimento não 

mais como uma etapa do processo histórico do desenvolvimento capitalista, mas sim como realidade distinta que 

necessita de uma teoria que a interprete e apresente caminhos. O centro irradiador dessa escola do pensamento 

econômico foi a CEPAL. 
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Em rápidas palavras, para Prebisch (1987, p. 113): 

 

A dependência periférica é uma manifestação da hegemonia dos centros, especialmente 

do centro dinâmico principal. A hegemonia se baseia na fragmentação econômica e 

política da periferia proveniente em grande parte da mesma dinâmica dos centros, como 

creio haver-lhes explicado; na superioridade econômica e tecnológica deles e na 

necessidade da periferia de resistir à tendência ao desequilíbrio exterior. 

 

Assim, resistir ao desequilíbrio imposto pelos países centrais significa dizer que o 

desenvolvimento buscado nos países em condição periférica não se trata apenas de um 

crescimento econômico, mas, ao lado deste, do desenvolvimento social, político e cultural.  

A questão da indissociabilidade entre o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social no sentido do combate às heterogeneidades sociais já estava presente nas obras de 

Prebisch. No entanto, foram as contribuições furtadianas que aprofundaram essa questão. Para 

Celso Furtado, quando há uma dissociação clara entre esses dois aspectos, trata-se apenas de 

crescimento econômico e não de desenvolvimento. Furtado denominou esse fenômeno de 

modernização. 

 

Nas economias que conheceram o processo que chamamos de modernização, inserindo-

se no sistema de divisão internacional do trabalho como exportadoras de produtos 

primários, a industrialização se dá por caminhos distintos. Seu ponto de partida são 

atividades complementares das importações – acabamento, aviamento, armação de 

peças, etc. –, cabendo-lhes abrir caminho competindo com artigos importados, acabados 

ou não. Toda vez que a capacidade para importar entra em crise, melhoram as condições 

para que as atividades “substitutivas” internas se ampliem. O espaço em que estas 

penetram é previamente delimitado pelas atividades importadoras. Por conseguinte, o 

progresso tecnológico dá-se inicialmente pela via de importação de bens de consumo, 

vale dizer, no quadro da modernização (FURTADO, 1992, p. 42).  

 

Na situação de modernização a questão central é que o progresso técnico serve aos 

objetivos da concentração de riqueza, pois existe uma parcela pequena da população que tem o 

padrão de consumo dos países centrais, e somente essa menor parte da população absorve os 

benefícios da modernização tecnológica. Apenas uma parte do acúmulo advindo do progresso 

tecnológico transforma-se em remuneração da força de trabalho. A outra parte fica retida na 

empresa, que, nesse caso, ou beneficia uma parcela pequena do empresariado nacional, ou fica na 

empresa transnacional remetendo o benefício às nações centrais.  
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Mas o caso da modernização beneficiadora do conjunto da população não passa de 

hipótese de escola. Na realidade dos fatos, o processo de modernização agravou a 

concentração de riqueza e renda já existente, acentuando-se na fase de industrialização 

substitutiva. Somente o segmento da população que controla o setor da produção afetado 

pelos aumentos de produtividade – aumentos permitidos pelas vantagens comparativas 

no comércio internacional e pela industrialização substitutiva – desfruta os benefícios da 

modernização. Excluída a intervenção do Estado, esse processo concentrador somente se 

interrompe quando escasseia a mão-de-obra e o quadro institucional permite que os 

trabalhadores se organizem para pressionar por melhores salários (FURTADO, 1992, p. 

44). 

 

Nesse sentido, Bercovici sintetiza as ideias acima explicitadas afirmando que “quando 

não ocorre nenhuma transformação, seja social, seja no sistema produtivo, não se está diante de 

um processo de desenvolvimento, mas de simples modernização. Com a modernização, mantém-

se o subdesenvolvimento, agravando a concentração de renda” (BERCOVICI, 2005, p. 53).  

Nesse contexto, para os países periféricos torna-se impossível a industrialização senão sob 

a proteção do Estado (PREBISCH, 1987, p. 121), pois uma vez que o excedente advindo do 

progresso técnico não causa uma baixa dos preços, nem é suficiente para elevar o padrão de renda 

dos países periféricos, o sistema capitalista tende a cristalizar a superioridade tecnológica dos 

países centrais, deixando aos países periféricos o papel de provedores de bens primários e de 

industrialização tardia sob a forma de cópia das tecnologias desenvolvidas no estrangeiro.  

O processo de industrialização no Brasil se deu exatamente dessa maneira, sob o manto 

do Estado e sob o modelo de substituição das importações
7
 para garantir sua implementação. Um 

exemplo foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1946, durante o período 

Vargas. Assim, a substituição das importações se consistiu no modelo inicial da industrialização 

tardia no Brasil. No entanto, com o passar dos anos e dos governos, uma parte significativa da 

industrialização brasileira destinou-se à exportação. Ainda assim, o sistema do capitalismo 

periférico não permitiu que o processo de industrialização no Brasil resultasse em redução 

significativa das heterogeneidades sociais.  

 

A substituição de importações estabeleceu o formato inicial do processo de 

industrialização, traduzindo uma exigência histórica no momento em que o mercado 

interno já não pôde ser abastecido com produtos importados. Mas, a partir dos anos 60, e 

particularmente dos 70, a industrialização brasileira orientou-se pelo duplo propósito de 

construir o mercado interno e conquistar espaços no exterior. A produção de 

                                                 
7
 Cf.: TAVARES, Maria da Conceição. Acumulação de capital e industrialização no Brasil. UNICAMP Editora. 3ª 

Edição. Campinas, 1998. 
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manufaturas para exportação cresceu por dois decênios com intensidade bem maior do 

que a produção de manufaturas para o mercado interno (FURTADO, 1992, p. 46). 

 

A dependência tecnológica é o elemento nodal da perpetuação da condição periférica no 

sistema capitalista atual. Nesse sentido, a industrialização substitutiva das importações cumpre 

um papel importante para garantir a industrialização dos países periféricos. No entanto, por si só 

é insuficiente para romper com o subdesenvolvimento periférico, pois a evolução tecnológica nos 

centros desenvolvidos é tão rápida e atrelada à difusão de consumo da mesma que as indústrias 

nos países subdesenvolvidos tendem apenas a copiar padrões tecnológicos e de consumo.  

 

A título de provocação, escolhi duas teses para dar início ao debate.  

Primeira: A forma como se deu a propagação do progresso técnico dos centros 

industrializados à periferia da economia mundial engendrou um sistema de divisão 

internacional do trabalho que opera como mecanismo de concentração dos frutos do 

progresso técnico naqueles centros industrializados. 

Segunda: A industrialização periférica não poderá realizar-se na conformidade do 

modelo que conheceram os atuais centros industriais. A tecnologia atualmente 

disponível corresponde às necessidades de economias de elevados níveis de 

produtividade e poupança e os padrões de consumo que se universalizam correspondem 

a altos níveis de renda. Na assimilação dessa tecnologia avançada, esses padrões de 

consumo dispendiosos põem em marcha forças tendentes a frear o desenvolvimento 

periférico (FURTADO, 1991, p. 33). 

 

Essa situação compõe um círculo vicioso que é quase impossível um país periférico 

romper. Os rompimentos que existem configuram-se como exceções para justificar a regra, como 

é o caso do Japão, atualmente país classificado como central. O centro desse círculo vicioso 

reside na produção da tecnologia de ponta concentrada nos países centrais, que, por conseguinte, 

leva os países periféricos a se perpetuarem no subdesenvolvimento. 

 

Do ponto de vista da acumulação de capital, isso tem fundas conseqüências. A primeira 

e mais óbvia é que os países ou sistemas capitalistas subnacionais periféricos podem 

apenas copiar o descartável, mas não a matriz da unidade técnico-científica; uma espécie 

de eterna corrida contra o relógio. A segunda, menos óbvia, é que a acumulação que se 

realiza em termos de cópia do descartável também entra em obsolescência acelerada, e 

nada sobra dela, ao contrário da acumulação baseada na Segunda Revolução Industrial. 

Isso exige um esforço de investimento sempre além do limite das forças internas de 

acumulação, o que reitera os mecanismos de dependência financeira externa [sic] 

(OLIVEIRA, 2003, p. 139). 

 

Assim, a divisão internacional do trabalho, tal como é imposta pelos países centrais no 

sistema capitalista, cristaliza a relação centro-periferia, muitas vezes assumindo nuances de 
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benefícios aos países periféricos. Ocorre dessa maneira inclusive sob a perspectiva histórica, pois 

a primeira, segunda e terceira revolução industrial precisaram e continuam precisando de 

mercado consumidor. O que leva a se propagarem internacionalmente, impondo aos países 

periféricos uma industrialização majoritariamente baseada na cópia de processos tecnológicos. 

Assim, o alijamento das nações periféricas do processo de desenvolvimento está 

totalmente relacionado com a incapacidade de seu mercado interno avançar na produção 

tecnológica complexa e, portanto, de alterar a divisão internacional do trabalho. Isso se dá, pois, 

na geopolítica mundial (divisão internacional do trabalho), às nações periféricas cabe exportar 

matérias-primas, importar manufaturas e copiar o progresso tecnológico imposto pelas nações 

desenvolvidas. 

Nessa quadra, insere-se a denominada sociedade de serviços, muito valorizada no Brasil 

durante a década de 1990. Para Francisco de Oliveira, crítico ferrenho da sociedade de serviços, 

esse modelo de divisão social do trabalho leva à precarização do trabalho, pois já não há mais a 

diferença entre trabalho formal e informal – “cria-se uma espécie de trabalho abstrato virtual” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 139). Fenômeno esse que Celso Furtado (1992, p. 30) entende como 

consequência de uma política econômica de elevada taxa de desemprego, constituída por “uma 

mistura de elevada taxa de desemprego com uma parcela expressiva da população trabalhando 

em tempo parcial e precariamente. Nos Estados Unidos, 60% dos empregos criados nos anos 80 

são pagos com salários inferiores ao piso histórico”. 

Diante desse cenário, percebe-se que a cópia do progresso tecnológico é uma 

característica fundamental do subdesenvolvimento periférico, porém não a única. Na realidade, o 

progresso tecnológico é um instrumento que permite a acumulação de capital. Assim, não é 

possível a compreensão dissociada de ambos.  

 

Não seria fácil estabelecer até que ponto a cumulação de capital está condicionada pelo 

progresso tecnológico. Não resta dúvida de que sem este, aquela encontraria rapidamente 

os seus limites. Mas não é menos verdade que o progresso tecnológico não pode ser 

concebido sem a acumulação de capital. Destarte, pode-se admitir o progresso 

tecnológico como uma dimensão do processo de acumulação de capital (FURTADO, 

2009, p. 94).  

 

Diante desse cenário, percebe-se que o subdesenvolvimento é um “processo histórico 

autônomo”, imposto pelo sistema capitalista atual, e não uma etapa para alcançar o 

desenvolvimento pleno. O subdesenvolvimento é caracterizado pela coexistência de dois tempos 
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de evolução capitalista dentro de uma mesma região e numa mesma época. Assim, a empresa 

capitalista tecnologicamente avançada que penetra numa estrutura econômica arcaica não integra 

o seu excedente na economia local (FURTADO, 2009, p. 161-163). 

 

Um dos paradoxos da economia subdesenvolvida está em que o seu sistema produtivo 

apresenta segmentos que operam com níveis tecnológicos diferentes, como se nela 

coexistissem épocas distintas. Os grupos sociais de alta renda requerem uma oferta 

baseada em tecnologia sofisticada, enquanto grandes massas de população lutam para ter 

acesso a bens considerados obsoletos e mesmo produzidos com tecnologia rudimentar. 

Por outro lado, para penetrar nos mercados internacionais, o caminho mais eficaz 

consiste em utilizar um misto de tecnologias: tirar partido da abundância de certos 

fatores primários e, ao mesmo tempo, apoiar-se em tecnologias de vanguarda. Essa 

situação particular requer certo grau de autonomia tecnológica, que não se obtém sem 

um esforço contínuo de crescente aplicação de recursos na pesquisa científico-

tecnológica, particularmente por parte das empresas (FURTADO, 1992, p. 94).  

 

O comércio internacional, tal como é estabelecido no capitalismo periférico, serve aos 

interesses dos países desenvolvidos, perpetuando a relação centro-periferia. De um lado os países 

exportadores de matérias-primas e recursos naturais, de outro a exportação da tecnologia de 

ponta. Uma das alternativas para que os países periféricos acumulem força para resistir à 

imposição da hegemonia dos países centrais é a cooperação internacional, como atualmente é o 

caso MERCOSUL e dos BRICS, dos quais o Brasil faz parte. 

Para os países periféricos, não há como almejar o desenvolvimento nacional sem que isso 

signifique superar o subdesenvolvimento estabelecido pela condição periférica. Logo, 

compreende-se desenvolvimento e subdesenvolvimento como faces distintas da mesma moeda, 

ou seja, alcançar o desenvolvimento significa superar o subdesenvolvimento estabelecido para as 

nações periféricas a partir da divisão internacional do trabalho (geopolítica mundial). Assim, “o 

grande desafio da superação do subdesenvolvimento é a transformação das estruturas 

socioeconômicas e institucionais para satisfazer as necessidades da sociedade nacional” 

(BERCOVICI, 2005, p. 54).  

Contudo, superar o subdesenvolvimento não consiste apenas em alcançar o crescimento 

econômico autônomo, mas também distribuir renda sob os imperativos da consolidação 

democrática e ainda manter-se sob a perspectiva da preservação ambiental. Em seu livro “Brasil: 

a construção interrompida”, de 1992, Furtado apresenta detidamente o horizonte da compreensão 

da superação do subdesenvolvimento, a qual necessita da complementação dos seguintes 
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processos: econômico com autonomia tecnológica, democrático, de combate às heterogeneidades 

sociais e com responsabilidade ambiental.  

Com o objetivo de complementar o horizonte da superação do subdesenvolvimento, é 

importante considerar que o movimento de alcançar a superação do subdesenvolvimento 

necessariamente passa por impulsionar os níveis de educação, de expectativa de vida e de 

liberdade dos indivíduos de maneira concatenada com o crescimento econômico autônomo. Para 

Amartya Sen, o sentido do desenvolvimento deve sempre ter como fim o desenvolvimento 

humano coletivo. Nesse sentido, existe uma relação de fins e meios entre os elementos 

constitutivos do desenvolvimento. Portanto, a melhoria dos indicadores sociais leva a um melhor 

desempenho da população economicamente ativa, bem como o desenvolvimento econômico 

desprovido da orientação de concentração de renda leva a melhores indicadores sociais, pois a 

população necessita se educar mais para melhorar a sua remuneração.  

 

In the distinction between functionings and capabilities, emphasis was placed on the 

importance of having the freedom to choose one kind of life rather than another. This is 

an emphasis that distinguishes the capability approach from any accounting of only 

realized achievements. However, the ability to exercise freedom may, to a considerable 

extent, be directly dependent on the education we have received, and thus the 

development of the educational sector may have a foundational connection with the 

capability-based approach. 

In fact, educational expansion has a variety of roles that have to be carefully 

distinguished. First, more education can help productivity. Secondly, wide sharing of 

educational advancement can contribute to a better distribution of the aggregate national 

income among different people. Thirdly, being better educated can help in the 

conversion of incomes and resources into various functionings and ways of living. Last 

(and by no means the least), education also helps in the intelligent choice between 

different types of lives that a person can lead. All these distinct influences can have 

important bearings on the development of valuable capabilities and thus on the process 

of human development (SEN, 1990). 

 

 

2.1.1.1 Brasil e a semiperiferia 

 

Diante do mundo, conforme está posto após o período de guerras, mister se faz atualizar e 

tornar mais complexa a compreensão da relação centro-periferia, de modo a responder às 

questões políticas e estruturantes da atualidade. Nesse esforço, é fundamental considerar as 

contribuições de Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi.  
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Para Immanuel Wallerstein
8
, existe um “sistema mundo” baseado numa “economia-

mundo” [sic] que se fundamenta na acumulação de capital em torno dos países centrais. Essas 

ideias estão presentes em sua obra principal The Modern World System e posteriormente é 

trabalhada em praticamente toda a obra do autor.   

Nessa abordagem teórica, o sistema capitalista é compreendido a partir de seu aspecto 

histórico e assim denominado de capitalismo histórico, com origens definidas desde a Europa do 

final do século XV até atingir todo o globo em fins do século XIX. O centro do capitalismo 

histórico reside no modo de produção focado na 

 

acumulação incessante de capital; esta acumulação é a “lei” que tem governado a 

atividade econômica fundamental, ou tem prevalecido nela. (...) aqueles que operam 

segundo essas regras produziram um impacto tão grande sobre o conjunto que acabaram 

criando condições às quais os outros foram forçados a se adaptar ou cujas consequências 

passaram a sofrer (WALLERSTEIN, 2001, p. 18). 

 

O sistema mundo é, então, fundado sobre uma economia-mundo baseada na troca 

desigual na relação centro-periferia, estabelecendo o lugar da acumulação de capital no centro 

(core).  

 

Mas as direções geográficas das cadeias mercantis não se estabeleceram de forma 

aleatória. Se as traçássemos todas em um mapa, perceberíamos que assumiram uma 

forma centrípeta. Seus pontos de origem foram múltiplos, mas seus pontos de destino 

tenderam a convergir para poucas áreas. Vale dizer, elas tenderam a se deslocar das 

periferias da economia-mundo capitalista para seus centros ou núcleos. (...) Essa 

hierarquização do espaço na estrutura dos processos produtivos levou a uma crescente 

polarização entre as áreas centrais e periféricas da economia-mundo, não só em termo de 

critérios distributivos (níveis de renda, qualidade de vida), mas também, de modo ainda 

mais importante, nos loci da acumulação de capital. (WALLERSTEIN, 2001, p. 28-29).  

 

Wallerstein (2001, p. 29-30) absorve a contribuição da escola de pensamento econômico 

estruturalista sobre a relação centro-periferia, baseando-se inclusive no conceito de que a chave 

dessa relação está na acumulação de capital dada de uma maneira no capitalismo histórico em 

que o excedente produzido nas áreas periféricas transfere-se para as regiões centrais. Contudo, o 

autor compreende que é a divisão social do trabalho nas relações diretas e verticais entre 

mercadorias que consolidam tal fenômeno, e assim atribui a perpetuação dessa situação à falsa 

separação entre economia e espaço político.  

                                                 
8
 Sociólogo estadunidense criador da teoria do “sistema mundo”.  
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A chave para esconder esse mecanismo central está na própria estrutura da economia-

mundo capitalista, na aparente separação, nesse sistema, entre o espaço da economia 

(uma divisão social mundial do trabalho com processos produtivos integrados, todos 

operando em nome da acumulação incessante de capital) e o espaço da política 

(organizado ostensivamente em torno dos Estados soberano e separado, cada qual com 

responsabilidade autônoma por decisões políticas no interior da sua jurisdição, todos 

dispondo de forças armadas para sustentar sua autoridade). No mundo real do 

capitalismo histórico, quase todas as cadeias mercantis de alguma importância 

atravessaram as fronteiras dos Estados. Essa não é uma inovação recente. Aparece nos 

primórdios do capitalismo histórico. Além disso, a transnacionalidade das cadeias 

mercantis descreve tanto o mundo capitalista do século XVI quanto o do século XX 

(WALLERSTEIN, 2001, p. 29). 

 

A economia-mundo tende a rearranjar-se de ciclos em ciclos sob a máxima da 

acumulação de capital. Entretanto, “esses rearranjos só poderiam ser chamados de 

‘desenvolvimento’ se fosse possível demonstrar que se associam a uma redução da polarização 

global do sistema” (WALLERSTEIN, 2001, p. 34). Como essa redução não ocorre, entende-se 

que a introdução de novos estados e os então rearranjos geográficos se dão de maneira cíclica, 

ocasionando alterações circunstanciais no posicionamento dos países periféricos, porém 

incapazes de romper com a dominação exercida pelos países centrais. Aqui reside o cerne da 

ideia de semiperiferia preconizada por Wallerstein. Devido ao progresso tecnológico e a redução 

de custos de mão-de–obra, para garantir a acumulação de capital no centro tornou-se imperativo a 

incorporação de novas zonas geográficas cada vez mais distantes e em estágios pré-capitalistas 

(WALLERSTEIN, 2001, p. 36), como diversos países africanos. Nesse sentido, estabelece-se 

uma nova zona periférica, criando entre os países periféricos uma subdivisão entre periferia e 

semiperiferia.   

Dessa forma, Giovanni Arrighi
9
 (1997, p. 137-252) compreende que a caracterização da 

semiperiferia é um fenômeno determinante para o entendimento da sociedade capitalista do 

século XX. Esses Estados situados na zona da semiperiferia adquiriram “o poder de resistir à 

periferização, embora não tenham poder suficiente para superá-la completamente e fazer parte do 

núcleo orgânico”.  

Uma das características mais notáveis da economia mundial é a existência de um número 

significativo de Estados que parecem estar permanentemente estacionados numa posição 

intermediária entre a “maturidade” e o “atraso”, como diriam os teóricos da 

modernização, ou entre “centro” e “periferia”, como diriam os teóricos da dependência. 

A título de ilustração, podemos pensar em alguns países latino-americanos, como a 

                                                 
9
 Economista e professor de sociologia italiano. Tem como obra principal seu livro O longo século XX. Foi professor 

da Universidade Estadual de Nova York, campus de Binghamton.  
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Argentina, Chile, México e Brasil; na África do Sul; e na maior parte dos países do sul e 

leste da Europa, incluindo a URSS [sic] (ARRIGHI, 1997, p. 137). 

 

Entretanto, ao abordar a questão da semiperiferia, Arrighi inspira-se em Wallerstein e 

parte do pressuposto de que todas as atividades produtivas na economia-mundo estão integradas 

em “cadeias de mercadorias” (ARRIGHI, 1997, p. 145). Desta feita, Giovanni Arrighi (1997, p. 

144) avança e utiliza um corte epistemológico para a utilização do termo semiperiferia que 

consiste em: utilizar o termo apenas no sentido de indicar “uma posição em relação à divisão 

mundial do trabalho e nunca para nos referirmos a uma posição no sistema inter-estados”. Isso 

decorre do entendimento de que a posição de país semiperiférico é dotada de instabilidade. 

Contudo, essa instabilidade não significa que há uma tendência à ascensão entre as três zonas do 

desenvolvimento, periferia, semiperiferia e núcleo orgânico.  

De acordo com Arrighi (1997, p. 173-174), 95% dos Estados que estavam em 1938 numa 

dessas zonas permaneciam na mesma zona em 1983. Assim, a mobilidade entre zonas existe 

como exceção, no sentido de confirmar a regra. Houve “três casos de transição de uma posição 

semiperiférica para uma posição de núcleo orgânico (Japão, Itália e Líbia) (...); um caso de 

mobilidade ascendente da periferia para a semiperiferia (Coréia do Sul) (...); e um caso de 

mobilidade descendente, da semiperiferia para a periferia (Gana)”. Nesse sentido, a competição 

entre produtores da zona semiperiférica e produtores do núcleo orgânico apenas representa um 

mecanismo para transformar as atividades do núcleo orgânico em atividades periféricas e assim 

manter a combinação daquela zona mais ou menos igual (ARRIGHI, 1997, p. 158).  

É importante registrar que a teorização de Arrighi sobre a semiperiferia, calcada na 

disposição do trabalho internacional a partir da cadeia de mercadorias vertical existente no 

sistema mundo, tece uma crítica à escola estruturalista, que ele denomina sob a categoria genérica 

de teóricos da dependência. Para Arrighi (1997, p. 208), os “teóricos da dependência” igualam o 

significado de núcleo orgânico e industrial, assim desenvolver-se consistiria quase 

exclusivamente em industrializar-se.  

Ainda, Arrighi (1997, p. 242 – 250) classifica os países semiperiféricos em dois blocos: o 

primeiro sob orientação e função pró-sistêmica, como é o caso dos países latino-americanos; e o 

segundo sob orientação e função antissistêmica, como é o caso dos países do leste europeu e da 

ex-URSS. Essa diferença de classificação tem origens na ideia de Wallerstein de que a 

semiperiferia é um elemento imprescindível para a manutenção do capitalismo histórico e, de 
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outro lado, funda-se na ideia de Chase-Dunn de que a semiperiferia é um ambiente fértil para a 

resistência ao sistema capitalista. Tais caminhos distintos, presentes na zona semiperiférica, têm 

sua situação indeterminada e, portanto, são roteiros a serem observados, uma vez que não 

representam ainda uma solução concreta para a crise do capitalismo histórico.  

Nessa estratificação da divisão internacional do trabalho no sistema capitalista, o Brasil 

figura atualmente na zona semiperiférica. E no sentido de romper com a dependência imposta 

pela relação centro-periferia e figurar no rol das exceções de mobilidade entre zonas, faz-se 

necessário obedecer a uma política ofensiva de crescimento econômico, tecnológico e militar, 

aspectos que inevitavelmente levam ao acúmulo de poder internacional. 

 

Num primeiro grupo estão as economias nacionais que se desenvolvem sob o efeito 

protetor imediato do líder. Vários autores já falaram de desenvolvimento a convite ou 

associado para referir-se ao crescimento econômico de países que têm acesso 

privilegiado aos mercados e aos capitais da potência dominante. Como aconteceu com os 

antigos domínios ingleses do Canadá, Austrália e Nova Zelândia, depois de 1931, e 

também com a Alemanha, o Japão e a Coréia, após a Segunda Guerra Mundial, quando 

foram transformados em protetorados militares com ligações preferenciais com a 

economia norte-americana. Num segundo grupo se situam os países que adotam 

estratégias de catch up para alcançar as “economias líderes”. Por razões ofensivas ou 

defensivas, aproveitam os períodos de mudança internacional para mudar sua posição na 

hierarquia de poder internacional, por meio de políticas agressivas de crescimento 

econômico. Nesses casos, em geral, o fortalecimento econômico antecede o 

fortalecimento militar e aumento de poder internacional do país. São projetos que podem 

ser bloqueados, como já aconteceu muitas vezes, mas também podem ter sucesso e dar 

nascimento a um novo “Estado-economia líder”. Como aconteceu exatamente com os 

Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, na segunda metade do século XIX e começo do 

século XX, e está em vias de acontecer com a China, a Índia e a Rússia, neste início do 

século XXI. Por fim, num terceiro grupo muito mais amplo se localizam quase todas as 

demais economias nacionais do sistema mundial, que atuam como “periferia econômica 

do sistema”, fornecendo insumos primários e industriais especializados para as 

economias dos “andares superiores”. São economias nacionais que podem ter ciclos de 

crescimento e alcançar altos níveis de renda per capta, como no caso dos países nórdicos 

e da Argentina. E podem se industrializar, como no caso do Brasil e do México, e seguir 

sendo economias periféricas. Resumindo: a desigualdade no desenvolvimento da 

distribuição de riqueza entre as nações é uma dimensão econômica essencial do “sistema 

mundial moderno”. Mas existe a possibilidade seletiva de mobilidade nacional dentro 

desse sistema, dependendo da estratégia política e econômica de cada país. [sic] (FIORI, 

2007, p. 34-35). 

 

Em que pese o Brasil notadamente figurar no rol dos países semiperiféricos, o Brasil não 

conduz de maneira majoritária uma ofensiva política de catch up que possibilitaria nos momentos 

de transição do arranjo econômico internacional entre Estados uma mudança para o núcleo 
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central dos países no sistema mundo, conforme se demonstrará paulatinamente durante este 

estudo.  

Desta feita, o Brasil mesmo situado na semiperiferia permanece estacionado sob a 

condição periférica imposta pelo sistema mundo, pois o fenômeno da globalização e a 

contemporaneidade apenas criaram uma subdivisão na zona de países periféricos, estabelecendo 

os semiperiféricos e os periféricos, que findam por funcionar para o núcleo central apenas como 

periferia, ainda, servindo esta diferenciação sim para distinguir características diferentes de 

mercados consumidores e perpetuar a divisão internacional do trabalho no capitalismo histórico. 

Por isso, assume-se doravante a posição do Brasil situar-se na semiperiferia e assume-se também 

a posição que o Brasil continua sob a condição periférica, esta pois abrange também o 

entendimento de semiperiferia.    

 

2.1.2 Interpretação adequada para o desenvolvimento nacional 

 

Diante do exposto nesta seção, percebe-se que a única compreensão possível para o 

princípio norteador do desenvolvimento nacional é aquela que representa a própria superação do 

subdesenvolvimento imposto ao Brasil pela sua condição periférica. 

Nesse sentido, é impossível alcançar a superação do subdesenvolvimento brasileiro sem 

que a esta ideia estejam concatenadas posições e medidas para garantir a soberania, a autonomia 

tecnológica e o direito à higidez ambiental. Assim, esses outros preceitos constitucionais que 

conformam um projeto claro na Carta Magna de superação do subdesenvolvimento, tanto 

adquirem força própria imposta pela Constituição, quanto desenham e dão sentido ao princípio 

norteador do desenvolvimento nacional.  
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2.2 SOBERANIA 

 

A soberania é um elemento fundamental do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento. A soberania é tão relevante para o estado-nacional que foi 

constitucionalizada através do artigo 1º, do artigo 4º e do artigo 170, I.  

O artigo 1º define os fundamentos do estado democrático de direito. Dentre eles figura a 

soberania que, como pilar do Estado nacional, não pode ser objeto de reforma pelo poder 

constituinte derivado.  

O artigo 4º apresenta a “independência nacional” e a “autodeterminação dos povos” como 

princípios das relações externas do Brasil e ainda orienta a integração entre os países da América 

Latina, onde claramente reside a intenção do legislador constituinte em acumular força entre os 

países periféricos. Isso inclui a noção de países semiperiféricos também para resistir à imposição 

da hegemonia vinda do núcleo orgânico do sistema capitalista. 

O artigo 170, inciso I, estabelece a soberania econômica, ou seja, a soberania deve 

vincular a ordem econômica – seja sua atividade na esfera pública, seja na privada –, 

compreendendo a Ordem Econômica em seu todo, tanto no aspecto da economia política, quanto 

no da economia financeira.  

 

A soberania nacional econômica impõe, portanto, independência nos assuntos atinentes 

à economia, especialmente, em relação aos Estados desenvolvidos e grandes potências. 

Inserida no contexto da Constituição econômica de 1988, por força do artigo 170, I, pela 

primeira vez na história do constitucionalismo, sua menção traduz o espírito nacionalista 

da nova lei magna, já que “revela a preocupação de que, mesmo no plano da economia, o 

país não esteja sujeito a ditames estrangeiros” (MENEZES, 2010, p. 148).  

 

Assim, percebe-se que o legislador constituinte não se contentou apenas em apresentar a 

soberania nacional como um fundamento político do Estado brasileiro, o que por si só impactaria 

na assunção do imperativo da soberania nas relações externas do país e na atividade econômica. 

O legislador constituinte, então, constitucionalizou a soberania nacional em seu aspecto político 

de fundamento do Estado Social, em seu aspecto de autonomia nas relações exteriores e em seu 

aspecto econômico de maneira clara e que demonstra a importância da soberania nacional para a 

Carta Magna de 1988.  

Em outras palavras, mister se faz entender a questão da soberania presente na 

Constituição de 1988 em seus diversos aspectos e de maneira concatenada. Logo, a soberania 
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econômica é também um elemento central da soberania política, e a soberania política não pode 

ser desconsiderada frente às relações externas, o que sobressai na constituinte de 87/88 através do 

caráter nacionalista democrático presente nesse momento político. Para Eros Grau, 

 

[...] a Constituição cogita, aí, da soberania econômica, o que faz após ter afirmado 

excessivamente – pois sem ela não há Estado –, a soberania política, no art. 1º, como 

fundamento da República Federativa do Brasil, e, no art. 4º, I, a independência nacional 

como princípio a reger suas relações internacionais”. Vale salientar que a soberania 

constitucionalizada não tem conotação de engessamento das relações comercias externas, 

mas sim de prevalência de valores soberanos nacionais: “a afirmação da soberania 

nacional econômica não supõe o isolamento econômico, mas antes, pelo contrário, a 

modernização da economia – e da sociedade – e a ruptura de nossa situação de 

dependência em relação às sociedades desenvolvidas (GRAU, 2007, p. 225). 
 

 

2.2.1 Soberania para superar o subdesenvolvimento 

 

A soberania, da maneira como está posta constitucionalmente, refere-se diretamente a um 

elemento de enfrentamento direto do subdesenvolvimento imposto pela condição periférica 

brasileira, a qual permanece no estágio atual na zona semiperiférica.  

As origens da ideia de soberania estão relacionadas com o poder de império dos territórios 

e, assim, perpassa toda a construção política dos diversos modelos de Estado desde a antiguidade.  

Na idade média, o soberano ideal se confunde com o poder da igreja e justifica os impérios; ainda 

nessa linha, a soberania justificou o poder do Estado absolutista; no iluminismo, no auge da 

construção dos ideais liberais, a soberania era entendida como um poder legislativo, o poder do 

povo de erigir as leis a partir do sistema representativo; e, na construção do Estado 

contemporâneo, prevalece uma concepção dualista, existindo uma soberania interna e outra 

externa. Nessa última concepção, Vicente Bagnoli (2009, p. 211-214) afirma que “na esfera da 

soberania nacional o Estado seria um poder supremo, e na soberania internacional, um poder 

independente. A soberania, portanto, passa a ser um conceito relativo”. 

Dada a relação centro-periferia presente no sistema capitalista histórico, a soberania é um 

instrumento de luta para os países em condição periférica com vistas a superar o seu 

subdesenvolvimento. Por outro lado, para os países centrais a soberania é um elemento 

imprescindível da hegemonia que impõem sobre os países periféricos.  

A soberania está intimamente relacionada com o modelo de Estado de uma nação, pois o 

poder soberano só pode ser exercido pelo ente estatal, devendo defender o Estado também dos 
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interesses privados internos. Característica esta que deve ganhar relevância quando se tratar de 

um Estado sob condição periférica, pois se torna ainda mais relevante a prestação positiva do 

Estado para garantir os imperativos da soberania nacional.  

 

Afinal, apesar de ser considerado um Estado forte e intervencionista, o Estado brasileiro 

é, paradoxalmente, impotente perante fortes interesses privados e corporativos dos 

setores mais privilegiados. Esta concepção tradicional de um Estado demasiadamente 

forte no Brasil, contrastando com uma sociedade fragilizada, é falsa, pois pressupõe que 

o Estado consiga fazer com que suas determinações sejam respeitadas. Na realidade, o 

que há é a inefetividade do direito estatal: o Estado, ou melhor, o exercício da soberania 

estatal é bloqueado pelos interesses privados. A conquista e ampliação da cidadania, no 

Brasil, portanto, passam pelo fortalecimento da soberania do Estado perante os interesses 

privados e pela integração igualitária da população na sociedade (BERCOVICI, 2004, p. 

269).  

 

O esforço de um Estado em condição periférica, como é o caso do Brasil, deve sempre ser 

que sua política de desenvolvimento se dê de maneira autônoma (PREBISCH, 1987, p. 114). 

Assim, as grandes decisões devem existir para garantir os interesses nacionais daquele Estado e 

desta maneira combater a condição periférica. Percebe-se então que a soberania não é uma 

construção linear e absoluta, ela aparece no desenrolar dos conflitos e das políticas nacionais.  

 

O que a história ensina, entretanto, é que a soberania nunca foi um poder absoluto, 

sempre foi objeto de conflitos e negociações que redefiniram o seu significado e sua 

extensão várias vezes, através do tempo e dos espaços geopolíticos mundiais. Além 

disso, ela sempre obedeceu a uma hierarquia liderada por um pequeno número de 

grandes potências europeias, às quais se juntaram, no século XX, os Estados Unidos e o 

Japão. Enquanto isso, os demais Estados nacionais, que nasceram da decomposição de 

seus impérios, sempre tiveram um menor grau de soberania que os do núcleo central 

(FIORI, 2007, p. 78).  

 

Desta feita, a garantia da soberania nacional para os países em condição periférica assume 

um caráter praticamente revolucionário. E, nesse sentido, deve impor o desenho assumido pelo 

Estado periférico.  

 

Além disto, falta uma reflexão aprofundada sobre a especificidade do Estado periférico, 

que sofre limitações em sua soberania tanto interna, quanto externamente. O Estado 

periférico possui núcleos de poder interno cujas decisões são orientadas para o exterior e 

boa parte das suas decisões nacionais são afetadas ou condicionadas por 

constrangimentos externos. (...) A soberania do Estado periférico é uma soberania 

bloqueada, tanto por fatores externos como pelo poder privado e pelo poder econômico 

internos (BERCOVICI, 2004, p. 271). 
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Assim, é possível assumir que quanto maior o grau de soberania impresso por um Estado 

nacional em condição periférica, maiores são suas condições de superar o subdesenvolvimento. 

Portanto, a soberania é o conteúdo primeiro do desenvolvimento nacional imposto pela 

Constituição de 1988. Não é possível “garantir o desenvolvimento nacional” no entendimento 

claro de visar à própria superação do subdesenvolvimento prescindindo do caráter soberano do 

Estado nacional.  

 

2.2.2 Interpretação adequada para a soberania 

 

A soberania com vistas a superar o subdesenvolvimento necessita que seu conteúdo 

abarque aspectos diferentes e complementares. Assim, a soberania, em seu entendimento mais 

completo, consiste da soberania popular articulada com a autonomia política, militar, tecnológica 

e econômica, que por sua vez subdivide-se em autonomia na economia política e na política 

monetária. 

Não se pretende aqui esgotar o conteúdo de todos esses aspectos da soberania, mas sim 

apresentar o horizonte do entendimento que deve ser assumido para a soberania perpassando 

diferentes aspectos de maneira a articulá-los.  

Para Samuel Pinheiro Guimarães (2001, p. 2-10), uma posição soberana de um Estado 

nacional decorre da garantia dos interesses nacionais, que aparecem sob o aspecto político, 

militar e econômico.  No Brasil, configura-se interesse nacional a “eliminação de crônicas 

vulnerabilidades externas”. Isso não corresponde apenas a debater a autonomia econômica, pois 

além das vulnerabilidades econômicas têm grande relevância as vulnerabilidades “tecnológica, 

política, militar e ideológica”.  

No mundo polarizado pelas relações de centro-periferia, a soberania tecnológica é um 

elemento definidor para o rompimento da condição de subdesenvolvimento. Já foi visto que aos 

países em condição periférica cabe a industrialização baseada majoritariamente em cópias da 

tecnologia produzida nos países do núcleo orgânico, muitas vezes dotada de complementaridade, 

é verdade. Assim, para romper com esse ciclo, faz-se necessário que os países periféricos 

assumam a endogeneização tecnológica, ou seja, a produção de tecnologia voltada para a solução 

dos interesses nacionais, tema que será profundamente abordado na seção seguinte.  
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Entretanto, para os países centrais, o exercício de sua soberania tecnológica está 

diretamente relacionado com o desenvolvimento de tecnologia militar. Samuel Pinheiro 

Guimarães (2001, p. 3-6) identifica que uma tendência da política internacional é a “aceleração 

do progresso científico e tecnológico e a restrição à sua difusão por motivos empresarias e 

militares”. Após a Guerra Fria, tal tipo de restrição levou ao afastamento militar dos países 

periféricos e semiperiféricos.  

 

O progresso científico e tecnológico causa profundo impacto no desenvolvimento da 

produção de armas, das técnicas e equipamentos de espionagem, das técnicas de 

combate e da doutrina militar. São as mesmas três áreas da tecnologia da informação, 

das telecomunicações e da biotecnologia que provocam os maiores impactos, levando à 

automação e miniaturização de armas, à colocação de armas no espaço, à utilização de 

satélites para obtenção de informações em grande escala e de megacomputadores para 

seu processamento, e à simulação informatizada para desenvolvimento de novas armas 

etc. (...) No campo militar, a concentração de poder se verificou pela consolidação 

jurídica dos privilégios militares das Grandes Potências não só para desenvolver e deter 

o conhecimento e a produção de armas de destruição em massa, mas também para 

promover o desarmamento dos países da periferia (GUIMARÃES, 2001, p. 4-6).   

 

Um elemento importante, senão fundamental para a consolidação da hegemonia norte-

americana no mundo desde a Guerra Fria até a atualidade, diz respeito ao seu poderio militar. Em 

2010, o orçamento dos Estados Unidos destinado às forças militares foi de US$ 534 bi 

(ORÇAMENTO, 2009), o que representa cerca 4% do PIB estadunidense. Por outro lado, o 

Brasil destina em 2013 seu maior investimento em defesa na história atingindo R$ 18,5 bi, o que 

representa 1,5% do PIB brasileiro.  

 

Essa foi a imagem que ficou, em quase todo o mundo, da “era Clinton”, como se tivesse 

sido um período em que o governo norte-americano acreditou de fato no poder pacífico 

dos mercados e na força econômica convergente da globalização. Mas, na prática, a 

administração Clinton seguiu as mesmas ideias básicas do governo Bush pai, os dois 

igualmente convencidos de que o século XXI seria um “século norte americano”, como 

disse Bush, e de que o ‘mundo necessitava dos Estados Unidos’, como costumava repetir 

Madeleine Albright, secretária de Estado de Clinton. A verdade é que o governo Clinton 

manteve um ativismo militar sem precedentes durante seus dois mandatos. Segundo 

relatório da U.S. Comission on National Security, de 1999, durante a “era Clinton os 

Estados Unidos se envolveram em 48 intervenções militares, muito mais além do que em 

toda a Guerra Fria, período em que ocorreram 16 intervenções militares” (FIORI, 2007, 

p. 136).   

 

Do ponto de vista da vulnerabilidade ideológica, esta deve ser entendida como um tipo de 

autonomia que o Brasil deve perseguir conquistar. Essa vulnerabilidade se dá através da cultura e 
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da comunicação, e está diretamente relacionada com “a crescente hegemonia cultural americana 

na sociedade brasileira, que se exerce em especial através do produto audiovisual, veiculado pela 

televisão e pelo cinema, articulado com a imprensa, o disco e o rádio” (GUIMARÃES, 2004). 

Ora, os estilos musicais mais tocados nas rádios e ouvidos pela juventude são estilos tipicamente 

americanos. E mesmo quando se consome o cinema brasileiro, muitas vezes a estética adotada é 

cópia do modelo hollywoodiano. Para um país que pretende superar o subdesenvolvimento, não 

cabe uma visão economicista. Como bem ensinou Furtado, é preciso avançar na autonomia 

cultural. Nesse sentido, torna-se no mínimo estranho a um país semiperiférico com ampla 

diversidade de cultura nacional, como é o caso do Brasil, estar tão submetido ao sistema 

internacional de circulação de ideias, e assim assumir os costumes e cultura de um país central, 

como os Estados Unidos, como se essa fosse sua própria cultura. Então, superar o 

subdesenvolvimento passa por encontrar caminhos próprios e altivos não apenas na produção da 

cultura nacional, que é muito rica, mas também na circulação da cultura de massa.  

 

A nação, a sociedade, se organiza como Estado, que pode ser definido como um 

conjunto de instituições que elaboram normas, as executam e as sancionam com o 

objetivo de disciplinar as relações de toda ordem entre seus integrantes para que sejam 

pacificadas e consensuais, além de defender e promover seus interesses e direitos em 

suas relações com as demais sociedades e Estados. O enfraquecimento da produção 

cultural de uma nação leva ao enfraquecimento dos laços que vinculam seus integrantes, 

de sua memória do passado, da experiência comum e de sua aspiração de construção de 

um futuro compartilhado. Naturalmente que o enfraquecimento da cultura nacional 

diante da hegemonia de outras manifestações culturais de outras sociedades, que são 

necessariamente distintas e que não correspondem às experiências daquela nação em sua 

trajetória histórica, corrói sua autoestima e enfraquece a capacidade do Estado de 

promover e defender os interesses nacionais. (...) A obra do escritor, do músico, do 

diretor de cinema não tem impacto e função social (e nem mesmo cultural) se ela não 

chega ao público, à sociedade. Para que isso ocorra, é necessário que se transforme em 

um produto, o mais importante da atividade humana, pois alimenta o processo contínuo 

de reconstrução do passado, de tempos que os indivíduos que formam a sociedade atual 

não viveram; de interpretação do vastíssimo presente do qual os indivíduos que formam 

a sociedade atual não viveram; de interpretação do vastíssimo presente do qual os 

indivíduos conhecem diretamente apenas ínfima parcela; e de formação de visões de 

futuro cuja forma concreta que vier a assumir dependerá desde já do que se pensa que 

ele será ou poderá ser. Assim, a manifestação cultural tem de ser transformada em 

produto econômico, isso é, em resultado de processos específicos de produção e de 

distribuição física lato sensu para que venha a ter impacto social e político 

(GUIMARÃES, 2004).   

 

No esforço de compreensão de soberania imposta constitucionalmente e adequada à 

superação do subdesenvolvimento brasileiro, percebe-se também que os papeis intervencionista e 

planejador do Estado estão para a superação do subdesenvolvimento assim como o povo está para 



39 

 

a construção de uma nação – não há nação sem povo. Há então uma relação direta entre superar o 

subdesenvolvimento e questão nacional. Para ilustrar este aspecto observa-se a seguinte 

passagem de Antônio Cândido:  

 

Pontes de Miranda situa o problema com uma penetração que o torna precursor de 

tendências dos nossos dias. No estudo “Preliminares para a Revisão Constitucional”, diz 

que “o socialismo dos proletários dos povos exploradores pode ser universalista e não-

patriótico; mas o dos povos explorados tem de atender ao duplo problema: o da 

submissão do trabalho ao capital e o do corpo social aos outros corpos sociais. Portanto, 

seria errôneo não associar ao movimento trabalhista de tais países o cuidado e o interesse 

pelos assuntos nacionais, pelo que poderíamos denominar de socialismo dos povos. 

Enquanto existir opressão econômica e política entre Estados, entre nações, o socialismo 

dos oprimidos tem de ser nacionalista”. (Grifos de Pontes de Miranda). Não se poderia 

definir com maior inteligência um problema que ia ser crucial em nossos dias, quando o 

nacionalismo se tornou sinônimo de luta antiimperialista e de libertação dos países 

colonizados e explorados pelas nações predatórias do Primeiro Mundo (CÂNDIDO, 

1995).  

 

A vulnerabilidade política diz respeito à tomada de decisões políticas, seja no âmbito 

interno, seja no âmbito externo do Estado nacional. Assim, a busca pela autonomia política 

implica tomar decisões movidas pelos interesses nacionais. No Estado contemporâneo, o poder 

executivo é o principal responsável pela tomada de decisões, limitado de um lado pelas 

imposições constitucionais e de outro pela soberania popular que é expressa através do voto. No 

caso de um país em condição periférica, como o Brasil, a soberania popular torna-se ainda mais 

importante, pois as decisões políticas devem refletir os interesses genuínos do povo e não apenas 

os de setores dominantes, que no modelo de Estado complexo da atualidade capturam pedaços do 

Estado. 

 

[...] em uma democracia, há o pressuposto de que o povo é o sujeito da soberania, ou 

seja, há a completa identificação entre soberania estatal e soberania popular. Fortalecer o 

Estado periférico na superação do subdesenvolvimento, neste sentido, é também 

fortalecer (para não dizer instaurar) o regime republicano e democrático da soberania 

popular na América Latina, de um modo geral e, em particular, no Brasil (BERCOVICI, 

2004, p. 273).  

 

O aspecto da soberania política denominada de soberania econômica é basilar para a 

superação do subdesenvolvimento, não à toa é o tipo de soberania mais estudado. Nesse espectro, 

é fundamental compreender a soberania econômica sob duas ramificações: a da economia política 

e a da política monetária.  
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Diante do aspecto dualista da compreensão de soberania, soberania externa e interna, a 

soberania econômica ganha proeminência como principal forma de luta contra a hegemonia 

imposta por países centrais.  

 

Um Estado que não é economicamente soberano depende de outros Estados e, logo, 

submete-se ao poder econômico desses Estados. Pode-se exemplificar com um caso 

hipotético, mas aplicável à quase totalidade dos Estados. A empresa X tem interesses no 

país A, mas este possui leis que dificultam a atuação dessa empresa. O país A, por sua 

vez, necessita dos empréstimos financeiros feitos pelo país B, onde está a sede da 

empresa X. Logo, o país B, em defesa da empresa X, negocia com o país A as alterações 

legais para a atuação da empresa X nesse mercado. Conclusivamente, o país A recebe os 

empréstimos, a empresa X passa a atuar no mercado de seu interesse e o país B consegue 

mais uma vitória no cenário internacional, confirmando a relação público-privado e 

comprovando o significado da soberania econômica (BAGNOLI, 2009, p. 215). 

 

Assim, para se analisar a soberania econômica, é preciso anteriormente tecer 

considerações sobre a transnacionalidade das empresas no sistema capitalista. As grandes 

empresas, no sentido de reduzir custos e ocupar mercado, caminham já há algum tempo no 

sentido da divisão da linha de produção entre os países. Nesse roteiro, o cérebro das empresas 

continua nos países centrais – ou seja, o desenvolvimento de novas tecnologias –, enquanto a 

linha de produção se desloca para países cada vez mais periferizados. Uma parte significativa da 

hegemonia exercida pelos países centrais, de industrialização avançada, se dá através da 

organização transnacional da produção de bens, primeiramente homogeneizando os padrões de 

consumo entre os países de industrialização avançada para assim atingir todo o globo. “Se 

observarmos as 180 principais sociedades manufatureiras com sede nos Estados Unidos, 

constatamos que das 6.995 filiais por elas instaladas no exterior, entre 1967 e 1975, 69 por cento 

o foram em países capitalistas industrializados” (FURTADO, 1983, p. 107).  

 

A empresa que está implantada simultaneamente em vários países tem a vantagem de 

poder especializar as distintas filiais em diversas fases de um mesmo processo produtivo 

e/ou em distintos produtos de uma mesma linha básica de produção. Mas sua principal 

vantagem está em poder tomar a mesma iniciativa simultaneamente em vários mercados. 

O poder de mercado, que proporciona a capacidade de introduzir novos produtos, é 

assim maximizado. Como esse poder é tanto maior quanto mais homogêneos forem os 

mercados, compreende-se que essas empresas se esforcem para homogeneizar os 

padrões de consumo. (...) Foi graças à transnacionalização da produção liderada pelas 

empresas norte-americanas que se impôs um certo estilo de desenvolvimento baseado na 

uniformização dos padrões de consumo, no uso depredatório de recursos não renováveis 

e na rápida obsolescência dos bens finais (FURTADO, 1983, p. 106-108).  
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É possível assumir que a transnacionalidade das empresas concorrem com os interesses 

soberanos do Estado no qual ela está implantada, pois a situação das grandes empresas 

transnacionais é de que a maioria delas detêm relações emaranhadas entre o poder econômico e o 

poder político. E, assim, o cenário do capitalismo em seu estágio atual fica favorável à captura do 

poder público pelos interesses privados, o que indubitavelmente compromete a soberania 

econômica de uma nação.  

 

O comprometimento da soberania do poder público em relação ao setor privado se dá 

pelo nivelamento, ao considerar que público e privado ao se relacionarem são parceiros. 

Trata-se do desvirtuamento da democracia. A democracia é hierárquica e o governo, 

eleito pelo povo, deve atuar para prevalecer a vontade da maioria. Entretanto a relação 

imbricada entre público-privado inibe que um “parceiro” regule o outro, o público 

(Estado) deixa de regular eficazmente o privado (poder econômico) (BAGNOLI, 2009, 

p. 79-80). 

 

A soberania econômica consiste no dever do Estado de garantir a supremacia dos 

interesses nacionais na ordem econômica. Assim, 

 

afirmar a soberania econômica nacional como instrumento para a realização do fim de 

assegurar a todos existência digna e como objetivo particular a ser alcançado é definir 

programa de políticas públicas voltadas – repito- não ao isolamento econômico, mas a 

viabilizar a participação da sociedade brasileira, em condições de igualdade, no mercado 

internacional (GRAU, 2007, p. 226).  

 

Nesse sentido, é preciso compreender a ordem econômica sob uma integração entre o 

programa econômico e financeiro estabelecido constitucionalmente, e a ordem financeira como 

meio para alcançar os objetivos da ordem econômica. Todavia, essa não tem sido a interpretação 

majoritária do constitucionalismo brasileiro, que assume a posição da constituição financeira 

como apenas de questões processuais, imparciais, e não submetidas aos ditames da constituição 

econômica, que sem meios para viabilizar suas intenções torna-se apenas uma norma-comando 

sem aplicabilidade imediata (BERCOVICI, 2006, p. 13). Esse tipo de posição limita e, às vezes, 

até impossibilita a concretização do caráter intervencionista do Estado.  

 

A ordem econômica intervencionista e dirigente da Constituição de 1988 é isolada de 

seus instrumentos financeiros, cuja efetividade é medida em si mesma, sem qualquer 

relação com os objetivos da política econômica estatal ou da ordem econômica 

constitucional. (...) A implementação da ordem social da Constituição de 1988 ficaram 

restritas, assim, às sobras orçamentárias e financeiras do Estado. A constituição 

financeira de 1988 foi, deste modo, “blindada” (BERCOVICI, 2006, p. 17).  
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Outra questão fundamental para a soberania econômica é a política monetária de um 

Estado. Dado o grau de internacionalização entre os mercados e a relação centro-periferia, talvez 

esse aspecto seja o mais difícil de um país semiperiférico como o Brasil alcançar autonomia, pois 

para realizar transações comerciais internacionais é importante que esteja submetido a um padrão 

monetário aceito internacionalmente. Isso retira a soberania da decisão monetária que não é capaz 

de estar atrelada apenas aos interesses nacionais e, por outro lado, contribui com a soberania 

econômica, uma vez que “pode” contribuir para uma balança de pagamentos favorável.  

José Luís Fiori (2000, p. 49-50) compreende que desde o século XVIII os teóricos da 

economia liberal, Adam Smith e David Ricardo assumem a importância “do poder político dos 

Estados soberanos na determinação do valor do dinheiro”. Entretanto, tal preocupação está 

concentrada nas necessidades do Estado inglês de impor sua hegemonia mercantilista através “do 

sistema de referência baseado no padrão-ouro” exclusivamente. Na realidade, consolidou-se 

teoricamente que os pensadores liberais defenderiam a internacionalização do capital, o que 

favorece os países centrais – num dado momento, a Inglaterra através do padrão-ouro e noutro os 

Estados Unidos através do padrão dólar. Em contraposição, ganha força o princípio da 

territorialidade, que “vê o fortalecimento do poder dos Estados como única forma de manutenção 

da paz, baseada em um equilíbrio instável de poder” (FIORI, 2000, p. 61). Assim, na prática, tais 

aspectos distintos do poder de imperium de alguns países centrais sobre os demais (o sistema 

monetário internacionalizado e a territorialiedade) terminam por funcionar como aliados para 

garantir a imposição de uma hegemonia (da Inglaterra no padrão ouro e dos EUA no padrão 

dólar) no sistema mundo. Ora, pois, a história demonstra que as guerras e as depressões 

entendidas como situações excepcionais funcionam como uma boa cortina de fumaça para a 

necessidade de aceitação do sistema monetário internacionalizado, onde o fluxo de capitais 

concentra-se no sentido da hegemonia de um país central, em dado momento fora a Inglaterra e 

atualmente mantêm-se os Estados Unidos.  

Nesse sentido, a submissão dos países periféricos ao jogo monetário internacionalizado 

configura uma renúncia à parte de sua soberania, onde o único prejudicado é o próprio país 

periférico exposto a ter que provocar recessões internas para garantir a balança de pagamentos e a 

remuneração financeira dos países centrais para com os quais tenha dívida.  
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No padrão-ouro a periferia atuava como uma espécie de “variável de ajuste” dos países 

centrais, hoje o capital financeiro vai de um mercado emergente a outro sem construir 

pontes sólidas e caminhos duradouros. A forma como se deu a expansão dos 

investimentos durante o padrão-ouro acompanhou os espaços hierarquizados do 

imperium e foi constituindo uma divisão territorial do trabalho que acabava funcionando, 

em alguns casos, como uma máquina complementar e permanente de crescimento. Hoje, 

o capital financeiro diluiu e flexibilizou ao máximo as fronteiras variáveis dos seus 

territórios econômicos, passando de um a outro país e região mundial sem se propor 

nenhuma fixação mais permanente, muito menos qualquer tipo de projeto “civilizatório” 

para a periferia do sistema [sic] (FIORI, 2000, p. 83).  

 

Esse modelo de internacionalização retira poder político dos Estados nacionais e fragiliza 

o papel dos bancos centrais, e inevitavelmente leva ao endividamento externo dos países. 

Portanto, a existência desse sistema monetário internacionalizado torna-se uma das faces mais 

cruéis do sistema capitalista, pois obriga os países periféricos a se submeterem para garantir a 

balança de pagamentos, o que funciona tanto como condição para a manutenção dos países no 

jogo do capitalismo da atualidade, quanto como uma reafirmação cotidiana da relação centro-

periferia. 

 

O endividamento externo desordenado outra coisa não é senão uma consequência dessa 

perda de comando do sistema econômico, demais de ser um fator autônomo de 

realimentação do referido processo de internacionalização. Esta não é a criatura de 

nenhuma doutrina, e sim uma manifestação da Periferia de mudanças estruturais que 

estão se operando no conjunto do sistema. (...) Na nova ordem econômica que emerge da 

transnacionalização os sistemas monetários dos países periféricos terão funções 

circunscritas de transmissão local das informações geradas na economia internacional. 

Eliminada a autonomia das autoridades monetárias locais, também estariam suprimidos 

os atuais problemas da balança de pagamentos. O Prof. Milton Friedman nos aponta 

Hong Kong, cuja moeda está atada à libra esterlina, como modelo a imitar. Nesse país, 

não havendo moeda autônoma, não se necessita de Banco Central. Essa instituição, nos 

adverte ele, é condição necessária e suficiente para que existam problemas no balanço de 

pagamentos. Como a unificação das moedas pressupõe a existência de uma moeda 

dominante, na situação presente tratar-se-ia de “unificar” as moedas dos países latino-

americanos com o dólar [sic] (FURTADO, 1983, p. 128-129).  

 

Para Furtado, a relação centro-periferia impunha às economias nacionais pertencentes ao 

sistema internacionalizado de divisão do trabalho a especialização, economias periféricas não 

encontravam outra saída senão especializar-se em exportar commodities, especializa-se com a 

característica de economia para fora, enquanto economias centrais especializam-se em atender 

aos interesses internos, economia para dentro. Dito isto, para as economias periféricas a questão 

da exportação tomaria um espaço tão definidor que seria o elemento principal para determinar as 

variações da taxa de câmbio, assim residindo ainda um poder de decisão dos governos locais para 
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com a taxa de câmbio. Tudo isso contextualizado sob o padrão-ouro e com uma análise detalhada 

do papel do café para a economia brasileira naquele momento.  

Entretanto, vai existir externalidades e aspectos na imposição do padrão monetário que 

escapam à análise furtadiana sobre o tema.  

 

O problema da concepção de Furtado não é enfatizar as características assimétricas das 

relações entre países centrais e periféricos no padrão ouro. O problema está mais em não 

qualificar suficientemente seu argumento genérico (a transmissão da crise de economias 

cêntricas presumidamente voltadas “para dentro” em direção às economias periféricas 

voltadas “para fora”) com uma análise mais detida de características particulares da 

hegemonia britânica e da inserção brasileira nesta ordem internacional. No que tange à 

crise cambial da década de 1890, por exemplo, Furtado desconsiderou que não se pode 

identificar o lugar de destinação das exportações brasileiras, particularmente as de café, 

e o lugar de origem do fluxo de capitais para o Brasil (BASTOS, 2007, p. 180).  

 

Justifica-se tal posição pela situação de não existir exatamente para o Brasil uma 

correlação tão direta e dependente do fluxo de comércio com o fluxo de capitais. Na realidade, o 

movimento do padrão monetário internacionalizado vai no sentido de apartar esta correlação 

direta, assim o fluxo de capitais segue para garantir a hegemonia do país dominante no sistema 

monetário mesmo que as relações comerciais internacionais do país periférico não se deem com o 

país hegemônico. Situação essa que submete a soberania de governos locais no que diz respeito 

às decisões econômicas financeiras.  

 

(...) as ocasiões de consolidação e reescalonamento da dívida eram determinadas pela 

iminência da insolvência externa a que o país devedor era levado em função das 

vulnerabilidades envolvidas em sua inserção financeira e comercial internacional, 

geralmente em condições de flagrante enfraquecimento de sua posição negociadora 

diante dos credores. Com efeito, a imposição de condicionalidades para funding da 

dívida externa do país devedor no momento em que as assimetrias internacionais 

apresentavam-se de uma das formas mais explícitas possível, no quadro das relações 

internacionais do período – na forma de interferências externas na condução soberana 

das políticas econômicas de Estado (BASTOS, 2007, p. 179).  

 

Neste sentido, verifica-se que a moeda constituiu-se, na prática, como um limitador da 

soberania dos Estados não hegemônicos no padrão monetário internacional.  

No que diz respeito à análise furtadiana sobre o padrão monetário internacional é 

importante qualificar a crítica, pois o que está posto neste estudo é, apenas, que a compreensão 

tradicional centro-periferia num dado momento histórico não respondeu a todas as variáveis hoje 
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claras na relação da internacionalização da moeda. E, neste sentido, se faz relevante posicionar as 

críticas tecidas à compreensão furtadiana da financeirização. O que não significa nenhuma 

adoção de referencial teórico diferente.  

 

Para concluir o item, deve-se voltar a enfatizar a correção da mensagem básica de 

Furtado, que em muito supera as interpretações dos tratadistas financeiros da Primeira 

República: as assimetrias internacionais no padrão ouro eram marcantes o suficiente para 

incapacitar uma economia periférica como a brasileira a preservar-se de equilíbrios 

externos, abruptamente transmitidos nas conjunturas em que se manifestava a 

instabilidade cíclica dos fluxos internacionais de capitais e comércio. Ao contrário do 

argumento ortodoxo, as crises cambiais não resultavam da falta de vontade dos 

governantes em respeitar os cânones do padrão ouro, ou seja, a transmissão de 

instabilidades externas não dependia do grau de “arbítrio monetário interno”. Pelo 

contrário, a criação de instituições (Caixa de Conversão ou Estabilização) que 

eliminavam este arbítrio ao vincular as variações da oferta de moeda à disponibilidade 

de reservas internacionais tornava impossível defender a taxa de câmbio em uma crise 

internacional, a despeito da vontade dos governantes em respeitar escrupulosamente esta 

regra restritiva de criação monetária. O respeito a esta regra monetária era 

contraproducente porque acentuava, de um lado, o comportamento especulativo e pró-

cíclico do sistema bancário privado, e por outro lado inibia os governantes de propor 

esquemas de financiamento que visassem conter o impacto das crises internacionais, 

experimentadas assimetricamente, porque os bancos centrais localizados nos centros 

financeiros internacionais tinham arbítrio e poder o suficiente para transmitir pressões 

para os elos mais fracos da cadeia. Mas se o esquema explicativo de Furtado fornece 

elementos que permitem pensar as crises econômicas do período de maneira menos 

restritiva do que fizeram do que fizeram os tratadistas ortodoxos, ele não destaca 

devidamente o papel da dependência financeira na vulnerabilidade econômica brasileira 

(BASTOS, 2007, p. 184).  

 

Importante registrar que no programa máximo da financeirização e também da divisão do 

trabalho pela transnacionalidade das grandes empresas no capitalismo histórico, não cabe uma 

relação entre banco central e estado nacional. Pelo contrário, conforme visto, no ideário da 

influência liberal (ainda predominante no que diz respeito às questões da moeda) a situação 

perfeita seria a não existência de banco central e, logo, moeda nacional. Para efeito de ilustração, 

caberia aqui uma digressão sobre a questão da sustentação ou não do Euro enquanto moeda única 

da União Europeia. O que, diante da crise econômica mundial da atualidade, parece, está levando 

a uma concentração de poder na Europa e uma periferização dos países da Zona do Euro em 

detrimento da Alemanha. Esse assunto ensejaria um estudo e uma dissertação própria e, portanto, 

não cabe assumir protagonismo no presente estudo, onde o foco do objeto de análise é a 

superação do subdesenvolvimento brasileiro. 



46 

 

Por outro lado, para se efetivar esforços no sentido de romper com a dominação financeira 

do sistema padronizado internacionalmente, necessita-se de medidas, uma a uma, no sentido de 

conferir mais soberania aos estados nacionais.  

Maria da Conceição Tavares (1985, p. 15) entende que “país soberano é aquele que 

reconhece a realidade mundial, mas não se deixa intimidar por ela, fazendo escolhas corretas e 

negociando com seriedade e responsabilidade, tentando superar os limites do presente para abrir 

espaço ao Futuro”. Nesse sentido, para a atualidade torna-se imperioso assumir a luta contra a 

influência monetária da hegemonia norte-americana sobre o Brasil, considerando as limitações 

impostas pela inviabilidade de um rompimento absoluto e isolamento.  

Após a II Guerra Mundial, os Estados Unidos desempenharam função central na 

reconstrução da Europa, o que lhes deu a oportunidade de crescer em poder político na esfera 

econômica internacional. Entretanto, nesse período não estava dada uma característica unipolar 

das relações internacionais e, assim, a concorrência transnacional estava subjugada aos interesses 

de imperium norte-americano.  

 

O sistema bancário privado operava totalmente fora do controle dos bancos centrais, em 

particular do FED. O subsistema de filiais transnacionais operava divisões regionais do 

trabalho intrafirma, à revelia dos interesses nacionais americanos, e conduzia a um 

acirramento da concorrência intercapitalista que era desfavorável aos EUA. Em síntese a 

existência de uma economia mundial sem polo hegemônico estava levando à 

desestruturação da ordem vigente no pós-guerra e à descentralização dos interesses 

privados e regionais.  

Os desdobramentos da política econômica interna e externa dos EUA, de 1979 para cá, 

foram no sentido de reverter estas tendências e retomar o controle financeiro 

internacional através da chamada diplomacia do dólar forte (TAVARES, 1985, p. 6).  
 

A valorização do dólar enquanto padrão aceito internacionalmente surge para dar resposta 

aos conflitos internos e à necessidade soberana dos Estados Unidos de garantir uma política 

armamentista agressiva e uma política financeira internacional que os ajudasse a impulsionar a 

economia norte-americana no sentido do crescimento interno e do equilíbrio da dívida pública. 

Esta assumida para garantir o desenvolvimento infraestrutural norte-americano, sua política 

armamentista e a reconstrução europeia. 

 

Até 1981 só a política econômica da Inglaterra apoiava declaradamente a moeda 

americana. Os japoneses mantiveram possibilidades reais de fazer uma política 

monetária autônoma e resistiram à adoção de políticas neoconservadoras apoiadas no 

receituário monetarista. Vários outros países como a França, a Áustria, os do norte da 
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Europa e até mesmo o Brasil tentaram resistir ao alinhamento automático da política 

econômica ortodoxa. Todos tiveram claro, de 1979 e 1981, que não deviam alinhar-se, 

mas apesar disso todos foram submetidos. Todos os países desenvolvidos do mundo, 

quaisquer que sejam seus governos – socialistas, socialdemocratas, conservadores etc. – 

estão praticamente alinhados em termos de política cambial, política de taxas de juro, 

política monetária e política fiscal. O resultado desse movimento é que o espectro das 

taxas de crescimento, das taxas de câmbio e das taxas de juros passou a ser concêntrico 

ao desempenho destas variáveis no âmbito da economia americana. 

Todos os países foram obrigados, nestas circunstâncias, a praticar políticas monetárias e 

fiscais restritivas e superávits comerciais crescentes, que esterilizam o seu potencial de 

crescimento endógeno e convertem seus déficits públicos em déficits financeiros 

estruturais, inúteis para uma política de reativação econômica (TAVARES, 1985, p. 7).  

 

A interpretação necessária aos preceitos constitucionais que tratam da soberania deve ser 

feita no rumo da superação do subdesenvolvimento brasileiro. E, nesse sentido, deve-se articular 

a imposição dos diversos aspectos, ou melhor, das diversas faces que assume os imperativos da 

soberania, para assim esta se tornar um instrumento concreto de luta do país semiperiférico contra 

a hegemonia do núcleo orgânico.  

Entende-se que não é possível uma compreensão metafísica, ideal, absolutilizada da ideia 

completa de soberania nacional, mas sim a assunção de posições soberanas presentes nas 

diferentes áreas da sociedade brasileira como uma maneira imposta constitucionalmente para a 

solução de conflitos. Daí a importância da autonomia tecnológica, militar, ideológica, política e 

econômica do Estado brasileiro, preservada a dualidade interna e externa do ambiente de atuação 

da soberania.  

O Estado é, assim, o guardião e operador dos interesses soberanos que estão obrigados 

pela constituição, mas estes se concretizam através “dos fatores reais de poder” da sociedade, 

tendo nos governos o ambiente das decisões que podem levar a posturas soberanas ou submissas. 

Assim, para um país semiperiférico como o Brasil, o exercício da soberania popular sob o regime 

democrático é fundamental para a conquista da soberania nacional na esfera do ser, da sociedade.  

 

2.3 DESAFIO TECNOLÓGICO 

 

É inevitável que, no esforço de consubstanciar o desenvolvimento nacional sob a leitura 

de significar a própria superação do subdesenvolvimento, articule-se primeiramente o elemento 

da soberania e, inclusive como imperativo desta, articule-se também o enfrentamento do desafio 

tecnológico.  
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O primeiro elemento que se depreende a partir da leitura do art. 218
10

 da Constituição 

Federal é que o Estado é o propulsor da ciência e tecnologia, seja na ação direta, seja no fomento 

à ação privada, o que fica claro quando a constituição determina:  

 

[...] a lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e 

que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do 

salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu 

trabalho. 

 

Na leitura do referido artigo como um todo, percebe-se que o Estado tem o dever de 

produzir a ciência e tecnologia nacional; Mesmo quando não age diretamente, “o Estado 

promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e capacitação tecnológicas”. 

Assim é sua a responsabilidade para com a autonomia tecnológica do país, conforme ensina Eros 

Grau: 

A tarefa de viabilizar o rompimento do processo de dependência tecnológica no qual 

estão embrenhadas as sociedade subdesenvolvidas é missão do Estado, ainda que a 

evolução tecnológica haja de ser empreendida pela empresa – não mais pelo indivíduo 

(GRAU, 2007, p. 264-265). 

 

O “como” que deve ser internalizada a produção da ciência e tecnologia nas estruturas 

sociais do país é que, doravante, denomina-se endogeneização da tecnologia. Significa que as 

decisões que orientam a produção tecnológica estarão internalizadas e voltadas para as 

necessidades do país; Assim, o resultado está relacionado com a produção de tecnologia de 

maneira autônoma.  

Nesse sentido, os artigos 218 e 219 desenham esse processo, pois deixam claro que a 

“pesquisa científica básica” deve ser prioridade, com o objetivo de promover “o bem público e o 

progresso das ciências”. Ainda, está estabelecido constitucionalmente que o esforço da pesquisa 

tecnológica nacional deve estar voltado “para a solução dos problemas brasileiros e para o 

                                                 
10

 Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. 

§1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o 

progresso das ciências. §2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução de problemas 

brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. §3º - O Estado apoiará a formação de 

recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que delas se ocupem meios e 

condições especiais de trabalho. §4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 

tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de 

remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes 

da produtividade de seu trabalho. §5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita 

orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 
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desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional”. Além disso, o artigo 219
11

 é ainda 

mais contundente quando define que o raio prioritário de ação da produção tecnológica nacional 

deve ser “o mercado interno” através da busca pela “autonomia tecnológica do País”. Nesse 

artigo, há uma influência furtadiana, pois o “mercado interno” é visto como um instrumento para 

a promoção de um desenvolvimento num sentido mais amplo do que o puramente econômico, 

apresentando como desafios para o nosso “mercado interno” “o desenvolvimento cultural”, “o 

bem estar da população” e “autonomia tecnológica”. Assim, esclarece Alessandro Octaviani 

(2008, p.179): “incentivar o mercado é distribuir renda e realizar políticas de bem-estar, liberando 

os efeitos de aumento de demanda que Furtado afirma terem ocorrido na virtuosa industrialização 

central”. Portanto, o artigo 219 absorve uma complexidade no sentido da superação do 

subdesenvolvimento, ou seja, trata da “autonomia tecnológica” atacando a situação de 

dependência externa e trata também do “bem-estar da população”, do “desenvolvimento cultural” 

e do desenvolvimento “socioeconômico”, combatendo frontalmente a heterogeneidade de classes 

sociais existente no Brasil.  

Em tempo, reafirma-se que cumprir a constituição é dar resposta ao desafio de superação 

do subdesenvolvimento, considerando a endogeneização tecnológica uma parte importante desse 

processo. 

Chama atenção a passagem do art. 219 que diz respeito ao “mercado interno” integrar o 

“patrimônio nacional”, pois, se assim está posto, deve ter alguma consequência para a nação. O 

que significa dizer que, se o “mercado interno” integra o “patrimônio nacional”, o interesse que 

deve reger suas funções é o interesse nacional, que é um contraponto à ideia de mercado livre, 

inclusive, porque nada é absolutamente livre na vida em sociedade. Livre até que ponto? Até o 

ponto em que não contradiz o interesse nacional. 

 

Determina-se que “o mercado interno integra o patrimônio nacional”, subordinando-se, 

portanto, à vontade política, não sendo o “mercado” livre, mas sim funcionalizado. 

Integrar o patrimônio de alguém é submeter-se às posições jurídicas determinadas pelo 

titular do patrimônio. O titular do patrimônio é “a Nação” e o objeto são as relações 

econômicas, de produção, de circulação, de poupança e de consumo. Não é teoria 

econômica adotada pela Constituição qualquer teoria que diga que o mercado é ou deva 

ser livre; tal pode ser um discurso sobre a Constituição, jamais o discurso da 

Constituição. O “mercado interno” deve obedecer à Nação e viabilizar as duas tarefas de 

                                                 
11

 Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 

desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos 

termos de lei federal. 
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superação do subdesenvolvimento: a eliminação das assimetrias entre as classes e setores 

sociais, internamente (“viabilizar o bem-estar da população”, “viabilizar o 

desenvolvimento sócio-econômico da população”, “viabilizar o desenvolvimento 

cultural da população”), e entre os países, externamente (“viabilizar a autonomia 

tecnológica do país”). A concretização do artigo 219 da Constituição Federal é a 

superação do subdesenvolvimento brasileiro (OCTAVIANI, 2011, p. 12-13). 

 

Observa-se que a Constituição posiciona a produção tecnológica do país no sentido de ser 

um elemento para gerar “autonomia tecnológica” e, com isso, não se subjulgar à situação de 

dependência dada nas relações internacionais. A esse comando constitucional deveria se vincular 

todas as políticas públicas e ações estatais relacionadas ao tema, pois é uma questão chave para a 

conquista da autonomia política e não apenas tecnológica. É importante, então, o ensinamento de 

Eros Grau (2007, p. 265): “[é] necessário enfatizar que a situação de cada sociedade diante do 

desafio tecnológico – situação de autonomia ou dependência – é que há de determinar o seu 

papel, de sujeito ou objeto, no mercado internacional”. 

Vale salientar que a interpretação dos referidos artigos não pode ser feita isoladamente, é 

preciso ter uma visão da constituição como um todo e, nesse sentido, os comandos se 

complementam. É o caso do art. 3º, em que se definem os objetivos da República que, dessa 

forma, devem ser orientadores de todas as políticas públicas promovidas pelo Estado. Um dos 

objetivos da República é o desenvolvimento nacional, conforme visto acima. Assim, a 

endogeneização tecnológica do art. 218 e a “autonomia tecnológica” buscada pelo artigo 219 só 

são possíveis como um dos aspectos desse desenvolvimento nacional a que almeja a República. 

Logo, a compreensão desse desenvolvimento nacional deve ser vista como a própria superação 

do subdesenvolvimento. É indispensável, também, uma leitura articulada com a soberania 

nacional e, dessa forma, a produção tecnológica nacional deve estar submetida aos imperativos da 

soberania nacional.  

 

No que tange ao art. 219, insisto em que a integração do mercado interno ao patrimônio 

nacional se dá na medida que a Constituição o toma como expressão da soberania 

econômica nacional. Por fim, lembro que o art. 218 impõe ao Estado a realização de 

políticas públicas voltadas à proteção e à concessão de benefícios ao empreendimento de 

atividades imprescindíveis ao desenvolvimento tecnológico nacional (GRAU, 2007, p. 

273). 
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Do ponto de vista da superação do subdesenvolvimento no mundo do ser, a primeira 

consideração a se fazer é o objetivo claro de assumir o desafio tecnológico com vistas a romper 

com a condição periférica imposta pelo sistema mundial moderno.  

O processo da industrialização mudou o perfil das relações econômicas e de poder na 

sociedade, criando também um novo padrão de consumo, ou seja, em torno da industrialização 

criou-se a civilização industrial
12

. Nesse roteiro constituíram-se diferenças marcantes entre as 

sociedades que aderiram à industrialização de forma direta para atender às suas próprias 

necessidades e assumir ou consolidar posições hegemônicas no mundo, e aquelas que aderiram à 

industrialização de forma tardia, quando a industrialização advém das necessidades de expansão 

da economia internacional, respondendo a demandas do mercado consumidor exterior, 

notadamente o que acontece nos países periféricos. Assim, a industrialização, em todas as suas 

fases, tem um papel central para determinar as relações de dependência, o que ocorre em grande 

medida devido ao papel que a ciência e tecnologia desempenham no mundo a partir da 

industrialização.   

 

De uma maneira geral, todas as formas que assume a criatividade humana podem ser 

postas a serviço do processo de acumulação. Mas são aquelas cujos resultados são por 

natureza cumulativos – a ciência e a tecnologia – que melhor satisfazem as exigências 

desse processo, o que lhes vale o lugar privilegiado que ocupam na civilização industrial. 

Mutatis Mutandis, sem a subordinação da ciência e da tecnologia ao processo de 

acumulação, este jamais teria alcançado a intensidade que o caracteriza (FURTADO, 

1978, p. 86). 

 

As contradições dos países que estão na condição periférica são enormes. Notadamente, 

além da situação imposta pela dependência, são dotados de profundas desigualdades sociais. No 

Brasil não é diferente. Ao passo que hoje é a 7ª maior economia do mundo, consolidou uma 

poderosa classe trabalhadora, a classe C, descobriu o pré-sal e na última década executou uma 

agenda política “desenvolvimentista”, o que garantiu ao Brasil estar fora da agenda de recessão 

mundial; apenas 19% das residências possuem saneamento básico
13

, ainda existem 14 milhões de 

analfabetos e cerca de 49 mil pessoas por ano morrem vítimas de assassinato, equiparando-se a 

países em conflito (WERTHEIN, 2012).  

                                                 
12

 Expressão adotada por Celso Furtado. Para aprofundar ver: FURTADO, Celso. Criatividade e dependência na 

civilização industrial. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro, 1978. P. 33 – 70.  
13

 Fonte: IBGE. 
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Entende-se, então, que superar o subdesenvolvimento implica em duas tarefas centrais: 

romper com a situação de dependência econômica e resolver a disparidade social. Assim, ao 

confrontar o texto constitucional com a realidade do país, percebe-se que o comando 

constitucional atinente à ciência e tecnologia está disposto de maneira a enfrentar essa situação de 

subdesenvolvimento. Portanto, superar o subdesenvolvimento é cumprir com a Constituição:  

 

A Constituição não é neutra. Toma posição nos principais conflitos em que o país e seu 

povo inseriram-se. E sua decisão é pela superação da condição do subdesenvolvimento. 

Ao tomar essa posição, hierarquicamente vincula os demais institutos jurídicos, 

tornando-os meios para seus fins, funcionalizando-os (OCTAVIANI, 2011, p. 13). 

 

E apenas nessa chave interpretativa é que se faz possível compreender a concretização da 

Constituição Federal de 1988.  

Como já fora assinalado, a ciência e a tecnologia desempenham função central no 

processo de superação do subdesenvolvimento, pois atingem diretamente o sistema produtivo 

podendo viabilizar uma situação de autonomia tecnológica, um dos aspectos da autonomia 

econômica (OCTAVIANI, 2011). Isso significa que para as relações externas de poder a questão 

tecnológica é um dos espaços principais de acúmulo de poder.  

 

Dentre os recursos de poder em que assenta a chamada ordem econômica internacional 

têm particular relevância: a) o controle da tecnologia, b) o controle das finanças, c) o 

controle dos mercados, d) o controle do acesso às fontes de recursos não-renováveis, e e) 

o controle do acesso à mão-de-obra barata. Esses recursos, reunidos em quantidades 

ponderáveis e/ou combinados em doses diversas, originam posições de força, que 

ocupam os Estados ou os grandes grupos econômicos na luta pela apropriação do 

excedente gerado pela economia internacional [sic] (FURTADO, 1978, p. 115-116).  

 

Entretanto, para se construir um processo de autonomia tecnológica na sociedade 

brasileira é preciso que a estrutura nacional de produção científica, tecnológica e de inovação 

responda aos desafios da endogeneização tecnológica através da responsabilidade do Estado, 

conforme desenhado constitucionalmente. 

 

2.3.1 Endogeneização tecnológica 

 

De acordo com a imposição constitucional, o desafio que está posto ao Brasil é o de 

decidir os rumos de produção científica e tecnológica de acordo com os problemas e o perfil de 
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consumo próprio do Brasil, o que passa, necessariamente, por internalizar os centros decisórios 

ligados à tecnologia (OCTAVIANI, 2011) e, ao mesmo, tempo responder às consequências 

(positivas) desse processo nas relações externas. Persegue-se, então, a endogeneização 

tecnológica. Assim, ao mesmo tempo em que esse roteiro leva à conquista de autonomia na 

gestão da ordem econômica – pelo menos num pedaço da ordem econômica (OCTAVIANI, 

2011) – e interfere positivamente na construção da soberania econômica, necessita de uma 

estrutura institucional que permita a internalização da inovação
14

 e, para isso, do Estado como um 

gestor geral. 

Para Furtado, esse processo é denominado de “adequação da tecnologia” e ele não deve 

ser construído em único movimento: de repente possuir tecnologia para produzir todas as 

demandas de um país como o Brasil e isolar-se das relações comerciais do sistema mundo, não se 

trata disso. O objetivo da teoria furtadiana é ajustar a ciência e a tecnologia para responder às 

necessidades tecnológicas nacionais, o que necessariamente passa por um processo de três níveis 

de construção, “articulando a assimilação de tecnologias, a adaptação de tecnologias externas 

para as demandas nacionais e a criação de novas técnicas e tecnologias” (ALBUQUERQUE, 

2005, p. 20). Ainda, quando se fala em projetar a tecnologia para as necessidades do país, 

significa dizer projetar para o bem-estar social (ALBUQUERQUE, 2005)
15

, ou seja, quebrar com 

a lógica perversa de “modernização-marginalização”
16

. Defende-se, então, aqui, a produção 

tecnológica voltada para o bem-estar social, para combater as heterogeneidades sociais, como, 

por exemplo, o desenvolvimento de vacinas para doenças tipicamente tropicais, o aumento da 

produção da capacidade elétrica do país e a erradicação do analfabetismo.  

Chega-se, então, ao conceito de self-reliance, tão batalhado pelos países periféricos em 

busca da alteração de sua condição periférica, mais precisamente os posicionados na 

semiperiferia. Assim, “autonomia, mais especificamente autonomia tecnológica – a capacidade 

de produzir e reproduzir tecnologia avançada – não é simplesmente uma questão ideológica; é um 

                                                 
14

 Registra-se aqui a influência teórica neoschumpeteriana. 
15

 Eduardo da Motta e Albuquerque contribui para a leitura acerca da tecnologia e inovação no sentido de atribuir ao 

próprio processo de inovação tecnológica a possibilidade de responder às demandas do bem-estar social, não vendo 

como dois processos paralelos o rompimento das disparidades sociais e a construção de tecnologias.  
16

 A expressão “modernização-marginalização” é muito utilizada por Eduardo da Motta e Albuquerque para 

referenciar a posição furtadiana assumida por ele na leitura do papel da tecnologia. In ALBUQUERQUE, Eduardo 

da Motta e. “Inadequacy of technology” and innovation systems at the periphery: notes on Celso Furtado’s 

contributions for a dialogue between evolutionists and structuralists – Texto para discussão n. 254. UFMG/Cedeplar. 

Belo Horizonte, 2005. 
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imperativo no mundo globalizado atual”
17

 (PURKAYASTHA, 2003, p. 86). Para o indiano, 

Prabir Purkayastha, a chave para alcançar sua autonomia tecnológica, ou por assim dizer, self-

reliance, é enxergar “janelas de oportunidade” nas relações comerciais internacionais em que seja 

possível a um país como a Índia fincar o pé e desenvolver algumas tecnologias do futuro. Para 

ele, abre-se essa possibilidade porque o perfil de consumo mundial tem mudado, e o que melhor 

satisfaz o consumidor é a junção de um produto exatamente com as especificidades desejada pelo 

próprio consumidor e entregue num curto espaço de tempo. Isso exige plataformas industriais 

mais dinâmicas, o que desenha um modelo industrial em mutação, exigindo inovação, e abre 

possibilidade para países periféricos colocarem sua criatividade à disposição desses novos 

produtos. Logo, a produção desses novos produtos sofisticados tecnologicamente deve a um só 

tempo responder às necessidades das demandas internas e ser competitivo internacionalmente no 

quesito qualidade e custo (PURKAYASTHA, 2003).   

Para tornar possível que países semiperiféricos aproveitem essas “janelas de 

oportunidade” e respondam a esse novo paradigma da industrialização internacional mencionado 

acima, é preciso um instrumento propulsor de ciência e tecnologia nacional, e esse instrumento é 

o Estado. É assim para o Brasil, conforme apresentado pelo texto constitucional, bem como é 

assim em outros países da semiperiferia, como é o caso da Índia:  

 

The new technological paradigm demands a carrier. To the neo-liberal economist, the 

answer is simple: the market will provide the carriers of this new technology. This 

automatically means that such technologies will be developed in the fold of the MNCs. 

However, if we look out the needs of the Indian industry and the technologies emanating 

from the MNCs, there is a clear disfunction. This is simply because the MNCs do not 

have any interest in providing technology for existing Indian industries. If we need new 

technologies of production that can make Indian industry survive in the globally 

competitive market, we have to develop it ourselves. (…) The key here is that such 

technological development will not happen automatically. Those who are arguing for 

market as the driver of technology do not understand that market will not create such 

automation technologies. If we want not de-industrialize, we need public domain science 

and technology to meet this requirement (PURKAYASTHA, 2003, p. 97-98).  

 

Portanto, assume-se aqui a necessidade do país atuar sob a chave da self-reliance, porém 

não se defende uma absorção pelo Estado de toda a produção científica e tecnológica. Muito pelo 

contrário, defende-se que o Estado seja o gestor do sistema de inovação, provocando a produção 

                                                 
17

 No original: “self-reliance, more specifically technological self-reliance – the ability to produce and reproduce 

advanced technology – is not merely an ideological instance; it is an imperative in today´s globalized world”. 
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do saber de maneira direta e indireta, e fomentando a internalização da inovação pela maioria das 

empresas brasileiras. Logo, não se trata de uma planificação centralizada da ordem econômica, 

até porque “o planejamento, assim, não configura modalidade de intervenção” (GRAU, 2007, p. 

151). Trata-se do necessário planejamento estatal da política de C&T, com definição de setores 

estratégicos e políticas públicas de fomento à inovação nas empresas. 

 

2.3.2 Inovação 

 

Para Celso Furtado (1978, p.17), a criatividade é uma dimensão da cultura, que na 

sociedade capitalista está imbuída de elementos de poder, pois “assumindo a criatividade, o 

agente impõe a própria vontade, consciente ou inconscientemente, àqueles que são atingidos em 

seus interesses pelas decisões que ele toma. Implícito na criatividade existe, portanto, um 

elemento de poder” (FURTADO, 1978, p. 39). E é no bojo da criatividade que surge o elemento 

de poder típico da civilização industrial, chamado inovação. Assim, a inovação como um 

elemento do sistema produtivo é capaz de levar a passos adiante da concorrência pelo aumento de 

eficiência na produção. Ou seja, descobre-se um método novo que pode ser capaz de alterar a 

composição de preços e o perfil do consumidor, significando um forte elemento de poder. 

Para Schumpeter (1982, p. 47), o desenvolvimento econômico só existe quando há “novas 

combinações”, fora disso existem adaptações que o domínio econômico faz em decorrência das 

mudanças históricas. Logo, a inovação surge no sistema produtivo descontinuamente, quebrando 

o equilíbrio econômico. O jovem Schumpeter enxergou inicialmente a inovação como uma 

mutação exógena, porém, na sua maturidade, construiu a ideia-força de inovação como um 

processo totalmente endógeno ao sistema produtivo (ROSENBERG, 2002).  

A inovação, para Schumpeter e para Furtado, vem a ser elemento de alteração da 

acumulação de excedente (ou seja, vantagem econômica) na sociedade capitalista. A inovação 

hoje é entendida pelos neoschumpeterianos como um processo complexo de inventividade, sendo 

fundamental a primeira invenção trabalhada com elementos novos do sistema produtivo e 

fundamental, também, a contínua evolução daquela invenção. Assim, a evolução de sua 

aplicabilidade e sua função na sociedade também são um elemento de poder na civilização 

industrial. O que está se dizendo aqui é que Schumpeter entendeu que o processo de inovação se 

daria com uma invenção que seria propriedade apenas daquela empresa. Em seguida, pela 
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tendência ao equilíbrio do fluxo circular, aquela invenção seria imitada pela concorrência e a 

partir daí surgiria outra invenção (SCHUMPETER, 1982). Porém, seu pensamento foi 

aprimorado nas últimas décadas e consolidou-se no bojo da compreensão neoschumpeteriana um 

valor para a inovação feita após a primeira invenção, pois a maioria das capacidades de aplicação 

e potenciais tecnológicos novos é explorada durante a existência da invenção no sistema 

produtivo (ROSENBERG, 2002, p. 59).  

 

The first central point that needs to be made, then, is that in the history of major new 

Technologies, not only have there been huge uncertainties at the outset concerning their 

applications, but those uncertainties have persisted as the technology has continued to be 

improved, even after it has been around for several decades. The camera is, after all, now 

more than 150 years old, but at the moment it is far from clear how the camera industry 

is going to be transformed by the advent of digital imaging, which makes possible the 

electronic storage and transmission of high quality pictures. But, rest assured, it will be 

transformed (ROSENBERG, 2002, p. 60). 

 

No Brasil, “o desafio é avançar na via da construção de uma economia que bem remunere 

o esforço inovador. Os avanços regulatórios dos últimos anos, a começar da aprovação da Lei de 

Inovação, permitem uma fresta de esperança” (ARIBIX, 2007, p. 27).  

A Lei nº 10.973/2004, denominada Lei da Inovação, entende inovação como a 

“introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em 

novos produtos, processos ou serviços”, configurando um cenário para inovação muito mais 

amplo do que a inovação tecnológica.  

Outro ponto importante nessa compreensão é entender como se comporta o mercado 

consumidor diante da “nova combinação” no sistema produtivo. Nesse ponto, de novo, o 

entendimento de Furtado e Schumpeter são, no mesmo sentido, complementares, inclusive. Para 

Schumpeter (1982, p. 48), o empresário, quem detém a função da inovação, é o responsável pela 

introdução da atividade inventiva na produção. Logo, a inovação molda o gosto do consumidor e, 

assim, o consumidor não deseja anteriormente um produto mais sofisticado, ele se adapta aos 

novos produtos, ele é educado pelo empresário inovador. Furtado vai além, concorda que a 

inovação é um elemento da produção e que ela molda o consumo, mas chama atenção para a 

consequência perversa no mercado consumidor em que a inovação tem o papel de reafirmar a 

heterogeneidade social.  
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Posto que o acesso aos produtos mais “sofisticados” está restringido à minoria de alta 

renda, o processo de ascensão social tende a confundir-se com a subida na escala de 

diversificação no consumo. (...) A reprodução das desigualdades é, portanto, a contraface 

da eficiência do sistema de estímulos. O fluxo de inovações na esfera do consumo torna 

fictícia a ascensão social, mas a difusão de certas inovações permite que se 

diversifiquem os padrões de consumo da grande maioria da população. A 

interdependência entre o sistema de estímulos, que opera ao nível dos indivíduos, e o 

fluxo de inovações, que estimula a acumulação, faz que a civilização industrial tenda 

implacavelmente a manter a sociedade estratificada em função de padrões de consumo 

(FURTADO, 1978, 120). 

 

Ora, diante disso percebe-se que a inovação tecnológica é um elemento da civilização 

industrial capaz de mexer na situação de dependência dos países periféricos através do controle 

de sua tecnologia. Por outro lado, ela também é um elemento próprio da acumulação de 

excedente no capitalismo, então tende a perpetuar disparidades sociais. Contudo, essa contradição 

pode ser minorada nos países em condição periférica se for possível construir um sistema 

nacional de inovação voltado para os interesses próprios da superação do subdesenvolvimento, 

passando necessariamente pela superação da heterogeneidade social. Ou seja, um sistema 

nacional de inovação voltado para o bem-estar social, nas palavras de Eduardo da Motta e 

Albuquerque, ou um sistema de inovação periférico com sentido distributivo, nas palavras de 

Alessandro Octaviani.  

Ocorre que no Brasil a situação real da pesquisa científica e da inovação é paradoxal. 

Enquanto o Brasil lidera o índice de publicação de artigos científicos na América Latina, 

publicando 55,6% de seus artigos científicos, com quase 100 mil publicações entre 2008 e 2010; 

o número de pedidos de registro de patentes no Brasil, em que pese ter crescido 64% na última 

década, atingiu a marca de 130 mil pedidos apenas em uma década, contra três milhões na China, 

que acabou de ultrapassar os EUA (FOLHA, 2012).  

Esse simples confronto de dados demonstra que nos últimos anos o Brasil tem avançado 

na produção científica e também na inovação a partir da análise dos pedidos de registro de 

patentes, mas também que há uma disparidade internalizada na dinâmica do sistema produtivo 

nacional entre a capacidade de produzir ciência e de transforma-la em inovação. Basta olhar com 

mais atenção os dados sobre patentes e ver que apenas 25% dos pedidos de patentes são de 

residentes nacionais.
18

 Assim, para Alessandro Octaviani (2008, p. 174-175), isso se dá porque a 

história da inovação no Brasil foi construída a partir da absorção de produtos produzidos no 

                                                 
18

 Fonte: INPI.  
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estrangeiro que, para se adaptarem às demandas brasileiras, requisitaram apenas pesquisa e 

inovação complementar. 

Por outro lado, o país vive um novo momento na agenda política, como já foi registrado 

anteriormente. Portanto o fato do Brasil ser hoje a sexta maior economia do mundo precisa 

impactar em mudanças qualitativas na efetivação da política de inovação. Logo, defende-se a 

opinião de que dois pressupostos são fundamentais para a efetividade de “um sistema nacional de 

inovação com sentido distributivo”: um projeto de desenvolvimento claro e o papel do Estado. 

 

2.3.3 O necessário papel do Estado 

 

Há um projeto de desenvolvimento para o Estado brasileiro definido pela Constituição, o 

projeto de superação do subdesenvolvimento, conforme já arguido neste capítulo. Assim, a 

questão indefinida é como dar vida ao texto constitucional. A operacionalização de medidas para 

superar o subdesenvolvimento reside, por sua vez, no ambiente das políticas públicas, da 

legislação infraconstitucional e da ação do poder judiciário para garantir a efetividade da 

constituição.  

Ao observar a conjuntura atual, percebe-se que há, sim, algumas medidas que impactam 

positivamente na superação de subdesenvolvimento do país. No atinente à inovação tecnológica, 

a política pública de maior relevância é o plano Brasil Maior, programa de governo lançado em 

agosto de 2011 com o objetivo de alavancar a competitividade industrial no país organizado em 

três grandes grupos de medidas: redução dos custos do trabalho, estímulo ao desenvolvimento de 

cadeias produtivas e estímulos às exportações. Esse programa de governo põe em curso medidas 

como: R$ 30 bilhões em renúncia fiscal do governo para desonerar o custo da contribuição 

previdenciária pelo industriário para cinquenta setores da indústria, R$ 138 bilhões de crédito 

para inovação através do BNDES, R$ 4,6 bilhões de reforço no investimento da FINEP e redução 

do custo da energia elétrica para as indústrias em 28%.  

Em que pese a existência dessas iniciativas, as medidas são espaçadas, falta ao Brasil a 

implementação de um projeto de superação do subdesenvolvimento mais alinhado com o desenho 

constitucional, necessita-se de mais políticas públicas que concatenem os diversos setores da 

sociedade no sentido de combater os impactos da condição de dependência e promover a 

homogeneidade social sob os imperativos de enfrentar o desafio tecnológico brasileiro. 
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Necessita-se do Estado nacional voltado para a construção de um “sistema nacional de 

inovação com sentido distributivo”, o que deve passar por três tarefas fundamentais: ter eficácia 

na absorção das inovações produzidas para o “mercado interno”, existência de instituições 

públicas fortalecidas de pesquisa e fomento à inovação, e aumento da pesquisa científica em 

setores estratégicos. 

No que diz respeito à eficácia na absorção das inovações produzidas para o “mercado 

interno”, esse elemento é levantado como crucial porque há uma necessidade de melhorar os 

índices de inovação no país. Ao comparar a PINTEC (Pesquisa de Inovação Tecnológica, 

coordenada pela FINEP e IBGE) 2003-2005 com a mesma pesquisa 2006-2008, percebe-se que a 

taxa de inovação do Brasil cresceu de 34,4% no primeiro período para 38,6% no segundo 

período, porém se compararmos essa taxa de inovação com países europeus como a Alemanha 

com 79,9%, Luxemburgo com 64,7% e Bélgica com 58,1%
19

 percebe-se que a taxa de inovação 

no Brasil ainda está fora dos padrões de países que estão na dianteira da competitividade 

internacional, como é caso da Alemanha. Vale a pena registrar ainda que os países europeus estão 

sendo fortemente atingidos com a crise econômica da atualidade.  

Na realidade, ao aprofundar a análise sobre a inovação no país constata-se que entre 2006 

e 2008 (quando o PIB cresceu 4% em 2006, 6,1% em 2007 e 5,1% em 2008) apenas 4,1%
20

 das 

empresas industriais no país implementaram produtos novos ou substancialmente aperfeiçoados 

para o mercado nacional, enquanto esse mesmo índice na Alemanha era de 26,9%. Isso ocorre 

porque a taxa de inovação leva em conta tanto a inovação feita no ambiente interno da empresa, 

seja em processo, seja em produto, quanto a inovação que tem algum impacto no mercado. Logo, 

no que diz respeito à inovação que é buscada no sentido da construção da autonomia tecnológica 

do país, a inovação que impacta em produtos novos e competitivos, não há motivos para celebrar.  

De fato, o padrão inovador do Brasil continua sendo majoritariamente de assimilação de 

tecnologias estrangeiras que exigem complementaridade
21

. Essa é uma justificativa para o fato de 

a taxa de inovação em produtos para o mercado nacional ser tão baixa. Outra justificativa, 

complementar, é a característica do setor industrial ser típico de estruturas oligopólicas em 

economias subdesenvolvidas (TAVARES, 1998). Ou seja, os pedaços mais decisivos do mercado 
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 Dados referentes ao ano de 2008. Fonte: Eurostat. Science, Technology and Innovation in Europe. 
20

 Fonte: IBGE, Publicação PINTEC, 2008. 
21

 Nesse sentido, ver: CGEE/ ANPEI. Os novos instrumentos de apoio à inovação: uma avaliação inicial. Brasília, 

DF, 2009.  
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são conduzidos por grandes empresas, muitas delas filiais de transnacionais. O impacto disso para 

a inovação no país é que a inovação está concentrada nas grandes empresas. Pois, de acordo com 

a PINTEC 2006-2008, a taxa de inovação nas empresas com mais de 500 funcionários é de 

71,9%, enquanto nas empresas de 10 a 29 funcionários é de 36,9%, diminuindo para quase 

metade da taxa de inovação comparada às empresas de grande porte, sendo que em 2010 o Brasil 

já contava com 6.120.927 micro e pequenas empresas
22

. Em tempo, ao articular essa leitura com 

a análise da desproporção entre artigos publicados e pedidos de patentes, ambos mencionados 

acima, percebe-se que a efetividade da inovação no Brasil tem dois gargalos: a) há produção 

científica, mas ela não é revertida em inovação; b) das empresas que inovam apenas um 

percentual pequeno contribui para alterar de alguma maneira o “mercado interno”.   

Entende-se que o elemento definidor para o sucesso da política de inovação é a empresa, 

logo o empresário inovador conforme teorizado por Schumpeter (1982, p. 58-59). Porém, para 

que uma maior quantidade de empresas assuma o papel da inovação como um ativo, a ação 

inovativa precisa ser atraente, ou seja, apresentar vantagens econômicas. Todavia, tal fenômeno 

não se dá na esfera da empresa, mas sim na esfera do Estado, pois somente o Estado pode 

apresentar incentivos (financiamento) na esfera da macroeconomia e da microeconomia e 

diretrizes para tornar a inovação parte da vantagem econômica no negócio. Isso faz parte da 

necessária relação entre Estado, empresas e setores sociais, típica da sociedade capitalista.  

 

As várias observações que acabamos de fazer apontam para a existência de dois eixos 

em torno dos quais se estruturam as forças que impulsionam o desenvolvimento das 

sociedades capitalistas: de um lado estão os agentes diretamente empenhados na 

acumulação, que chamamos simplificadamente de empresas; de outro estão as 

organizações sociais que lutam pela valorização do trabalho, ou seja, por difundir 

socialmente os frutos da crescente produtividade do trabalho que engendra a 

acumulação. Em uma economia nacional esses dois sistemas de forças estão articulados 

sob a tutela do Estado, cujas bases sociais de sustentação tenderam historicamente a 

ampliar-se” (FURTADO, 1978, p. 30). 

 

Nesse sentido, a principal ação do Estado para com as empresas consiste em ampliar o 

crédito disponível para a inovação, ou seja, está no ambiente do financiamento da inovação. 

Schumpeter (1982, p. 62-63) já afirmava que para viabilizar a inovação o custo deveria sair do 

crédito. No Brasil, o estímulo à inovação vem do crédito. A FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) é um elemento central para 
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 Fonte: SEBRAE (2012).  
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isso. Criada há quarenta e cinco anos, tem o objetivo de financiar projetos inovadores para o 

Brasil. Em que pese juridicamente ser uma Empresa Pública, na prática a FINEP cumpre a função 

de selecionar projetos inovadores e de financiar a inovação, funcionando assim como um “banco 

público de investimentos” que, além de outras fontes de financiamento, gerencia o Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento Científico, trabalhando tanto com recursos reembolsáveis 

como não reembolsáveis. Em 2011, com impulso dado pelo programa Brasil Maior, acima citado, 

o orçamento da FINEP chegou a oito bilhões de reais. Relembrando que o programa Brasil Maior 

pretende até 2014 investir R$ 138 bilhões como crédito para inovação através do BNDES, é 

possível concluir que há, sim, investimento público para ampliação do crédito a inovação! 

Pergunta-se, então, o que falta para incrustar a inovação nas empresas brasileiras? Sem dúvida, a 

política pública baseada no crédito é fator fundamental para alcançar tal patamar, por outro lado é 

perceptível que não está sendo suficiente para uma mudança radical na absorção da inovação 

pelas empresas. Nesse sentido, é possível afirmar que falta atingir pequenas e médias empresas
23

 

de maneira mais contundente. Para isso, é fundamental a desburocratização do crédito, falta o 

elemento do “convencimento” e conhecimento da política de inovação por parte dos potenciais 

empresários inovadores
24

, aliado a uma política de estímulo ao empreendedorismo em setores de 

alto conteúdo tecnológico (indústria automotiva, produtos fármacos-químico, produtos 

farmacêuticos, produtos químicos, informática, etc.), que são mais propensos a inovação. 

No que diz respeito ao fortalecimento de instituições públicas de pesquisa e fomento à 

inovação, é preciso considerar tal fortalecimento dentro de um sistema nacional de inovação 

imaturo (ALBUQUERQUE, 1998), típico da condição periférica em que o Brasil se encontra. 

Isso significa que na literatura encontra-se uma divisão dos sistemas nacionais de inovação de 

acordo com o processo de catching up alcançado por cada país, sendo um sistema nacional de 

inovação maduro aquele típico dos países desenvolvidos como EUA, Japão e Alemanha, e um 

sistema nacional de inovação imaturo o daqueles países que estão abaixo do catching up, com 
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 Para aprofundar em inovação de pequenas e médias empresas, ver: FURTADO, João. P. 25-28. Padrões de 

Inovação na Indústria Brasileira. Disponível em: http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-art_furtado.pdf. 

Acessado em: 15/11/2012. 
24

 Esta temática sugeriria um estudo apenas sobre este assunto, o que não é o objetivo deste artigo. No que diz 

respeito a um dos aspectos deste tema, ligado a não absorção da inovação por pequenos e médios empresários.Cf.: 

NASSIF, Luis. Propostas para uma política de massificação da inovação. Disponível em: 

http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/447/429. Acessado em: 13/11/2012; 

NASSIF, Luis. A inovação nas pequenas e micro empresas. Publicado em Carta Capital, em 13/08/2012. Disponível 

em: http://www.cartacapital.com.br/economia/a-inovacao-nas-pequenas-e-micro-empresas.   Acessado em: 15/11/ 
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peculiaridades diferentes de país a país. Isso gera uma subdivisão a partir da existência de 

infraestrutura de C&T, estando na categoria de sistema nacional de inovação imaturo com 

infraestrutura de C&T países que se industrializaram como o Brasil, o México, a Índia e a África 

do Sul (ALBUQUERQUE, 1998, p. 158-159). 

O sistema nacional de inovação está no bojo da institucionalidade de um país e prevê a 

articulação de empresas, agências de fomento, bancos de investimento, institutos de pesquisa, 

universidades, laboratórios, cientistas, pesquisadores e professores, tudo para viabilizar “a 

realização de fluxos de informação necessários ao processo de inovação tecnológica” e, assim, 

concretizar a inovação em si (ALBUQUERQUE, 1998, p. 157).  

No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação detém a competência da 

política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação. Assim, o MCTI é o responsável 

pela articulação do sistema nacional de inovação. No ambiente do sistema nacional de inovação 

imaturo brasileiro, estão as empresas, diversos laboratórios de empresas, a FINEP e o BNDES, 

supramencionados, além da agência de fomento à pesquisa CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), dezenove unidades de pesquisa científica, 

tecnológica e de inovação ligadas ao MCTI, empresas públicas de P&D como a INB (Indústrias 

Nucleares Brasileiras) e a ACS (Alcântara Cyclone Space), universidades, uma agência para o 

desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), entre outras instituições, o que sugere um sistema nacional de 

inovação complexo. Assim, para fortalecer essas instituições e viabilizar a inovação no país, tem 

fundamental relevância o financiamento e o papel desempenhado pelas universidades brasileiras. 

No tocante ao financiamento, é importante considerar que o orçamento do MCTI fora 

contingenciado em cerca de 20% nos anos de 2011 e 2012, fruto do reflexo da crise econômica 

internacional no país. Contudo, esse parece ser um problema equalizado, uma vez que o 

orçamento previsto para 2013 é de R$ 7,01 bilhões, afora os investimentos diretos na FINEP 

através do programa Brasil Maior, o que configura o maior orçamento para a infraestrutura de 

C&T que o país já teve. Isso significa um avanço e uma prioridade para a produção científica e 

tecnológica na agenda política do país, mas não necessariamente significa que esse maior 

investimento responderá a todas as demandas e potencialidades existentes no Brasil. 

No tocante à universidade, não é objetivo aqui analisar essa instituição em toda sua 

complexidade, mas sim no espectro do como a universidade contribui para o setor produtivo 
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formando mão-de-obra para trabalhar nas empresas, absorvendo demandas da esfera econômica 

para assim apresentar soluções através da pesquisa científica, tecnológica e da produção de 

currículos. Há quem enxergue a universidade como um fator exógeno à produção, talvez porque 

muitas instituições ainda estão fechadas em suas estruturas “catedráticas”
25

 e não dialogam com a 

sociedade, porém esse não é o papel desenhado para as universidades.  

Cabe às universidades contribuir na solução de grandes questões para o país e na 

formação de mão de obra. Nesse sentido, elas devem ser necessariamente um elemento 

importante na endogeneização da tecnologia, como sempre foram para os países desenvolvidos. 

 

The proposition that technological change has become increasingly endogenous in the 

course of the twentieth century must necessarily lead to an analysis that focuses on a key 

institutional innovation: the industrial research laboratory. It was these industrial labs 

that determined the extent to which the activities of the scientific community could be 

made to be responsive to the needs of the larger society. But such a statement, by itself, 

is not very illuminating. This is because these research labs, which had their origin in the 

late nineteenth-century organic chemical industry in Germany, depended for their 

effective performance upon a network of other institutions. These, included, specially, 

universities that performed two essential functions: (1) they trained scientists and 

engineers who would eventually take up employment in industrial labs, where they 

would make a critical contribution to the profitability of industrial research, and (2) they 

also performed various kinds of disciplinary research that would push out the frontiers of 

knowledge (ROSENBERG, 2002, p. 24). 

 

Se a universidade é uma peça chave na produção científica e tecnológica para os países 

desenvolvidos onde a absorção da inovação pelas empresas é a regra, nos países periféricos (o 

que inclui a semiperiferia), onde há um hiato entre pesquisa produzida e transformação dessa em 

inovações, a universidade deveria ser uma peça ainda mais essencial no esforço da construção da 

autonomia tecnológica, sendo para isso necessário uma conexão entre a universidade e a 

sociedade
26

.  
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 Não há mais cátedras no Brasil, o termo é utilizado no sentido de referenciar instituições que ainda estão presas a 

padrões do passado. 
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 Ana Lúcia Almeida Gazzola e Ricardo Fenati defendem a introdução de um novo campo de atuação na 

universidade com o objetivo de garantir a integração com a sociedade: “Universidades são hoje integradas por 
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segmentos, por razões internas a cada um, pode se responsabilizar pelo estreitamento das relações entre universidade 

e sociedade. Uma tal constatação torna razoável a conjetura de que estamos diante da necessidade de criação de um 

novo campo e de uma nova profissão dentro da universidade, a chamada administração do conhecimento. Não se 

trata de um novo conteúdo dentro das formações propiciadas pela universidade, mas de uma área cujo objeto de 

trabalho pode ser descrito, de forma absolutamente provisória, como sendo os usos do conhecimento. 

Evidentemente, a universidade, dada a sua abrangência será a instância de formação destes novos profissionais.” 

GAZZOLA, Ana Lúcia Almeida e Ricardo Fenati. A Pós-Graduação Brasileira no Horizonte de 2020. In BRASIL, 
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Nesse sentido, para a construção de uma política de catching up para o Brasil, a 

universidade inevitavelmente é parte do processo de endogeneização tecnológica no país. Logo, é 

importante que a instituição absorva com mais protagonismo o desafio da inovação, “é que, 

embora centrada na empresa, a inovação mobiliza um complexo arranjo de instituições e se 

alimenta de conhecimento. É o lugar específico da universidade na economia do conhecimento 

que lhe confere papel específico na arquitetura da inovação” (SILVA, 2010, p. 209).  

Diante desse contexto, é possível constatar que, por mais simbiose que se tenha entre a 

universidade e a empresa no intuito da inovação e por mais simbiose que se tenha entre a 

universidade e o governo no sentido da solução de questões estratégicas para o país, resta pouco 

ambiente para uma captura absoluta da produção do livre saber por interesses econômicos e 

políticos circunstanciais. Pois a universidade é antes de tudo o ambiente da democracia, das 

decisões tomadas por conselhos, do debate na comunidade acadêmica sobre os rumos que ela 

toma e, portanto, a universidade é o ambiente onde é possível preservar os interesses de Estado, 

leia-se: a soberania nacional e a construção da autonomia tecnológica. 

Dito isso, torna-se ainda mais importante a integração entre a universidade e a sociedade 

para a construção do sistema nacional de inovação com sentido distributivo, conforme assinalado 

por Alessandro Octaviani ou do sistema nacional de inovação voltado para o bem-estar social, 

defendido por Eduardo da Motta e Albuquerque. 

Vale salientar a importância da definição de setores estratégicos, pois necessariamente 

deve impactar na indução desses setores para a pesquisa científica e para a atuação do setor 

produtivo, sugerindo assim uma política de focusing device para determinados setores. É nessa 

chave de ideias que a energia eólica irá se articular no capítulo seguinte. 

O Estudo da Competitividade Industrial Brasileira (ECIB)
27

 classifica os setores 

industriais em três categorias, sendo elas: setores com capacidade competitiva, setores com 

deficiências competitivas e setores difusores de progresso técnico. Nesse estudo, defende-se que 

o Estado priorize a ação relativa aos setores difusores de progresso técnico, considerando que 

esses setores estão sempre mais propensos às influências da economia internacional. Atualizando 

para os dias de hoje, sofrem os reflexos da crise econômica internacional, pois é inerente a esse 

tipo de indústria a assimilação de tecnologias estrangeiras. Fazem parte desse rol a indústria da 

                                                                                                                                                              
Ministério da Educação, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Plano Nacional de Pós-

Graduação – PNPG 2011-2020. Documentos Setoriais. Brasília, DF, 2010. P. 10.  
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informática, telecomunicação, automação industrial, equipamentos para energia elétrica, 

máquinas agrícolas, biotecnologia, entre outras.  

Tal orientação permanece atual, sendo fundamental para um catching up o apoio do 

Estado para os setores difusores do progresso técnico, para assim tornar possível tanto uma 

política de assimilação de tecnologias estrangeiras e sua complementaridade para as necessidades 

nacionais, como também o desenvolvimento de “new techniques” para esses setores.  

O Plano de Ação 2007-2010 do Governo Federal em Ciência, Tecnologia e Inovação para 

o Desenvolvimento Nacional define como áreas estratégicas para a pesquisa, desenvolvimento e 

inovação as seguintes: biotecnologia, nanotecnologia, tecnologias da informação e comunicação, 

desenvolvimento tecnológico das indústrias de eletrônica e semicondutores, softwares, conteúdos 

digitais de comunicação, mídias e redes, saúde, biocombustíveis, energia elétrica, petróleo e gás, 

agronegócio, biodiversidade e recursos naturais, recursos do mar, aquicultura e pesca, Antártica, 

recursos hídricos, desenvolvimento tecnológico e inovação em recursos minerais, Amazônia, 

semiárido, mudanças climáticas, metrologia, programa espacial, programa nuclear, defesa 

nacional e segurança pública. 

Definidas as áreas estratégicas para o país, entende-se como necessário o estabelecimento 

de focusing devices para cada área, considerando todas as incongruências produzidas com a 

introdução da inovação, porém persistindo na direção do progresso técnico. Para tanto, é 

fundamental que essas áreas tenham uma política de estímulo à empresa e ao fortalecimento de 

institutos de pesquisa específicos, mas também que tais áreas induzam a pesquisa científica nas 

universidades, considerando que “a universidade se interessa pela inovação a partir de seu projeto 

acadêmico. As parcerias universidade-empresa nos projetos inovadores devem ser aquelas que 

enriquecem o projeto acadêmico, ao mesmo tempo em que contribuem para a inovação” (SILVA, 

2010, p. 209). Tais áreas estratégicas devem ser absorvidas pela academia como sua contribuição 

para a solução de grandes questões nacionais, posicionando o conhecimento como a “antena” do 

desenvolvimento tecnológico, conforme defendido por Eduardo da Motta e Albuquerque (1998, 

p. 175). Pois é característica da academia compreender a situação da pesquisa científica e 

tecnológica mundial, estando assim capacitada para orientar o mercado interno sobre caminhos a 

serem ou não seguidos.  

Nas diversas maneiras que a presença estatal pode se apresentar, através de políticas 

públicas, de agências governamentais, bancos de fomento, universidades públicas, institutos de 
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pesquisa, essa presença é fundamental para dar à produção científica e tecnológica nacional (na 

esfera pública e privada) um caráter que possibilite combater a condição periférica apresentada 

sob a ótica do desafio tecnológico. 

 

2.4 MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

A questão do meio ambiente é tratada na Constituição por diversos artigos
28

, assumindo 

uma característica multidisciplinar configurando tanto um direito fundamental quanto uma 

limitação para a ordem econômica. Nesse sentido, os artigos 225 e 170, inciso VI, da 

Constituição são os de maior relevância na definição desse direito/dever.  

O art. 225
29

 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito fundamental, impondo, assim, a tutela estatal do meio ambiente com a 

finalidade de garantir a sadia qualidade de vida desta e das próximas gerações. Em outras 

palavras, por estar elevado à categoria de direito fundamental, “a Constituição Federal de 1988 

consagrou como obrigação do Poder Público, a defesa, preservação e garantia da efetividade do 

                                                 
28

 O meio ambiente aparece na constituição em nove diferentes artigos: art. 225, art. 170, VI, art. 5º LXXIII, art. 23, 

VI e VII, art. 24, VI e VIII, art. 129, III, art. 174 §3º, art. 200, VIII e art. 216, V. 
29

 Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I 

- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II 

- preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa 

e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 

vida e o meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade. § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de 

acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º - As condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. § 4º - A Floresta Amazônica 

brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e 

sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos 

Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. § 6º - As usinas que operem 

com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 



67 

 

direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida” (MORAES, 2011, p. 1973). 

O Estado Social constitucionaliza os direitos sociais e inclui em suas prerrogativas 

erigidas à característica de direito fundamental o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à 

previdência social. Todavia, com a complexidade da sociedade, foram incorporados nesse rol os 

direitos difusos e coletivos. Assim, quando a Constituição elenca o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado dentro da Ordem Social, o estabelece como um fim a ser perseguido 

pelo Estado Social. Édis Milaré (2009, p. 144) ensina que “a Carta brasileira erigiu-o à categoria 

de um daqueles valores ideais da ordem social, dedicando-lhe, a par de uma constelação de regras 

esparsas, um capítulo próprio, que definitivamente institucionalizou o direito ao ambiente sadio 

como um direito fundamental do indivíduo”.  

Há teorias que afirmam o direito à higidez ambiental ser um direito de preservação 

ambiental em absoluto, na sua condição abstrata e sem condicionantes. Todavia, essa não é a 

opção adotada pela constituição. A constituição, no bojo do caput do artigo 225, impõe um 

sujeito a quem é direcionado esse direito: “Todos”
30

! E ainda justifica a existência desse direito 

em função da essencialidade para a sadia qualidade de vida dos humanos, desta e das próximas 

gerações, sendo esse o escopo do direito à higidez ambiental, ao menos no Brasil. É possível, 

então, aferir que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assume um dos aspectos 

da prevalência do direito fundamental à vida.  

 

A Constituição, com isso, segue, e até ultrapassa, as Constituições mais recentes 

(Bulgária, art. 31, ex-URSS, art. 18, Portugal, art. 66, Espanha, art. 45) na proteção do 

meio ambiente. Toma consciência de que a “qualidade do meio ambiente se transformara 

num bem, num patrimônio, num valor mesmo, cuja, preservação, recuperação e 

revitalização se tornaram um imperativo do Poder Público, para assegurar a saúde, o 

bem-estar do homem e as condições de seu desenvolvimento. Em verdade, para 

assegurar o direito fundamental à vida”. As normas constitucionais assumiram a 

consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos 

fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da 

tutela do meio ambiente. Compreendeu que ele é um valor preponderante, que há de 

estar acima de quaisquer considerações como as de desenvolvimento, como as de 

respeito ao direito de propriedade, como as da iniciativa privada. Também estes são 

garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não podem primar sobre o 

direito fundamental à vida, que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do 

                                                 
30

 “Uma leitura irracional e apressada do vocábulo tem levado à interpretação de que ‘todos’ teria como destinatário 

todo e qualquer ser vivo. A hipótese não se justifica.” ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Editora 

Lumen Juris. 9ª Edição. Rio de Janeiro, 2006. Pág. 59. 



68 

 

meio ambiente, que é instrumental no sentido de que, através dessa tutela, o que se 

protege é uma valor maior: a qualidade de vida humana (SILVA, 2003, p. 821). 

 

Se o objetivo do meio ambiente ecologicamente equilibrado é a qualidade de vida 

humana, então é também um elemento da realização da dignidade da pessoa humana, estando 

correlacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana
31

, o qual constitui um dos 

alicerces do Estado Democrático de Direito. Isso se dá porque a compreensão sobre o tema tem 

evoluído desde a sua consolidação no direito ocidental (após a II Guerra Mundial), não sendo 

mais visto como elementos da dignidade da pessoa humana apenas situações ligadas à integridade 

física do indivíduo, como a proibição de tortura, mas sim no entendimento atual. 

 

como abrangendo o conjunto de prestações materiais que asseguram a cada indivíduo 

uma vida com dignidade, que necessariamente só poderá ser uma vida saudável, que 

corresponda a determinados patamares qualitativos que transcendem a mera garantia de 

sobrevivência física” (SARLET, 2008, p. 28-29).  

 

Logo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui a característica de 

direito coletivo e de direito individual, pois ao passo que é fim do Estado Social objetivando uma 

prestação estatal para permitir a qualidade de vida dos seres humanos é também, por outro 

aspecto, uma garantia individual, que ao se realizar concretiza a dignidade da pessoa humana no 

sentido supramencionado. Sua acepção no direito consolida-se, então, a partir da categoria de 

direito difuso. Ou seja, direitos fundados no pressuposto da solidariedade que atingem toda a 

sociedade, não apenas um indivíduo ou uma categoria social, e, portanto, são objetos tanto de 

uma não ação do Estado, como de sua prestação positiva – são, então, direitos mais complexos. 

São os chamados direitos constitucionais de terceira geração ou dimensão.  

                                                 
31

 A bibliografia sobre o tema da dignidade da pessoa humana é extensa. Sugere-se a leitura de: BARROSO, Luís 

Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: Natureza Jurídica, Conteúdos 

Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. Mimeografado, dezembro de 2010. 

Disponível em:< www.luisrobertobarroso.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2012. BARCELLOS, Ana Paula de. A 

eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. Editora Renovar. Rio 

de Janeiro,2002. SARLET, Ingo Wolfgang. Proibição de retrocesso, dignidade da pessoa humana e direitos sociais: 

manifestação de um constitucionalismo dirigente possível. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, n. 15, 

nov/2008. Salvador – BA. “Em verdade, dignidade humana e direitos humanos são duas faces de uma só moeda, ou 

na imagem corrente, as duas faces de Jano: uma voltada para a filosofia, expressa valores morais que singularizam 

todas as pessoas, tornado-as merecedoras de igual respeito e consideração; a outra voltada para o Direito, traduz 

posições jurídicas titularizadas pelos indivíduos, tuteladas por normas coercitivas e pela atuação judicial”. 

BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: Natureza 

Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. Mimeografado, 

dezembro de 2010. P. 21-22. Disponível em:<www.luisrobertobarroso.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2012.  
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Nas lições de Bobbio (1992, p. 5), os direitos de primeira geração se fundam nos direitos 

de liberdade, os de segunda geração em prestações estatais para garantir direito da coletividade, 

como a questão do emprego. Já os de terceira geração configuram uma categoria 

“excessivamente heterogênea e vaga”, tendo como seu principal ramo os direitos conquistados 

fruto da pressão de movimentos ecológicos, enquanto os de quarta geração seriam aqueles 

direitos relacionados à pesquisa biológica e, portanto, mudanças genéticas. Há, sim, contrapontos 

a essa classificação dos direitos fundamentais
32

, porém as lições de Bobbio ainda são atuais para 

a parte majoritária da doutrina constitucional. Assim, percebe-se que a construção dos direitos é 

um reflexo das mudanças da sociedade e ao lado dela vão se tornando cada vez mais complexos. 

 

Os direitos de terceira geração, como o de viver num ambiente não poluído, não 

poderiam ter sido sequer imaginados quando foram propostos os de Segunda geração, do 

mesmo modo como estes últimos (por exemplo, o direito à instrução ou à assistência) 

não eram sequer concebíveis quando foram promulgadas as primeiras Declarações 

setecentistas. Essas exigências nascem somente quando nascem determinados 

carecimentos. Novos carecimentos nascem em função da mudança de condições sociais 

e quando o desenvolvimento técnico permite satisfazê-los [sic] (BOBBIO, 1992, p. 5). 

 

Outro aspecto do meio ambiente no texto constitucional é sua função de componente da 

ordem econômica a partir da compreensão dada pelo artigo 170, VI, que deixa claro a finalidade 

da ordem econômica, qual seja a da construção da “justiça social” para uma existência digna a 

todos. Nesse sentido, o texto constitucional desenha como atingir a “justiça social” a partir da 

ordem econômica através de princípios que limitam o poder absoluto do mercado. Assim: 

 

[...] dá à justiça social um conteúdo preciso. Preordena alguns princípios da ordem 

econômica – a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das 

desigualdades regionais e pessoais e a busca do pleno emprego – que possibilitam a 

compreensão de que o capitalismo concebido há de humanizar-se (se é que isso seja 

possível) (SILVA, 2003, p. 766). 

 

                                                 
32

 No que diz respeito à inserção do direito ao meio ambiente saudável entre a classificação dos direitos 

fundamentais, há quem entenda que o direito ao meio ambiente saudável se encaixaria na quarta geração de direitos 

fundamentais, como Pinto Ferreira: “Trata-se da quarta geração dos direitos fundamentais – além dos direitos 

individuais, políticos e econômicos-sociais –, que são os direitos à higidez do meio ambiente e ao desenvolvimento 

dos povos”. FERREIRA, Pinto. O meio ambiente e a defesa da Amazônia. In: Grau, Eros Roberto e Willis Santiago 

Guerra Filho. Direito Constitucional. Estudos em homenagem a Paulo Bonavides. Editora Malheiros. 1ª Edição, 

2001. Pág. 209. Tal polêmica não interfere no escopo deste estudo, pois o objetivo neste momento é consolidar o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado enquanto direito fundamental, quer seja entendido como direito 

fundamental de terceira ou quarta dimensão. 
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O fato do meio ambiente surgir no texto constitucional tanto como fim da Ordem Social 

quanto como elemento da Ordem Econômica, vem a condicionar o poder econômico, pois a 

Ordem Econômica esta subordinada à Ordem Social. Afinal, seu objetivo é a justiça social e não 

o lucro em valores absolutos. Por isso, Eros Grau (2007, p. 250) entende que a defesa do meio 

ambiente como princípio da Ordem Econômica é um princípio constitucional impositivo, pois 

está correlacionada com as finalidades do Estado Social. Logo, de acordo com o dispositivo 

constitucional (esfera do dever ser), pode-se entender que “as atividades econômicas não 

poderão, de forma alguma, gerar problemas que afetem a qualidade ambiental e empeçam o pleno 

atingimento dos escopos sociais” (MILARÉ, 2009, p. 154). Nesse sentido, “a norma 

constitucional ambiental é parte integrante de um complexo mais amplo e podemos dizer, sem 

risco de errar, que ela faz a intersecção entre as normas de natureza econômica e aquelas 

destinadas à proteção dos direitos individuais” (ANTUNES, 2006, p. 57).  

 

2.4.1 Interpretação adequada para o direito ao meio ambiente 

 

É fundamental considerar que a interpretação dada ao texto constitucional ambiental não é 

apenas a interpretação localizada dos principais artigos que lidam com o meio ambiente, mas, 

sobretudo, uma interpretação totalizante do texto constitucional que extraia o sentido geral. Nesse 

sentido, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assume a perspectiva de 

contribuir para a superação do subdesenvolvimento.  

Parte-se desse pressuposto para assumir que o albergamento constitucional do meio 

ambiente opta por uma posição mediada, não sendo a preservação ambiental um princípio 

impositivo em absoluto. Para tanto, mister se faz compreender o sentido do termo 

“desenvolvimento sustentável”.  

É fundamental buscar o significado original do tema do desenvolvimento sustentável 

construído a partir da Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente 

realizada pela ONU, em 1972, e considerada a primeira iniciativa mundial de harmonizar a 

relação homem e meio ambiente. O produto dessa Conferência foi o Relatório Brundtland, assim 

nomeado em função da médica e primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, que 

chefiou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, 
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dando origem ao relatório. Observe a passagem que aborda especificamente o Desenvolvimento 

Sustentável: 

In essence, sustainable development is a process of change in which the exploitation of 

resources, the direction of investments, the orientation of technological development, 

and institutional are all in harmony and enhance both current and future potential  to 

meet human needs and aspirations (ONU, 1972, p. 57). 

 

Assim, é importante considerar que desde a Conferência de 1972 compreende-se 

desenvolvimento sustentável como uma forma de responder às necessidades do homem em 

sociedade, o que inspira o artigo 225 da constituição. Pois, como já visto, este também relaciona 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado à sadia qualidade de vida do homem. Segundo o 

entendimento das Nações Unidas e da Constituição Federal de 1988, a preservação ambiental não 

ocorre por uma motivação absoluta de preservar todos os seres vivos do planeta, mas sim para 

harmonizar a vida humana em sociedade, conforme visto acima. Nesse sentido, o artigo 225 da 

constituição em si é um desenho do tipo de desenvolvimento sustentável admitido na sociedade 

brasileira. 

Contudo, é importante considerar que esse entendimento acerca do desenvolvimento 

sustentável não é consensual. Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como ECO-92, houve uma disputa de posição política 

sobre os rumos do desenvolvimento entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. 

Os países desenvolvidos, com grau de industrialização notadamente alto, tinham a preocupação 

prioritária do combate à poluição e tendiam a impor aos países subdesenvolvidos um baixo grau 

de industrialização e posições santuaristas em relação ao meio ambiente. Há quem afirme que 

nessa época os Estados Unidos e a Europa já tinham consumido mais de 80% de suas florestas. 

Por outro lado, os países subdesenvolvidos preocupavam-se com os efeitos da poluição, mas 

queriam resguardar as condições necessárias para se tornarem países desenvolvidos, o que 

passava pelo processo de industrialização. Essa polêmica nunca foi bem resolvida e tem origem 

teórica nas ciências econômicas. De um lado a “condição estacionária” confundida com 

crescimento zero, de outro lado a ideia de que o crescimento econômico tudo pode, pois a ciência 

encontrará uma solução para os problemas do homem, inclusive os do meio ambiente.  

A “condição estacionária” tem como principal expoente o economista ecológico 

estadunidense Herman E. Daly. Para ele, a “condição estacionária” é uma condição de 

desenvolvimento limite que se atinge, na qual só é possível a permuta de insumos. Assim, se 



72 

 

trocaria fontes energéticas não renováveis por fontes renováveis estacionando a obsessão pelo 

crescimento do produto. O professor José Eli da Veiga (2010, p. 111-123) interpreta Daly com 

sua hipótese da biblioteca, onde para entrar um livro novo outro deve ser retirado. Note-se que 

essa teoria limita o crescimento econômico nessa linha de equilíbrio, porém não significa 

crescimento zero.  

Aliada à ideia da “condição estacionária”, é importante considerar a construção teórica da 

entropia
33

. É possível entender a entropia a partir do pressuposto de que há uma quantidade de 

energia geral no mundo e quando uma energia é utilizada sai da condição livre que está para um 

aumento de temperatura. Esse movimento é irreversível, significa que a condição entrópica 

aumentou. Assim, “quando utilizada, uma parte da energia de baixa entropia (livre) se torna de 

alta entropia (presa). Para poder manter seu próprio equilíbrio, a humanidade tira da natureza os 

elementos de baixa entropia que permitem compensar a alta entropia que ela causa” (VEIGA, 

2010, p. 111). 

Para ilustrar essa posição relacionada ao desenvolvimento sustentável, é importante 

salientar o Clube de Roma, grupo de ilustres empresários e cientistas ligados a multinacionais que 

foi criado em 1968 na Academia dei Lincei, Roma, no esforço de produzir estudos e opiniões 

acerca da industrialização e os problemas ambientais. O Clube de Roma publicou o Relatório 

Limites do Crescimento, no qual elaborou um modelo de desenvolvimento com base em cinco 

elementos principais: ritmo acelerado da industrialização, rápido crescimento demográfico, 

desnutrição generalizada, esgotamento dos recursos naturais não renováveis e impacto ambiental. 

Esse estudo prenunciou uma catástrofe ambiental dado os níveis de crescimento dentro do 

planeta. 

Por outro lado, há aqueles que afirmam que não há danos ambientais suficientemente 

significativos devido ao crescimento econômico (VEIGA, 2010, p. 116). Alguns adeptos dessas 

ideias encontram na geologia da Terra respostas ao longo dos milhões de anos para as alterações 

que ocorrem em sua superfície. Outros adeptos encontram nas ciências econômicas a sua 
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 O livro The Entropy Law and the economic process, de 1971, do Romeno Nicholas Georgescu-Roegen 

revolucionou a economia ecológica através da análise física da termodinâmica como a lei fundamental a qual a 

economia tem o seu centro e não a mecânica. Por isso, também, foi alvo de muitas críticas. O autor concentrou seu 

estudo na lei da entropia e chamou a atenção do mundo para o caminho onde o rápido aumento da entropia levaria a 

humanidade. Assim, demonstrou que a transformação econômica é uma transformação entrópica. Para aprofundar no 

assunto, ver: CECHIN, Andrei D. Georgescu-Roegen e o desenvolvimento sustentável: diálogo ou anátema? 

Dissertação – Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. 
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fundamentação, absorvendo para efeitos e medidas econômicas os prejuízos ambientais; para 

estes, há medidas paliativas como os créditos de carbono
34

, pois se as metas de redução dos gases 

do efeito estufa não forem atingidas, tem-se a possibilidade de comprar créditos de carbono 

(BAGNOLI, 2009, p. 65). Ainda haveria medidas mais definidoras advindas do mercado, o que 

seria o caso da inovação. Então, segundo essa vertente, não há preocupação consistente no 

sentido da preservação ambiental, mas sim um valor que deve ser absorvido pelos rumos que o 

mercado dá à sociedade
35

, e o índice de qualidade ambiental é medido apenas pelo nível de 

poluição. Denota-se uma política posicionada para favorecer os países centrais, desenvolvidos, 

industrializados, pois para uma grande parte dos países da periferia, notadamente os africanos, a 

questão central da qualidade ambiental não é a emissão de gases do efeito estufa, mas sim 

queimadas, devastação, saneamento básico, inviabilidade do uso da água. 

Diante do exposto, percebe-se que nenhuma das posições acima cabe exatamente no 

arcabouço da Constituição Federal de 1988, pois é preciso concatenar à ideia de desenvolvimento 

sustentável estabelecida no artigo 225 os preceitos do artigo 3º, em que se estabelece os objetivos 

da República, dentre eles “garantir o desenvolvimento nacional”, significando a própria 

superação do subdesenvolvimento. Portanto, o entendimento de desenvolvimento sustentável 

precisa estar subordinado a essa ideia de superação do subdesenvolvimento. 

De acordo com o entendimento furtadiano sobre o tema, o roteiro da superação do 

subdesenvolvimento é complexo e visa o desenvolvimento econômico atrelado ao 

desenvolvimento social, ou seja, distribuição de renda e proteção do ambiente como valores 

nacionais inalienáveis à lógica do comércio internacional. Assim, aduz Furtado: 

 

Devemos nos empenhar para que essa seja a tarefa maior dentre as que preocuparão os 

homens no correr do próximo século: estabelecer novas prioridades para a ação política em 

função de uma nova concepção do desenvolvimento, posto ao alcance de todos os povos e 

capaz de preservar o equilíbrio ecológico (1992, p. 76). 

 

                                                 
34

 “A mente humana, sempre muito criativa, tanto para o bem quanto para o mal, no ano de 1997, com a aprovação 

do texto final do Protocolo do Quioto privatiza o direito de poluir. Trata-se dos créditos de carbono. Os países 

desenvolvidos que não atingirem metas de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa podem 

compensar a meta não alcançada comprando créditos de carbono. Estes, negociados em bolsas de mercadorias, são 

criados a partir de projetos de redução de impacto ambiental de países em desenvolvimento, aprovados pelo 

Mecanisno de Desenvolvimento Limpo (MDL)”. BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico. Editora Elsevier. 

Rio de Janeiro, 2009. P. 65. 
35

 Um desses expoentes é o estudo de Grossman & Krueger, Economic growth and the environment, de 1995, na 

lógica de que o crescimento econômico pode não trazer impactos significativos e perenes. 
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Logo, percebe-se que o equilíbrio ecológico torna-se um dos elementos da superação do 

subdesenvolvimento, então “preservar o patrimônio natural” articula-se com o exercício do 

potencial de autonomia econômica, tecnológica e militar (FURTADO, 1992, p. 78). Esse é o 

sentido que se dá ao projeto brasileiro de superação do subdesenvolvimento imposto 

constitucionalmente.  

Se esse é o entendimento dado ao objetivo da República de desenvolvimento nacional e 

ele se articula com o desenvolvimento sustentável apresentado no artigo 225, nenhuma das duas 

posições a respeito do desenvolvimento sustentável apresentadas acima equivale ao entendimento 

constitucional.  

Entende-se que a posição adotada pela constituição brasileira é a posição intermediária e 

complexa inspirada na “ecossocioeconomia” preconizada por Ignacy Sachs
36

, pois essa teoria 

concatena crescimento econômico e redistribuição social a partir da busca do pleno emprego e 

preservação ambiental. 

 

Quer seja denominado de ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentável, a 

abordagem fundamentada na harmonização de objetivos sociais, ambientais e 

econômicos não se alterou o desde o Encontro de Estocolmo até as conferências do Rio 

de Janeiro, e acredito que ainda é válida, na recomendação da utilização de oito critérios 

distintos de sustentabilidade parcial. (SACHS, 2009, p. 54). 

[...] Critérios de sustentabilidade: 1. Social (alcance de um patamar razoável de 

homogeneidade social; distribuição de renda justa; emprego pleno e/ou autônomo com 

qualidade de vida decente; igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais). 2. 

Cultural (mudanças no interior da continuidade – equilíbrio entre respeito à tradição e 

inovação; capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado 

endógeno – em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas; autoconfiança 

combinada com abertura para o mundo). 3. Ecológica (preservação do potencial do 

capital natureza na sua produção de recursos renováveis; limitar o uso de recursos não 

renováveis). 4. Ambiental (respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais). 5. Territorial (configurações urbanas e rurais balanceadas – 

eliminação das inclinações urbanas nas alocações do investimento público; melhoria do 

meio ambiente urbano; superação das disparidades inter-regionais; estratégias de 

desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis – 

conservação da biodiversidade pelo ecodesenvolvimento). 6. Econômico 

(desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; segurança alimentar; capacidade 

de modernização contínua dos instrumentos de produção; razoável nível de autonomia 

na pesquisa científica e tecnológica; inserção soberana na economia internacional). 7. 

Política Nacional (democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 

humanos; desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 

nacional, em parceria com todos os empreendedores; um nível razoável de coesão 

                                                 
36

 Economista polonês naturalizado na França, atualmente é diretor de pesquisa emérito da École de Hautes Études 

en Sciences Sociales e co-diretor do Centre de Recherches sur Le Brésil – CRBC. Dedicou sua obra ao estudo do 

desenvolvimento em economias subdesenvolvidas, como Brasil e Índia, com foco no desenvolvimento de áreas 

rurais. Ignacy Sachs absorve na sua obra grande influência de Celso Furtado e do economista polonês Kalecki. 
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social). 8. Política Internacional (eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, 

na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional; um pacote Norte-Sul de 

co-desenvolvimento, baseado no princípio de igualdade – regras do jogo e 

compartilhamento da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco; controle 

institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios; controle 

institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente 

e dos recursos naturais; prevenção das mudanças globais negativas; proteção da 

diversidade biológica e cultural; e gestão do patrimônio global, como herança comum da 

humanidade; sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e 

eliminação parcial do caráter commodity da ciência e tecnologia, também como 

propriedade da herança comum da humanidade) (SACHS, 2009, p. 85-88). 

 

De acordo com os ensinamentos de Ignacy Sachs, se faz necessário alterar a ordem de 

exploração das nações desenvolvidas sobre as nações subdesenvolvidas para a construção de um 

modelo político e social capaz de responder aos imperativos do ecodesenvolvimento. As nações 

periféricas ainda não alcançaram o seu patamar de desenvolvimento e, por isso, precisam crescer 

observando os critérios do citado ecodesenvolvimento. Por outro lado, as nações desenvolvidas, 

ilustradas na abordagem da divisão internacional do trabalho, não são dotadas de grandes áreas 

agriculturáveis, clima tropical e abundância de matéria-prima, portanto, politicamente, em muitos 

momentos, cobram uma desmedida prevalência ambiental para alijar um processo de 

desenvolvimento autônomo. 

Sem dúvida, há contrapontos à teoria do ecodesenvolvimento defendido por Sachs. O 

principal argumento de oposição é que essa teoria é formulada para promover o desenvolvimento 

rural de nações subdesenvolvidas em regiões tropicais. Logo, incita a reforma agrária e, portanto, 

é contrário ao desenvolvimento tecnológico. Todavia, tal contraponto não encontra lastro na 

construção de teoria do ecodesenvolvimento, pois essa teoria trabalha com a utilização de 

inovação nos processos e alguns produtos utilizados em áreas rurais a partir da utilização de 

fontes renováveis disponíveis em cada ecossistema, e, dessa forma, desenvolve tecnologia para 

tal, inovando, inclusive. Por outro lado, é um trabalho que não dialoga com os interesses dos 

países centrais, pois é “cético em relação aos padrões de crescimento imitativo e às transferências 

maciças de tecnologia” (SACHS, 2007, p. 106-107).  

Portanto, assume-se a posição de que o ecodesenvolvimento é a face própria do 

desenvolvimento sustentável para os países que estão em condição periférica, o que inclui a 

semiperiferia. Assim, essa é a compreensão adequada para o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado constitucionalizado no Brasil.  
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Outro elemento que se articula com esse entendimento de ecodesenvolvimento com vistas 

a superar o subdesenvolvimento é a questão democrática. Pois tudo o que foi apresentado até aqui 

só encontra viabilidade sob a condição de responder aos interesses do povo, ou seja, de combater 

a heterogeneidade social. Nesse sentido, a democracia é o instrumento para garanti-los.  

Celso Furtado dedicou parte de sua obra para concatenar a superação do 

subdesenvolvimento com o elemento democrático de respeito ao povo e de fortalecimento do 

poder aquisitivo do trabalhador. Assim, foi crítico dos regimes autoritários que se desencadearam 

na América Latina na década de 1960 e 1970 e desenvolveu a ideia-força de que o 

desenvolvimento passava pela democratização da sociedade, o que implicaria necessariamente 

em transformações sociais e na participação social nos espaços de poder e decisão (CEPÊDA, 

2003). Em sua obra Ares do mundo, ao abordar a questão do subdesenvolvimento, fala 

necessariamente em pacto social para dirigir as transformações econômicas. 

 

Em síntese: o subdesenvolvimento é uma deformação estrutural, e dele não se sai ao 

impulso das simples forças de mercado. Impõe-se realizar um esforço deliberado, 

visando alterar o efeito de demonstração (corrigir o perfil da demanda moderando certas 

formas de consumo) e a elevar a taxa de poupança. Para chegar a esses dois objetivos é 

mister seguir uma política fiscal rigorosa e conduzir uma ação de conjunto sobre a 

economia, via adequado planejamento. Tudo isso requer um amplo consenso social 

(FURTADO, 1991, p. 153, grifos nossos). 

 

 

A Constituição de 1988 entende que a questão democrática é condição sine qua non para 

a existência do Estado brasileiro. Assim, em seu artigo 1º determina que o Brasil é um Estado 

Democrático de Direito e que o titular do poder político é povo. Também dá conteúdo ao Estado 

Democrático de Direito a partir da “soberania”, da “cidadania”, da “dignidade da pessoa 

humana”, dos “valores sociais do trabalho” e da “livre iniciativa”, e do “pluralismo político”, 

sendo esses elementos indispensáveis da democracia. E ainda a questão democrática nos 

principais aspectos não pode ser afrontada, pois não é passível de reforma constitucional através 

das cláusulas pétreas. Assim, ao articular o sentido da constituição funcionalizado pelo projeto de 

superação do subdesenvolvimento, tem-se a democracia como o pilar sustentador desse projeto.  

Os interesses do povo são considerados o timoneiro da democracia em suas mais diversas 

digressões. Assim, tanto numa concepção individualista de povo como cada cidadão com seus 
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interesses pessoais, quanto como numa concepção orgânica
37

 dos interesses em disputa na 

sociedade, a democracia é o sistema do povo.  

 

É que na fórmula democrática, a decisão política encontra sua origem genética nos 

destinatários do poder, no povo. De fato, adotando a mais simples e famosa das 

definições, a democracia viria a traduzir o governo do povo, pelo povo e para o povo, 

como proclamado por Abraham Lincoln no discurso de Gettysburg, de 19 de novembro 

de 1863. Consagra, em verdade, os contornos de uma receita política especialíssima, a 

impor a indisponibilidade do pluralismo político e a livre manifestação das opções 

políticas, de sorte que o polo da tomada das decisões venha a espelhar as 

perspectivas da comunidade (CAGGIANO, 2011, p. 8-9, grifos nossos).  

 

Assim, é a acepção da democracia enquanto sistema de organização social capaz de 

implementar ações “espelhadas nas perspectivas da comunidade” que interessa ao entendimento 

da superação do subdesenvolvimento. Ora, se o destinatário do poder político é o povo, então o 

conteúdo da ação estatal no Estado Democrático de Direito deve ser o tema que mais interessa ao 

povo, e entende-se aqui o povo num sentido orgânico, composto por todos os seus estratos 

sociais, ou seja, não é apenas o povo pobre nem apenas a elite.   

Se o método democrático é o governo da maioria e desde a sociedade moderna 

representa-se, sobretudo, pelo sufrágio universal, isso significa que todos os cidadãos têm o 

mesmo peso independente de classe social; e nas nações sob a condição periférica a quantidade 

de indivíduos fora da estratificação denominada elite é infinitamente maior. Assim, o conteúdo 

desse Estado Democrático de Direito tem de estar assentado no combate à heterogeneidade 

social.  

O caminho para combater a heterogeneidade social é fortalecer a democracia, focando 

sobremaneira no conteúdo da ação estatal e não apenas nos métodos de participação popular. 

Nesse sentido, é possível assumir que o fundamento democrático do projeto de superação do 

subdesenvolvimento está de acordo com o garantismo jurídico de Luigi Ferrajoli. Numa breve 

abordagem, para essa teoria o princípio da legalidade, deve ser entendido como princípio da 

legalidade substancial, “por força da qual uma norma é válida, além de vigente, somente se seus 

conteúdos não contrastam com os princípios e os direitos fundamentais estabelecidos pela 

constituição” (FERRAJOLI, 2006, p.429). Isso limita a ideia de poder da maioria, independente 

do conteúdo do direito refletido por essa maioria. Um exemplo disso foi o regime nazista que 

chegou ao poder dentro da constitucionalidade, tendo obtido em 1932 quase 12 milhões de votos 

                                                 
37

 Cf.: BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Editora Campus. Rio de Janeiro, 1992. 
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e eleito 196 deputados, e, já no poder, nas eleições de 1933, obtiveram quase 18 milhões de 

votos. Portanto, nos últimos cinquenta anos a cultura jurídica contemporânea ocidental assumiu o 

constitucionalismo dando força tanto para o conteúdo quanto para a forma. Assim não seria 

admissível a afronta a direitos fundamentais ou a separação de poderes (FERRAJOLI, 2006).  

No sentido de priorizar o que a constituição determina sobre os direitos fundamentais é 

que se insere a compreensão de superação do subdesenvolvimento como uma posição que 

funcionaliza os artigos da Constituição em torno do objetivo da República de “garantir o 

desenvolvimento nacional”.  

Precisa-se, então, considerar o conteúdo dado ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado sob o entendimento do ecodesenvolvimento.  Nesse entendimento, não se fortalece o 

pilar democrático nem se garante o projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento 

brasileiro quando o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado é utilizado para 

garantir posições que reafirmam a dominação do núcleo orgânico sobre os problemas ambientais 

genuínos do povo brasileiro. A inclusão do meio ambiente ecologicamente equilibrado na 

superação do subdesenvolvimento deve ser funcionalizada pelo combate à heterogeneidade 

social, máxima do conteúdo democrático para a nação brasileira.  

Nesse sentido, torna-se fundamental para o Brasil garantir: o aumento do consumo de 

toda a população (o que poderia ser considerado um contrassenso com o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, mas que no caso de uma nação semiperiférica não o é) e o 

enfrentamento de questões ambientais próprias à problemática do desenvolvimento brasileiro.  

Atualmente, o aumento do consumo é verificado pela explosão da classe C. Entre 2003 e 

2009 houve a ascensão de 40 milhões de pessoas para a classe B e C (FECOMERCIO, 2012), o 

que impactou diretamente o comércio varejista. Por exemplo, nesse período o consumo de carne 

subiu 4,2% e a venda de smartphones cresceu 179% em 2011 (ISTO É, 2012). Na condição 

periférica, é natural que o combate à heterogeneidade social apareça também sob a forma de 

aumento do consumo. É desejável, inclusive. Contudo, o aumento de consumo impacta o meio 

ambiente, pois é inevitável o aumento da quantidade de resíduos sólidos e o aumento de gases de 

efeito estufa a partir da compra de carros, por exemplo. Entretanto, consequências como essas 

precisam ser enfrentadas fora da lógica da diminuição do consumo, pois, nesse sentido, não ajuda 

a superar a condição periférica. 
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Do ponto de vista do enfrentamento de problemas ambientais típicos de países em 

condição periférica, considera-se aqui prioritariamente a questão do saneamento
38

. De acordo 

com o censo 2010 (IBGE), 84,4% da população brasileira é urbana, 83 milhões de pessoas não 

tem acesso ao saneamento básico, nas grandes metrópoles brasileiras o índice de cobertura do 

saneamento básico é de 67,5% enquanto outros serviços essenciais como energia elétrica e água 

são de 98,2% e 92,3%, respectivamente (FGV/IBRE, 2009).  

O saneamento torna-se um item fundamental no combate à heterogeneidade social, pois 

não há como se consolidar a ascensão social sem ter os serviços públicos básicos, e, para o Brasil, 

saneamento é o principal desafio. Logo, o saneamento se tornou o eixo principal da política 

pública de maior relevo para o Governo Federal (gestão 2011-2014), o PAC 2 (Programa de 

Aceleração do Crescimento 2). Essa política pública destina ao saneamento um orçamento de R$ 

40 bilhões entre 2011 e 2014. Assim, percebe-se que o saneamento tem sido encarado 

prioritariamente como um serviço público de caráter estrutural e não necessariamente ambiental. 

Todavia, solucionar o problema do saneamento proporciona necessariamente consequências 

positivas ao meio ambiente.  

A Lei nº 11.445/2007 define por saneamento básico: “conjunto de serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de 

resíduos sólidos e limpeza urbana e manejo de águas pluviais e drenagem urbanas”. Logo, o 

saneamento atinge duas questões ambientais fundamentais: a poluição de águas por falta de rede 

esgotos e o manejo de resíduos sólidos. Situação que transforma o saneamento no principal 

problema ambiental do Brasil na atualidade
39

.  

No curso do movimento para melhorar a qualidade de vida da população, necessariamente 

deve-se investir em aumentar o nível educacional de uma fatia cada vez maior desta e também na 

busca do pleno emprego. Essas duas movimentações são capazes de contribuir para a solução de 

questões ambientais através do aumento quantitativo da inovação. Ora, se mais gente estudar, 

uma fatia maior da população se engajará em pesquisa científica e tecnológica, o que pode levar 

um aumento da inovação. Além do que, com a produção do país em alta, as empresas terão 

maiores possibilidades de investir em inovação. Por outro lado, um processo de homogeneização 
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 A nomenclatura adotada pela legislação é saneamento básico. Todavia, atualmente a melhor nomenclatura é 

saneamento ambiental. 
39

 Ver: Portal Passeiweb. Falta de saneamento é o pior problema ambiental. Disponível em: 

http://www.passeiweb.com/saiba_mais/atualidades/1281545573. Acesso em: 25 nov. 2012. 
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social com base educacional forte, em alguma medida, contribui para uma elevação da 

consciência crítica da população, o que pode levar a um aumento da consciência ambiental a 

partir da educação ambiental, sobretudo de futuras gerações e, principalmente, à eleição de 

governantes comprometidos com a superação do subdesenvolvimento e o seu aspecto ambiental. 

 

2.4.2 Contradições inerentes ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 

Em que pese o direito à higidez ambiental configurar-se como um pressuposto importante 

do projeto de superação do subdesenvolvimento, residem contradições inevitáveis no capitalismo 

sob a atual forma de organização do sistema mundial na relação centro-periferia. 

Primeiramente, é preciso perceber que o sistema capitalista é o sistema de organização 

dos meios de produção que se sustenta através da produção do excedente, que por sua vez é 

atingido a partir do elemento trabalho. Não se pretende aprofundar na compreensão do conceito 

do sistema capitalista e nas contribuições feitas por teóricos como Marx, Smith, entre outros, mas 

sim focar na mola propulsora do capitalismo: a busca do excedente (lucro). 

Assim sendo, a introdução da preocupação ambiental dentro dos meios de produção eleva 

o custo do produto. Em outras palavras, diminui o lucro. Ou seja, para uma fábrica colocar em 

circulação um produto que acarrete em menos impacto ambiental, é preciso fazer investimentos – 

“em termos econômicos, os investimentos implicam custos adicionais aos produtos, custos que 

são repassados ao consumidor, e a tendência é a queda do consumo com a elevação dos preços, 

afetando a maximização do lucro da grande empresa” (BAGNOLI, 2009, p. 63). Um exemplo é a 

sacola plástica de supermercado: o custo da sacola plástica convencional gira em torno de R$ 

0,05 a unidade, enquanto a sacola biodegradável custa em torno de R$ 0,25 a unidade. Assim, o 

custo da sacola convencional é absorvido pelo supermercado, enquanto o custo da sacola 

biodegradável é repassado ao consumidor. Portanto, no estágio atual da sociedade, consumir 

produtos ambientalmente recomendáveis está diretamente relacionado com o poder aquisitivo.  

Constata-se, então, uma contradição intrínseca à essência do sistema capitalista: uma 

disputa do valor econômico com o valor ambiental. E, para a lógica do sistema capitalista, o valor 

econômico tem um peso maior, bem maior. Essa contradição não se resolve por completo nos 

marcos do sistema capitalista. Entretanto, em alguns países é possível que essa contradição se 
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concretize ou não, a depender do nível de imposição estatal da preocupação ambiental como uma 

limitação ao poder econômico.  

Outra contradição a se explorar entre o sistema capitalista e a preocupação ambiental é a 

inserção desse valor ambiental no sistema-mundo organizado em centro, semiperiferia e periferia.  

As relações entre Estados, grandes empresas, ONGs e outros atores no plano internacional 

vêm se tornando cada dia mais complexas. Esses atores têm uma capacidade alta de influenciar as 

normas e acordos internacionais que no âmbito jurídico consolidam as relações de poder para se 

manter concentradas (GUIMARÃES, 2001), com um centro e uma periferia.  

Como se insere o valor ambiental nas relações internacionais de poder? O melhor 

referencial para elucidar essa questão é o valor econômico. Ou seja, a questão ambiental ganha 

relevância se o valor ambiental é a outra face do valor econômico, como ocorre com a inovação 

que tende a aumentar a competitividade. Por outro lado, quando a preocupação ambiental é 

oposta ao interesse econômico, usualmente restringindo uma atividade econômica, o valor 

ambiental fica prejudicado. Alcança-se a interlocução entre países, mas as consequências são 

pouco eficazes. Ilustra-se essa situação a partir da posição norte-americana em relação a valores 

ambientais diversos. Em que pese os Estados Unidos não terem assinado o Protocolo do Quioto, 

há investimentos e políticas públicas para mitigar o impacto ambiental das indústrias nesse país. 

Dessa maneira, o governo dos EUA investe em inovação nas indústrias com o objetivo de ganhar 

eficiência energética, diminuir a poluição e a quantidade de resíduos sólidos produzidos. A 

motivação dessa política pública executada pelo Energy´s Office of Industrial Technologies (OIT) 

é diminuir o custo total das indústrias pelo aumento da eficiência energética e tornar os produtos 

norte-americanos competitivos no cenário internacional (SCHEILHING, 1997). Já a preocupação 

ambiental no Climate Wise Program norte-americano aparece apenas de maneira tangencial, pois 

o que motiva o investimento do governo federal não é diminuir a poluição, é o interesse 

econômico na competitividade – diminuir a poluição é uma consequência. Contudo, é uma 

política que impacta positivamente na busca do meio ambiente saudável. Por outro lado, quando 

a postura em relação ao valor ambiental é restritiva – como no protocolo de Quioto, que impõe 

metas de redução da emissão dos gases de efeito estufa e é, portanto, um limitador da atividade 

industrial –, o valor ambiental some, tomando como exemplo o fato de que os Estados Unidos 

nunca assinaram esse acordo internacional. 
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Assim, o valor ambiental é um componente do discurso político do conjunto de países 

submetido à ONU, porém é um valor que isoladamente não tem força suficiente para alterar a 

agenda política dos países e substituir o interesse econômico. Nesse sentido, na última 

conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, Rio + 20, compareceram 

198 países – em sua grande maioria países que estão em condição periférica, inclusive aqueles da 

semiperiferia como Índia, China, Rússia e África do Sul –, mas dentre os países participantes não 

estavam países centrais como os Estados Unidos e Alemanha. Assim, a resolução da conferência 

identificou como principal desafio ambiental para o mundo o combate à pobreza
40

, respondendo a 

interesses dos países periféricos. Porém, indubitavelmente tais políticas internacionais terão 

dificuldade de se concretizar plenamente em função da hegemonia dos países centrais.  

Diante desse contexto, sugere-se que a preocupação ambiental no Brasil caminhe em 

conjunto com o crescimento econômico e combate às heterogeneidades sociais, atendendo aos 

interesses da superação da condição periférica. Em específico, na atualidade, concretizar o texto 

constitucional nesse sentido acarretaria em posicionar no centro da preocupação ambiental 

brasileira a questão do saneamento.  

 

2.5 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo buscou demonstrar a existência do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento baseado na articulação dos preceitos constitucionais relativos à soberania, à 

autonomia tecnológica e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado sob o manto do objetivo 

da República Federativa do Brasil de “garantir o desenvolvimento nacional”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40

 Ver: Discurso de Ban Ki-moon à Assembleia Geral da ONU. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/rio20/declaracao-de-ban-ki-moon-a-assembleia-geral-da-onu-sobre-os-resultados-da-rio20/. 

Acesso em: 03 nov. 2012. 
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3 ENERGIA EÓLICA E CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO CONSTITUCIONAL DE 

SUPERAÇÃO DO SUBDESENVOLVIMENTO 

 

 

Este capítulo pretende confrontar a energia eólica no Brasil com o projeto constitucional 

de superação do subdesenvolvimento com vistas a demonstrar que, sob uma política energética 

condizente com os interesses nacionais, é possível que a energia eólica concretize em muitos 

aspectos o projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento. 

A análise feita neste capítulo parte da investigação da energia eólica por meio de sua 

relação com o crescimento econômico, com a redução de desigualdades regionais, com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, com a soberania nacional e com a pesquisa científica e a 

inovação tecnológica. Tudo isso como conteúdo na esfera do ser para o projeto constitucional de 

superação do subdesenvolvimento. 

 

3.1 PANORAMA DA ENERGIA EÓLICA 

 

A energia eólica consiste na energia cinética contida nos ventos. Tem sua origem nos 

moinhos de vento, datados desde 200 a.C., na Pérsia, em que sua função era prover água para 

irrigação da agricultura. Em meados do século XIX, percebeu-se que essa estrutura geraria 

eletricidade, porém, apenas um século depois, com a crise do petróleo na década de 1970, essa 

tecnologia tomou a forma de turbina eólica ligada à rede elétrica. Isso se deu de forma pioneira 

na Dinamarca, em 1976, como forma de combater a crise do petróleo. Contudo, a composição e o 

mecanismo de ação da estrutura do moinho alteraram-se pouco em relação à estrutura das 

turbinas de vento atuais, qual seja: “o vento atinge uma hélice que ao movimentar-se gira um eixo 

que impulsiona a bomba, uma moenda ou, em tempos mais modernos, um gerador de 

eletricidade” (MARTINS, 2012). Na composição atual da estrutura de uma turbina eólica, alguns 

elementos são essenciais para sua aplicabilidade: os ventos, a torre de sustentação (a altura 

influi diretamente na quantidade de energia produzida pela turbina, pois quanto mais alto, mais 

forte os ventos), o nacele, que abriga o gerador (a tecnologia deve variar para se adaptar a cada 

tipo de vento) e as pás (há modelos de aerogeradores com uma ou múltiplas pás, sendo mais 

comum o de três pás – a tecnologia deve variar de acordo com o tipo de vento) (COSTA, 2009).  
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De acordo com a World Wind Energy Association (WWEA), no ano de 2007 a capacidade 

instalada de energia eólica no mundo era de 93,8 mil MW (ANEEL, 2009, p. 79), estando os 

maiores potenciais instalados na Alemanha, seguida pelos Estados Unidos, Índia e China. No 

entanto, com o advento da crise econômica mundial a partir de 2008, a China atingiu o maior 

potencial instalado no ano de 2011, com 44%, tornando-se, também, o maior mercado de energia 

eólica no mundo, à frente dos Estados Unidos com 16%, da Índia com 16% e da Alemanha com 

5% (CGEE, 2012). Atualmente, a energia eólica corresponde a 3% da produção de energia 

elétrica no mundo.  

O potencial brasileiro está mensurado em 143 mil MW
41

, os ventos brasileiros são 

caracterizados como duas vezes superiores à média mundial e com oscilação de velocidade de 

cerca de 5%, o que é considerado um potencial ótimo, uma vez que a velocidade indica boa 

previsibilidade de ventos (ANEEL, 2009). Ainda, a velocidade costuma ser maior em período de 

estiagem, sendo possível uma interligação entre as centrais eólicas e centrais hidrelétricas no 

sentido de complementaridade, pois o período do ano em que há ventos abundantes equivale ao 

período do ano em que baixam os reservatórios de água pela falta da chuva.  Os maiores 

potenciais eólicos do Brasil estão concentrados nas regiões nordeste e sul do país. Na região sul, 

destaca-se o Rio Grande do Sul, já no nordeste, o maior expoente, os maiores potenciais eólicos 

estão no interior da Bahia e no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte. Dos seiscentos 

empreendimentos habilitados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), quatrocentos e 

cinquenta estão localizados no nordeste (BRASIL, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, CEPEL, 2001. Esse potencial foi calculado para torres de 50m de 

altura. Atualmente, se desenvolvem torres de 80m e 100m de altura – a essa altura, o potencial eólico brasileiro pode 

ser ainda maior. Estima-se que a 100m de altura, o potencial eólico brasileiro possa ultrapassar 300 GW (SIMÕES, 

2010).  
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Figura 1: Potencial eólico do Brasil 

 

 

Fonte: Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (CEPEL, 2001). 

 

3.1.1 Iniciativas brasileiras 

 

No Brasil, a primeira iniciativa de instalação de uma turbina eólica se deu através do 

Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE) em parceria com a Companhia Energética de 

Pernambuco (CELPE), em 1992, com a instalação de uma turbina de 75KW na ilha de Fernando 

de Noronha (ANEEL, 2009, p. 8).  

Já o primeiro programa consistente de promoção da energia eólica surgiu como uma 

resposta à crise da oferta de energia elétrica ocorrida em 2001, quando uma das medidas 

assumidas pelo governo foi o racionamento de energia elétrica. Nesse contexto, o governo 
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instituiu a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica através da Medida Provisória nº 2.198-

3, de junho de 2001, e uma das primeiras ações dessa Câmara foi a criação do Proeólica 

(Programa Emergencial de Energia Eólica) em julho de 2001. O objetivo do Proeólica era 

implantar 1.050 MW de potência eólica em dois anos, “promovendo o aproveitamento desta fonte 

como alternativa ao desenvolvimento energético, econômico, social e ambiental e promovendo a 

complementaridade sazonal com os fluxos hidrológicos nos reservatórios do Sistema Interligado” 

(NOGUEIRA, 2011, p. 21). Contudo, o Proeólica não prosperou. A falência estava anunciada 

desde a sua criação devido ao curto espaço de tempo previsto para o retorno do investimento e ao 

pouco acúmulo de conhecimento do governo proponente sobre a energia eólica no país. Isso 

incluiu de maneira decisiva um erro no cálculo do custo do MWh, pois o valor referência do 

programa era de R$72,95/MWh enquanto, devido ao mercado insipiente, até 2005, em preços 

atualizados, a energia eólica só seria viável no Brasil sob um preço de R$300,00/MWh 

(TOLMASQUIM, 2012).  

No entanto, a energia eólica foi, de fato, impulsionada a partir de 2004 por meio da 

política pública de incentivo denominada PROINFA (Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia), do Ministério de Minas e Energia. O PROINFA foi instituído pela Lei 

nº 10.438/2002, revisado pela Lei nº 10.762/2003, modificado pela Lei nº 11.075/04, Lei nº 

11.943/2009 e Lei nº 12.431/2011. O programa foi criado com o objetivo de promover a geração 

de energia elétrica a partir de fontes alternativas, quais sejam, biomassa, pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs) e fontes eólicas, sendo um terço do programa destinado ao fomento do 

parque eólico nacional. Contudo, a iniciativa da biomassa não atingiu o percentual desejado e 

ampliou-se a participação eólica no programa.  

O PROINFA previa, inicialmente, a incorporação de 3.300 MW à rede elétrica (Sistema 

Integrado Nacional - SIN) em vinte anos. Com isso, obedece a um modelo de incentivo 

compartilhado entre sistema de cotas, pois estabelece a quantidade de potência a ser contratada, e 

a um modelo de incentivo do tipo feed in, quando o governo determina um preço mínimo que 

será pago pela energia, uma vez que ela se integre à rede elétrica (SILVA, 2006 apud DUTRA, 

2007, p. 183). É importante considerar que o PROINFA garante a compra da energia pela rede 

Eletrobrás por vinte anos, e ainda a possibilidade de acesso a crédito pelo BNDES. Por outro 

lado, o PROINFA exige índice de nacionalização de 60%.   
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Nesse arcabouço, o PROINFA foi dividido em duas fases: a primeira consiste na 

instalação de novos empreendimentos de geração de fontes alternativas a partir das tarifas de tipo 

feed in. Neles, a celebração dos contratos de compra e venda de energia (CCVE) de geração 

eólica foi executada a partir de 2004, com previsão inicialmente para que entrassem em voga a 

partir do fim de 2006, alterados pela Lei nº 11.075/2004 para 2008, e pela Lei nº 11.943/2009 

para dez/2010, e novamente alterados pela Lei nº 12.431/2011, prorrogados até dez/2011, quando 

de fato entraram em funcionamento pleno. A segunda fase consistiria na projeção do sistema de 

fontes renováveis fomentado pelo PROINFA atingir o fornecimento de 10% do consumo de 

eletricidade do Brasil em vinte anos, considerando o ano de 2011 como deadline para a entrada 

em funcionamento. Esse objetivo seria alcançado em 2031. Para essa última fase, o índice de 

nacionalização previsto era de 90%. Contudo, essa fase nunca foi implementada, não existindo 

uma posição oficial do PROINFA sobre isso, mas sendo defendido pelo Ministério de Minas e 

Energia que, na prática, a segunda fase do PROINFA foi substituída pela inclusão da energia 

eólica nos leilões de energia. 

O PROINFA foi um programa planejado para médios empreendedores, porém, apenas 

grandes empreendedores tinham condição de atender às exigências impostas pelo BNDES. Como 

resposta a essa dificuldade, o limite de financiamento aumentou de 70% para 80% e, o seu prazo 

para pagamento, de dez anos para doze anos. Outra questão de difícil enfrentamento para o 

PROINFA foi a da indisponibilidade de suprimento da demanda de aerogeradores face ao 

aquecimento do mercado mundial, o que dificultou a implantação das centrais eólicas durante 

anos. Todavia, com a crise econômica mundial a partir de 2008, houve alteração na conjuntura, 

pois os maiores compradores no mercado mundial são os Estados Unidos e a Alemanha, que 

devido à crise econômica mundial vêm diminuindo a expansão de centrais eólicas ano a ano e, 

portanto, comprando menos insumos para energia eólica. Assim, o mercado mundial de insumos 

para energia eólica voltou-se para o diálogo com a América do Sul (CGEE, 2012). Essa 

capacidade do mercado poderia ter sido voltada para a China, porém, ainda que nesse país haja 

importações, a maioria dos fornecedores da cadeia produtiva de energia eólica é nacional. 

A maior dificuldade apontada pelos empreendedores das centrais eólicas é o cumprimento 

do índice de nacionalização de 60%, que no início foi difícil, pois havia apenas uma indústria de 

aerogeradores no país. No entanto, os fatos demonstram que enquanto em 2007 existia no Brasil 

apenas uma indústria de aerogeradores, a WOBBEN WIND POWER (Alemã), atualmente estão 
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instaladas no país a IMPSA (Argentina), GE (Norte Americana), GAMESA (Espanhola), 

WEG/MTOI (Joint Venture Brasil/Espanha), e já estão em fase de construção a ALSTOM 

(Francesa), VESTAS (Dinamarquesa), FUHRLANDER (Alemã), SUZLON (Indiana), bem como 

estão em negociação as implantações da SIEMENS (Alemã) e GUODIAN UNITED POWER 

(Chinesa) (CGEE, 2012, p. 33). Assim, constata-se que as dificuldades para cumprir com o índice 

de nacionalização são responsáveis pelo atraso na entrada em funcionamento das centrais eólicas 

no âmbito do PROINFA, inicialmente prevista para 2006 e concretizada plenamente apenas em 

2011. Apesar das dificuldades, permanece inegável a contribuição do PROINFA para o 

crescimento da capacidade instalada de 22MW para atuais 1,5 GW e para a instalação de uma 

indústria nacional de insumos para energia eólica devido a sua meta de 60% de nacionalização 

nos empreendimentos instalados. 

Em 2004, foi instituído o novo regime jurídico do setor elétrico brasileiro, baseado em 

dois pressupostos fundamentais: segurança de suprimento e modicidade tarifária. Esse novo 

regime inaugura o sistema de leilões para aquisição de energia elétrica através da Lei nº 

10.848/2004, em que o leilão se dá a partir do menor preço oferecido ao consumidor (DUTRA, 

2007, p. 196). Os leilões, em geral, ocorrem visando à contratação de energia elétrica com 

resguardada antecedência da entrada em operação e por isso são denominados de Leilões A-3 e 

A-5. Os leilões A-3 são aqueles que contratam energia três anos antes do início das operações e 

A-5 aqueles que contratam cinco anos antes do início das operações. Contudo, há também a 

possibilidade da contratação de energia a partir de projetos já em execução. São os chamados 

leilões A-1, pois estabelecem a contratação um ano antes de iniciar o suprimento. Ainda há a 

possibilidade de existir os chamados leilões de ajuste, comprovada a necessidade, com o objetivo 

de complementar a energia contratada em até 1% do total contratado inicialmente (CCEE, 2012). 

Com o intuito de elevar a segurança na oferta de energia elétrica, instituiu-se também os leilões 

de Energia de Reserva, regulamentados por meio do Decreto nº 6.353/2008, que determina que a 

energia de reserva deve vir de usinas especialmente contratadas para esse fim com o objetivo de 

complementar a energia já contratada. Ele só entra em operação em situação de escassez. Nesse 

caso, as concessionárias são obrigadas a adquirir o total de demanda esperado mais uma 

percentagem de reserva. 

A partir de 2007, as fontes alternativas energéticas (FAE) começam a ser introduzidas ao 

ambiente dos leilões de contratação de energia elétrica através do Decreto nº 6048/2007 que 
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permite a participação de fontes alternativas em quaisquer leilões – A-1, A-3, A-5 ou Reserva – 

em livre concorrência com as demais matrizes energéticas. Por conseguinte, em 2009 ocorreu o 

primeiro leilão voltado especificamente para energia eólica, que contratou energia de usinas dos 

estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe a um preço médio de 

R$148,39/MWh (EPE, 2009), estabelecendo a partir de então o sistema de leilão como viável 

também para a contratação de energia elétrica por fonte eólica. Tanto o foi que “nos últimos 

leilões de energia realizados em agosto e dezembro de 2011, a energia eólica foi comprada ao 

preço médio de 99 R$/MWh e 105 R$/MWh, respectivamente” (TOLMASQUIM, 2012).  

Outro aspecto que ilustra essa viabilidade é que no leilão A-5 realizado em dezembro de 

2012 foram contratados doze projetos de geração, sendo desses dez eólicos – 85% do certame 

previsto para entrar em operação a partir de 2017 (EPE, 2012). 

O sistema de leilões de energia elétrica é próprio do Ambiente de Contratação Regulada 

(ACR), o que significa que o ambiente jurídico da comercialização de energia elétrica no país 

divide-se em dois setores. Primeiro, o Ambiente de Contratação Regulada (ACR), voltado para o 

atendimento de consumidores cativos, que consiste no sistema de distribuição de energia elétrica 

em escala. Nele, os interesses dos consumidores cativos são garantidos nos leilões através de um 

pool administrado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE)
42

, que busca a 

modicidade tarifária e representa os distribuidores (DUTRA, 2007, p. 196). Portanto, os contratos 

oriundos dos leilões são celebrados entre geradores e distribuidores de energia. Segundo, o 

Ambiente de Contratação Livre (ACL), que permite a livre negociação em contratos bilaterais 

entre os consumidores livres e os fornecedores de energia elétrica diretamente, as geradoras, 

sendo um ambiente destinado basicamente para grandes empresas. Assim, os leilões são o 

instrumento utilizado para selecionar quais contratos de compra e venda de energia elétrica serão 

celebrados no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), uma vez que esse instrumento não tem 

qualquer função no Ambiente de Contratação Livre (ACL).  

 

3.1.2 Participação da energia eólica na geração de eletricidade  

 

                                                 
42

 Tanto os contratos celebrados no Ambiente de Contratação Regulada quanto no Ambiente de Contratação Livre 

são registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). 
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No sistema de energia elétrica do país, a energia eólica ainda figura apenas como uma 

fonte energética residual. Em que pese todo o esforço para atingir os 1,5 GW instalados 

atualmente, eles correspondem a apenas 1% da capacidade instalada de energia elétrica no país, 

conforme o gráfico abaixo (BRASIL, 2012). Contudo, já estão em construção mais 1,5 GW 

contratados através do sistema de leilões.  

 

Gráfico 1: Capacidade instalada por fonte de geração – ano base: 2011 

 

Fonte: EPE (2011). 

 

Em que pese a capacidade instalada da energia eólica no Brasil ter atingido 1% do total da 

energia elétrica no país em 2011, a sua oferta, ou seja, capacidade instalada que virou energia 

final para o consumidor, em 2010, foi apenas de 0,4% total da eletricidade no país. Dado que 

anuncia uma disparidade entre capacidade de geração de energia elétrica a partir da fonte eólica e 

sua capacidade de transmissão, de interligação ao SIN, tema adiante pormenorizado a partir da 

perspectiva da inovação tecnológica.  
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Gráfico 2. Oferta interna de Energia Elétrica por Fonte (2010) 

 

Fonte: EPE (2011).  

Devido à concorrência e à instalação da indústria de insumos para energia eólica no país, 

ainda que insipiente, o preço da energia eólica desde o início do PROINFA até agora se reduziu 

em cerca de 60%. Isso não é o suficiente, ainda, para tornar os preços competitivos. Atualmente, 

o preço médio da energia eólica é de R$ 200,00 por MWh, enquanto  a biomassa é de R$ 156,00 

por MWh e a hidráulica é de R$ 78,00 por MWh (BRASIL, 2012). 

Com o crescimento econômico do país, que pode ser ilustrado pelo fato de nos últimos 

anos o Brasil ter transferido 31 milhões de brasileiros para a classe C (CARTA CAPITAL, 2011), 

aliado ao crescimento demográfico do país e à retomada do crescimento das indústrias no país, 

está dado: o consumo energético no país está aumentando e essa é a tendência. Estima-se que o 

crescimento da demanda de energia nos próximos dez anos será de 4,7% ao ano (BRASIL, 2012), 

tanto no setor residencial quanto no setor industrial. No setor residencial, o aumento de consumo 

está diretamente relacionado ao aumento do poder aquisitivo da população que compra mais 

eletrodomésticos e consome mais energia (ACHÃO, 2003). Contudo, o setor de maior consumo 

de energia é o industrial, responsável por cerca de metade do consumo total de energia.  
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Na estrutura de demanda de energia elétrica, a classe comercial deverá manter o forte 

desempenho observado nos últimos anos e, com isso, apresentará a maior alta (5,8% 

anuais, em média) entre os segmentos de consumo. Apesar do alto crescimento do setor 

de comércio e serviços, a indústria permanecerá sendo a classe responsável por quase 

metade do consumo total de eletricidade no país (EPE, 2012). 

 

Tabela 1. Projeções de consumo de eletricidade por classe 

 

Brasil. Projeções do consumo total de eletricidade por classe 

(mil GWh): Classe 2011 2021 % ao ano 

 

Residencial 112 174 4,5 

 

Industrial 225 346 4,4 

 

Comercial 74 129 5,8 

 

Outros 61 87 3,6 

 

Total 472 736 4,5 

 

 
Fonte: EPE (2011)

43
 

 

Para atender ao aumento da demanda de energia, o Plano Decenal de Expansão da 

Energia 2021 (BRASIL, 2012) do Ministério de Minas e Energia apresenta uma necessidade de 

crescimento da capacidade elétrica nacional (capacidade instalada no SIN – Sistema Integrado 

Nacional) de 56%, saltando de 116,5 mil MW para 182,4 mil MW. Desse crescimento, planeja-se 

que 16 mil MW provenham da energia eólica. Desses, cerca de 12 mil MW instalados no 

nordeste (BRASIL, 2012). 

3.2 MEIO AMBIENTE E COMPETITIVIDADE  

 

Do ponto de vista da classificação da energia eólica enquanto energia renovável, ou seja, 

limpa, de pouco impacto ambiental, é importante considerar que o elemento que a coloca nessa 

categoria é a não emissão de gases de efeito estufa (GEE), aliado ao fato de sua matéria prima, o 

                                                 
43

 Inclui autoprodução; para 2011, considerada estimativa preliminar do consumo de energia elétrica. 
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vento, não ser um recurso finito na natureza. Daí a nomenclatura energia renovável. Vale 

salientar que não existe nenhum tipo de geração de energia que não cause impacto ambiental, 

todas elas modificam a natureza. A hidrelétrica muda o curso da água; a termelétrica é campeã 

em produção dos gases de efeito estufa, poluição do ar; a nuclear traz poucos impactos diretos ao 

meio ambiente, mas sempre há o risco da radioatividade; as usinas de álcool, que usam o bagaço 

da cana como matéria-prima, impactam no espaço de terra potencialmente agriculturável que é 

destinado à produção de energia; já a energia eólica, também recebe a crítica de utilizar espaços 

que poderiam ser agriculturáveis, além dos ruídos que são prejudiciais ao ecossistema, atingindo 

diretamente o curso das aves, e ainda há o problema estético, sobretudo no litoral do nordeste 

brasileiro (PINGUELLI ROSA, 2012). 

Contudo, a energia eólica não produz gases de efeito estufa (GEE), convencionados no 

mundo como o principal problema ambiental, sendo a geração de energia de fontes não 

renováveis, como o carvão e o petróleo, grandes vilãs.  Os gases de efeito estufa (GEE) são 

considerados um grande problema ambiental, porque o aumento da concentração desses gases 

eleva o calor do sol retido na terra, aumentando assim a temperatura da terra e ocasionando 

mudanças climáticas. Os principais gases de efeito estufa (GEE) são H²O (vapor de água), CH4 

(metano), N²O (óxido nitroso) e CO² (dióxido de carbono), sendo o dióxido de carbono o mais 

combatido em função de estar presente no ar poluído oriundo de processos industriais (SALINO, 

2011).    

No sentido de diminuir a emissão de gases de efeito estufa para responder aos imperativos 

da mudança do clima, a diversificação da matriz energética com fontes renováveis tem sido um 

alvo da política nacional, sendo a energia eólica uma alternativa em curso. O Decreto 7.390/2010, 

que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima, coloca o Plano Decenal de 

Energia como um elemento da diminuição dos gases de efeito estufa, impondo metas de não 

emissão de CO² pelo setor energético até 2020 num montante máximo de 680 milhões de 

toneladas em 2020. Por sua vez, o Plano Decenal de Expansão da Energia 2021 (BRASIL, 2012) 

prevê um crescimento de fontes renováveis na matriz energética brasileira na quadra de 5,1% ao 

ano, sendo o maior expoente a energia eólica. 

Esse compromisso de redução da emissão de gases de efeito estufa é um compromisso 

voluntário da política internacional de meio ambiente, haja vista que desde a COP-15 o Brasil 

vem assumindo o compromisso com outros países, em conferências da ONU, de diminuir a 
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emissão de gases de efeito estufa. Esse compromisso foi reafirmado na Conferência das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, Rio + 20, em 2012. É voluntário porque, mesmo 

sendo signatário do UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, ou 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), de acordo com o Protocolo 

de Quioto, o Brasil não está obrigado a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, sendo essa 

prerrogativa destinada aos países desenvolvidos chamados de países do Anexo I (BRASIL, 

2012).  

Percebe-se que a mudança da matriz energética brasileira em favor da energia eólica 

traduz compromissos ambientais de não emissão de gases de efeito estufa (GEE), sendo 

ambientalmente positivo para o país. Por outro lado, entende-se que o valor ambiental por si só 

não é capaz de vencer a disputa no mercado capitalista. Portanto, para que a fonte renovável 

tenha força no mercado nacional e internacional, é preciso que esteja aliada ao interesse 

econômico. Logo, a geração de energia eólica brasileira precisa ser dotada de competitividade.  

A competitividade é traduzida para o mercado na relação preço versus qualidade da 

energia produzida, sendo a competitividade ótima quando a proporção é pequeno preço versus 

alta qualidade da geração de energia elétrica, sobretudo quando se trata da inserção da energia 

eólica no SIN de transmissão de eletricidade no país. Assim como foi visto acima, o preço da 

energia eólica vem caindo, mas ainda está acima do nível de competitividade de outras fontes 

nacionais como a biomassa e a hidráulica. Além do preço, outro elemento que agrega valor à 

competitividade da energia eólica em relação a outras fontes energéticas é a sua rápida 

capacidade de instalação – em média três anos.  

Nesse diapasão, “uma infraestrutura de suprimento, fabricantes, formação de mão de obra 

e conhecimento de tecnologias do setor se fazem necessários” (CGEE, 2012, p. 33), o que 

demanda apoio à indústria de energia eólica no país, tanto na sua estruturação quanto na inovação 

para responder aos problemas típicos dos ventos brasileiros. Nesse sentido, o Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos (2012, p. 35) identifica: “apesar da visão otimista do governo quanto à 

competitividade da energia eólica, diante dos bons resultados dos últimos leilões, sem apoio, a 

indústria se manterá apenas com tecnologias defasadas e sem utilizar o grande potencial eólico do 

Brasil”.   

Para Elbia Melo (2013, p. 134-139), há dois elementos fundamentais para garantir a 

competitividade do setor: a dimunuição do custo dos aerogeradores e a concorrência. Para ela, a 
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dimunuiçao do custo dos aerogeradores decorre tanto do progresso tecnológico, quanto da 

equalização dos altos custos gastos com logística de infraestrutura, transporte, formação de mão 

de obra e “falta de concorrência na cadeia de fornecedores de componentes elétricos”. Já a 

concorrência, para esta autora, que atualmente é presidente executiva da Associação Brasileira de 

Energia Eólica (ABEEólica), deve dizer respeito não só a concorrência entre as empresas 

instaladas no Brasil, mas também a concorrência internacional, pois “esse setor tem um grande 

potencial de evolução, não podendo estar sujeito, portanto, a fortes barreiras para entrada nos 

países onde os investimentos estão acontecendo, pois a ausência de competição nesses mercados 

poderá manter a indústria em um grau de desenvolvimento inferior ao seu potencial”.  

 

O ponto central dessa discussão é que, se a indústria nacional de equipamentos não 

estiver tão longe da fronteira tecnológica do setor, essa consegue incentivos e condições 

para reagir à entrada, e reage. Sai da zona de conforto, que não sairia se não tivesse 

competição. Se a indústria nacional for muito ineficiente, essa não reage porque 

simplesmente não consegue. Nesse conceito, há um claro trade-off. Se forem permitidas 

importações, corre-se o risco de “matar” a indústria nacional; por outro lado, a 

produtividade aumenta e o custo de produção reduz a conta com equipamentos mais 

modernos. Se, entretanto, não se permitir importações, a indústria nacional sobrevive, 

mas em uma situação de “locked-in”, em um equilíbrio de baixa produtividade com 

preços maiores, o que onera toda a sociedade (MELO, 2013, p. 134-135). 

 

Desse modo, o valor ambiental, latente na energia eólica, para ser dotado de 

competitividade e, portanto, real viabilização dentro da matriz energética nacional, necessita estar 

articulado com os interesses econômicos setor de energia eólica, mais precisamente, à indústria 

de energia eólica instalada no país. Em outras palavras, o valor ambiental só se executa na 

prática, se como pré-requisito existir incentivo político e fiscal, no qual o foco principal deva ser 

investimentos em ciência, tecnologia e inovação.  

 

3.3 ENERGIA EÓLICA E DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

Tendo em vista o cenário da energia eólica explicitado acima e a consideração do 

desenvolvimento nacional como objetivo da República definido constitucionalmente, é possível 

assumir que a energia eólica no Brasil detém a capacidade de concretizar em alguns aspectos o 

desenvolvimento nacional na leitura aqui defendida, com o sentido de superação do 

subdesenvolvimento. Acerca desses aspectos aprofunda-se agora em diante. 
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Considerando apenas os índices de crescimento econômico, o que configura um dos 

elementos da superação do subdesenvolvimento, constata-se que o processo de crescimento 

econômico em curso atualmente levará a um aumento da demanda de energia elétrica de 4,7% em 

dez anos (BRASIL, 2012), conforme supramencionado na seção 3.1.2.. Logo, admite-se que o 

aumento da oferta de energia elétrica no país torna-se uma questão fundamental para responder 

aos desafios de crescimento econômico apresentados pela conjuntura da atualidade. 

Considerando o potencial eólico brasileiro de 143 mil MW com oscilação de velocidade 

acima de 5%, o que é reconhecido como potencial ótimo (ANEEL, 2009), conforme 

supramencionado na seção 3.1; considerando os resultados do PROINFA de 1,5 GW de 

capacidade eólica já instalada no país, conforme supramencionado na seção 3.1.1; considerando 

os resultados dos leilões de mais 1,5 GW de capacidade eólica já contratada e em fase de 

construção, conforme supramencionado na seção 3.1.2.; considerando que uma usina eólica no 

Brasil gera 40% de sua capacidade instalada, enquanto que na Europa a média é de 20% (CGEE, 

2012); considerando que durante o ano de 2012 entraram em funcionamento trinta e oito novos 

parques eólicos, totalizando cento e oito parques eólicos em funcionamento no país 

(ABEEÓLICA, 2013, p. 2); assume-se que a geração de energia eólica é um potencial energético 

brasileiro.  

Considerando que a energia eólica corresponde a 3% do fornecimento de energia elétrica 

no mundo, conforme supramencionado na seção 3.1; considerando, como exemplo, a Dinamarca 

(país que terá sua política de energia eólica estudada detalhadamente no próximo capítulo), que 

tem mais de 20% de sua matriz energética na fonte eólica, é possível assumir que há viabilidade 

na geração de eletricidade a partir da fonte eólica.  

Considerando que a velocidade dos ventos é maior no período de estiagem e que no 

período seco os níveis de reservatórios hídricos diminuem consideravelmente, conforme 

supramencionado na seção 3.1, há uma complementaridade sazonal entre a fonte hídrica, 

principal fonte de energia elétrica no Brasil, e a fonte eólica. Nesse sentido, a fonte eólica pode 

vir a ser um elemento decisivo para garantir a segurança de suprimento nos períodos de 

estiagem
44

. Contudo, é necessário que se cumpra com os desafios tecnológicos de transmissão, ou 

seja, incorporação ao SIN, tema que será abordado adiante. 
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 “As interconexões do sistema brasileiro (Figura 1) permitem que o Operador Nacional do Sistema, ONS, 

compense as variações sazonais no país, aumentando a eficiência do sistema e permitindo o aproveitamento das 
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Além de a energia eólica ser uma possibilidade de concretização do desenvolvimento 

nacional, assim o faz respondendo a outro objetivo da República definido no artigo 3º da 

Constituição: o combate a desigualdades regionais.  

Isso se dá porque a maior parte do potencial eólico brasileiro está concentrado na região 

nordeste do Brasil, conforme supramencionado na seção 3.1, uma região historicamente fora do 

eixo principal de geração de riquezas no país, que se concentrou no sudeste. Nesse sentido, o 

desenvolvimento do potencial eólico no nordeste é um elemento para combater esse tipo 

assimetria regional, pois a implantação de usinas eólicas no nordeste vem acompanhada de 

geração de empregos diretos e indiretos, da necessidade de formação de mão-de-obra 

especializada, da instalação da cadeia produtiva de suprimento da energia eólica na própria região 

a fim de evitar problemas logísticos
45

, o que sem dúvida leva a um crescimento econômico da 

região, no mínimo. Assim, “o aproveitamento desse potencial demandará investimentos na 

infraestrutura e nas telecomunicações, além de necessitar da oferta de serviços sociais de suporte 

a núcleos técnicos para operação e manutenção dos parques que darão impulso à economia 

regional” (CGEE, 2012, p. 28). Um exemplo concreto dessa situação acontece no Ceará: em 

Fortaleza, uma indústria de torres de turbinas eólicas, produzindo duzentas torres de 75 a 85 

metros, gera em média duzentos e cinquenta postos de trabalhos anualmente. Além de 

movimentar a economia local com compras de mercadorias e serviços, aproximadamente R$ 

38.000,00 por MW são gastos anualmente com empresas locais pelo fornecimento de 

mercadorias e serviços para projetos de energia eólica (CEARÁ, 2010, P.64-65). De acordo com 

a ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica), apenas a fabricação de aerogeradores 

                                                                                                                                                              
complementaridades sazonais que naturalmente ocorrem em algumas regiões. Adicionalmente, a capacidade de 

geração a gás natural cumpre um papel importante no sentido de manter a segurança de suprimento, pois funciona de 

forma sincronizada à geração hidrelétrica, aumentando a energia firme do sistema e minimizando o desperdício por 

vertimento. [...] No entanto, as iniciativas do Governo têm demonstrado uma tendência de expansão mais 

direcionada à contratação de fontes renováveis e alternativas em detrimento da contratação de termelétricas à base de 

energia fóssil.” NOGUEIRA, Larissa Pinheiro Puppo. Estado atual e perspectivas futuras para a indústria eólica no 

Brasil. P. 12 – 13. Dissertação UFRJ/ COPPE, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: 

<www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/larissa_nogueira.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2012.  
45

 Moana Simas defende que a infraestrutura é o principal gargalo para a consolidação da energia eólica no Brasil e 

credita isso às dificuldades de transporte sob três aspectos essenciais: 1. Condição de tráfego nas rodovias brasileiras 

devido às péssimas condições físicas das rodovias, sobretudo no Nordeste; 2. Dificuldade no transporte de 

equipamentos devido à pouca disponibilidade de caminhões para o transporte, haja vista especificidades 

comprimento dos caminhões, com cerca 40m, para transportarem pás, por exemplo; 3. Dificuldades na infraestrutura 

de cabotagem devido à falta de estrutura de armazenamento nos portos brasileiros. SIMAS, Moana Silva. Energia 

eólica e desenvolvimento sustentável no Brasil: estimativa da geração de empregos por meio de uma matriz insumo-

produto ampliada. Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Energia) – EP/FEA/IEE/IF da 

Universidade São Paulo – USP. São Paulo, 2012. P. 110-111. 
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gera mais de doze mil empregos, e estima-se a criação de cerca de vinte mil empregos diretos 

com mão-de-obra local na construção de parques eólicos até 2016 (SANTOS, 2012). 

 

Do ponto de vista socioeconômico, a geração de empregos e renda em regiões carentes 

demonstra um papel relevante das externalidades positivas decorrentes da geração 

eólica. O pagamento referente aos arrendamentos é feito diretamente aos proprietários 

das áreas, representando geração e injeção de renda por, no mínimo, vinte anos em 

regiões que, em sua maioria, são bastante carentes, com economias estagnadas, inclusive 

no semiárido brasileiro. (MELO, 2013, p. 126). 

 

No que diz respeito à competitividade, é importante considerar dois elementos 

fundamentais: o preço e o tempo médio de instalação de uma usina eólica. O preço médio do 

KWh da energia eólica, desde o início do PROINFA (que fomenta a instalação de uma indústria 

nacional de insumos para energia eólica no país através da sua demanda enquanto política pública 

do índice de 60% de nacionalização), caiu em 60%; posicionando o MWh da energia eólica em 

torno de R$ 200,00 por MWh, enquanto  a biomassa é de R$ 156,00 por MWh e a hidráulica é R$ 

78,00 por MWh (BRASIL, 2012), conforme supramencionado na seção 3.1.1. 

A competitividade da energia eólica no país aumentou tanto após o PROINFA, que a 

partir de 2009 a energia eólica começou a efetivamente fazer parte do sistema de leilões para 

contratação de energia elétrica no país, sendo que no leilão A-5 de dezembro de 2012 85% desse 

certame foi contratado através da fonte de energia eólica. E já houve leilões em 2011 em que o 

preço médio do KWh da energia eólica ficou em R$ 99,00.  

Outro elemento que aumenta a competitividade da energia eólica é o curto prazo para 

instalação do empreendimento eólico, cerca de três anos, conforme supramencionado no item 

3.2.. Esses dois elementos (preço e curto prazo) aliados à tendência de crescimento da energia 

eólica no país, ilustrada pela meta do Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 de que 16 mil 

MW de energia elétrica sejam oriundos de fonte eólica, conforme supramencionado na seção 

3.1.2., levam à constatação de que há uma tendência atual de aumento da competitividade da 

energia eólica no Brasil – elemento que contribui, no mínimo, para o crescimento econômico.    

Considerando que a exploração do potencial eólico brasileiro demanda a instalação de 

indústrias que formam a cadeia produtiva da energia eólica, basicamente composta por indústrias 

de aerogeradores, de torres e de pás, que por sua vez vêm a demandar indústrias de suprimentos 

para essa cadeia produtiva, é possível constatar que a exploração do potencial eólico brasileiro 

tende a fortalecer a indústria nacional, elemento fundamental para a superação do 



100 

 

subdesenvolvimento. No sentido de ilustrar as demandas de mercado oriundas do crescimento da 

energia eólica no país, o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos – CGEE (2012, p. 33) aduz 

que “neste cenário de crescimento da participação desta fonte na matriz elétrica nacional, uma 

infraestrutura de suprimento, fabricantes, formação de mão de obra e conhecimento das 

tecnologias do setor se fazem necessários”, conforme supramencionado na seção 3.2..   

No que diz respeito à indústria de insumos para energia eólica no país, percebe-se que, 

considerando apenas a indústria de aerogeradores – em 2007 existia no Brasil apenas uma 

indústria de aerogeradores, a WOBBEN WIND POWER (alemã), e atualmente estão instaladas 

no país a IMPSA (argentina), a GE (norte-americana), a GAMESA (espanhola), a WEG/MTOI 

(Joint Venture Brasil/Espanha), estão em fase de construção a ALSTOM (francesa), VESTAS 

(dinamarquesa), FUHRLANDER (alemã), SUZLON (indiana), e estão em negociação a 

SIEMENS (alemã) e GUODIAN UNITED POWER (chinesa), conforme supramencionado na 

seção 3.1.1 –; considerando a composição atual da indústria de energia eólica no país, 

demonstrada na figura abaixo (SÃO PAULO, 2012, p. 38); considerando que a crise econômica 

mundial acarretou o desaquecimento do mercado dos Estados Unidos e da Alemanha e que isso 

impactou diretamente no aquecimento do mercado de insumos para energia eólica na América do 

Sul, tornando essa região a mais atrativa para o mercado mundial, conforme supramencionado na 

seção 3.1.1; constata-se que a indústria de insumos para energia eólica está numa curva em 

ascensão. Essa é a tendência. 

É verdade, também, que essa ascensão da indústria pode se dar de maneira a contribuir 

apenas com o crescimento econômico, ou de maneira a contribuir com a superação do 

subdesenvolvimento. Esse tema será abordado no capítulo 5 sob a perspectiva dos ajustes de 

financiamento e inovação necessários para aproximar mais a realidade da energia eólica no Brasil 

do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento.   

Diante do exposto nesta seção, a exploração do potencial eólico brasileiro se configura no 

mínimo como uma hipótese de alavancagem do crescimento econômico. Contudo, para que a 

exploração do potencial eólico brasileiro contribua para além do crescimento econômico do país, 

no sentido da superação do subdesenvolvimento, é necessário que o funcionamento do mercado 

de insumos para energia eólica responda também aos ditames da soberania nacional e da 

produção tecnológica nacional, estudados a seguir.  
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Figura 2: Indústria eólica no Brasil (aerogeradores, torres e pás) 

 

Fonte: São Paulo, 2012.  

 

3.4 ENERGIA EÓLICA E SOBERANIA NACIONAL 

 

A compreensão de soberania implica uma dualidade necessária entre as relações externas 

e internas de um país. Assumir a soberania como um princípio a ser preservado pela atuação 

estatal deve perpassar os aspectos da autonomia política, econômica, tecnológica, militar e 

ideológica, conforme visto no capítulo anterior.  

No sentido da luta cotidiana pela conquista da soberania brasileira, Samuel Pinheiro 

Guimarães (2001, p. 10) afirma ser necessário eliminar as vulnerabilidades externas, que são 

justamente as fragilidades econômicas frente à ordem econômica internacional (que por sua vez 

podem ser agrupadas em dois aspectos complementares, porém distintos: a economia política e a 

economia financeira – monetarização), as fragilidades tecnológica, política, militar e ideológica. 

Para responder a essas demandas da construção soberana na política externa do Brasil, ele 
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defende a implementação de uma “estratégia realista de inserção internacional do Brasil”, a qual 

se baseia em três grandes desafios: redução das disparidades sociais, eliminação das crônicas 

vulnerabilidades externas e realização acelerada de seu potencial.  

A partir de uma rápida visão do horizonte da energia eólica no Brasil, percebe-se a 

possibilidade da energia eólica dialogar com a eliminação das crônicas vulnerabilidades externas 

com a redução das disparidades sociais e, sobretudo, com a realização acelerada de seu potencial. 

Nesse sentido, a energia eólica dialoga diretamente com dois aspectos da soberania: a soberania 

econômica e a soberania tecnológica. É o que se passa a investigar doravante.   

No que diz respeito à externalidade da soberania, é preciso considerar que a exploração 

energética nacional é um vetor importante para a acumulação de poder na geopolítica mundial. 

 

Entre os temas da agenda geopolítica mundial neste início do século XXI, a energia 

ocupa posição central. De um lado, as restrições na oferta de petróleo e o crescimento 

econômico intensivo em energia – com destaque para o desempenho extraordinário dos 

chamados países “emergentes”, particularmente, os asiáticos que pressionaram a 

demanda para cima, estimulando, apenas de forma tímida, o investimento em fontes 

energéticas alternativas. De outro lado, o consumo crescente de combustíveis fósseis – 

petróleo, carvão e gás natural, principais emissores dos gases causadores do efeito estufa 

– torna-se o centro das preocupações políticas com as mudanças climáticas. 

Em seu conjunto, as transformações no panorama energético mundial vêm impactando a 

geopolítica, na medida em que contrapõem diferentes estratégias de inserção dos grandes 

consumidores (os Estados Unidos, a União Europeia e a China) (IPEA, 2010, p. 441).  

 

No atual estágio do sistema capitalista, com padrões de consumo homogêneos e 

crescentes a partir do centro para os países periféricos, a energia tende a ser cada vez mais um 

elemento de alto valor na geopolítica mundial. Ora, para atender ao crescimento da demanda de 

consumo, que passa pela verticalização do sistema produtivo instalando indústrias nos países 

cada vez mais periféricos, conforme visto no capítulo anterior, será necessário aumentar a 

produção e o consumo de energia no mundo. Porém, nem todos os países dispõem dos recursos 

naturais necessários para desenvolver sua própria energia.  

Assim, a geração de energia em solo nacional tem sido uma preocupação presente em 

toda a história do desenvolvimento do Brasil.  

 

O Brasil preocupou-se, desde o início de seu processo de industrialização, em amenizar a 

dependência da energia importada. Ao longo do século XX, em particular a partir da 

década de 1930, a estratégia energética teve como objetivo garantir suporte ao processo 

de desenvolvimento. Essa política instensificou-se com a criação do Petróleo Brasileiro 

S/A (Petrobrás), em outubro de 1953, pelo presidente Getúlio Vargas, resultado da 
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histórica campanha popular “O petróleo é nosso”, que havia começado em 1946. Em seu 

primeiro momento, a Petrobrás privilegiou investimentos nas atividades de refino e 

distribuição, com o objetivo de respaldar a industrialização e a modernização do país. 

Por mais de um século, o Brasil foi importador líquido de petróleo. Nos momentos de 

choque de oferta, respondeu com investimentos em outras fontes de energia, 

notadamente hidroelétrica, e, em particular o alcóol, após o choque de 1973, com o 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool) e, outras fontes como a energia nuclear e, com 

menos êxito, o carvão. O Brasil se destaca hoje no cenário internacional de energia como 

um país de matriz mais limpa, cuja emissão de dióxido de carbono encontra-se 

significativamente abaixo da médial mundial (IPEA, 2010, p. 442). 

 

Diante deste cenário percebe-se que não apenas o petróleo é um elemento de alto valor e 

disputa na geopolítica mundial (sem dúvida, tem sido a principal fonte energética em disputa 

desde o século XX), mas também a produção energética como um todo. E, nesse sentido, a 

realização do potencial energético brasileiro com a exploração de todas as fontes disponíveis 

deve contribuir para o aumento do poder político do Brasil no sistema mundo. Assim, é 

estratégico explorar o potencial eólico brasileiro.  

Entretanto, tendo em vista o referencial da soberania econômica, explorar o potencial 

eólico brasileiro pode estar relacionado com o aumento da soberania econômica brasileira ou não. 

Isso acontece porque a organização do mercado de insumos para energia eólica e, mais ainda, de 

toda a economia política energética para o setor eólico pode implicar em mais ou menos 

autonomia, a exemplo do caso da exploração do pré-sal brasileiro, uma novidade na política 

energética.  

O Brasil, em seu processo de formação econômica, sempre oscilou entre duas grandes 

tendências e as descobertas do pré-sal podem conduzir o país tanto em uma, como em 

outra direção. Uma é a constituição de um sistema econômico nacional, autônomo, com 

os centros de decisão econômica internalizados e baseado na expansão do mercado 

interno, em um processo de desenvolvimento vinculado a reformas estruturais. A outra 

consiste no modelo dependente ou associado, com preponderância das empresas 

multinacionais e do sistema financeiro internacional, dependente financeira e 

tecnologicamente e vinculado às oscilações externas da economia mundial, [...] 

(BERCOVICI, 2011, p. 351).  

 

Em que pese não ser objetivo uma análise detida sobre a relação entre a exploração de 

petróleo no Brasil e a soberania, é importante considerar que na exploração do pré-sal o novo 

regime jurídico de partilha confere mais soberania ao país do que o regime de concessão utilizado 

para as demais áreas de exploração de petróleo no país. 

 

A primeira e mais urgente medida tomada pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva foi 

propor a mudança de modelo de contrato de exploração de petróleo então vigente no 



104 

 

Brasil, por meio do Projeto de Lei nº 5.938/2009. Além deste projeto, foram 

encaminhados outros três projetos de lei ao Congresso Nacional buscando alterar a 

legislação petrolífera do país e propiciar melhores condições para o aproveitamento das 

jazidas do pré-sal: os Projetos de Lei nº 5.939/2009, que autorizavam a criação de uma 

empresa pública, gestora dos novos contratos de partilha da produção; nº 5.941/2009, 

que propunha a autorização para a União ceder onerosamente à Petrobrás, sem licitação, 

o exercício da pesquisa e lavra do petróleo e gás natural nas áreas não concedidas do 

pré-sal. Após uma série de debates intensos em todo o país e no Congresso Nacional, os 

projetos foram convertidos em lei no decorrer do ano de 2010 (BERCOVICI, 2011, p. 

319). 

 

Devido ao regime jurídico da energia eólica no Brasil ainda estar em fase de consolidação 

por ser um novo potencial em exploração, é possível admitir que a questão de responder mais ou 

menos à soberania (seja em seu aspecto econômico, seja em seu aspecto tecnológico) está em 

disputa na sociedade. Em que pese a Constituição de 1988 impor um projeto de superação do 

subdesenvolvimento que passa necessariamente pela soberania econômica e tecnológica no país, 

uma vez que ela é um dado da esfera do dever ser, por si só, não resolve todos os problemas, pois 

o lócus de realização dos preceitos constitucionais está na sociedade e estes devem ser garantidos 

pelo Estado. Assim, ao se fazer referência à “disputa na sociedade” sugere-se que essas 

preocupações com a construção de um regime jurídico soberano, para serem concretizadas, 

precisam ser parte dos objetivos políticos de um governo. Nesse caso, apenas o controle de 

constitucionalidade não teria força suficiente para construir um regime jurídico calcado na 

soberania econômica e tecnológica.  Faz-se, então, necessário que o governo e o congresso 

nacional estejam pelo menos parcialmente convencidos da construção de uma economia política 

mais soberana. Uma que ensejaria um regime jurídico de energia eólica com mais aspectos 

favoráveis à construção da soberania.  

O que se pretende considerar, aqui, é que o regime jurídico e, portanto, a política de 

energia eólica tal como está hoje possuem tanto aspectos que contribuem para a soberania 

econômica e tecnológica do país, como aspectos que a desfavorecem, não sendo esta uma 

construção linear.  

Entre os elementos positivos para a soberania econômica está a necessidade do 

cumprimento do índice de nacionalização de 60% exigido para os empreendimentos do 

PROINFA, elemento que induz a instalação de uma indústria de insumos para energia eólica no 

país, conforme supramencionado nas seções 3.1.1 e 3.3.. A política de financiamento para energia 

eólica do BNDES também é um elemento positivo, pois tem como critério de liberação de crédito 
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a comprovação de um índice de nacionalização de 60% ou a obediência ao Processo Produtivo 

Básico – PPB, quando aplicável. Há, ainda, um cadastro de fabricantes do BNDES em que as 

indústrias, para se tornarem beneficiárias de crédito, se cadastram assumindo o compromisso de 

fornecer insumos para energia eólica que cumpram com os índices de nacionalização exigidos. 

Atualmente pertencem a esse cadastro a Alstom, IMPSA, Gamesa, GE, Siemens, Vestas, 

Wobben e WEG
46

 (BNDES, 2011).   

Já o sistema de leilões inaugurado pelo novo marco regulatório da energia elétrica, 

supramencionado na seção 3.1.1, é ambíguo no que diz respeito a sua contribuição para a 

construção da soberania econômica brasileira. Por um lado, os leilões têm contribuído 

significativamente para o aumento da competitividade da energia eólica, o que leva ao 

crescimento da economia nacional, conforme supramencionado na seção 3.3. E uma economia 

forte, oriunda de setores estratégicos, contribui para o acúmulo de poder geopolítico. Por outro 

lado, o sistema de leilões praticamente torna uma exclusividade o critério da modicidade tarifária, 

o que atrai grandes empresas internacionais por terem melhores condições de disputar o preço 

final. Assim, opta-se basicamente pela instalação dessas empresas no país, fato que é 

fundamental para a consolidação desse mercado interno, porém abre uma brecha para a 

reafirmação da dependência econômica externa. Entende-se que atrair empresas internacionais 

não configura por si só um impedimento para a soberania econômica. Contudo, a falta de uma 

economia política autônoma, que imponha contrapartidas para a instalação dessas empresas de 

fortalecer a economia regional e, sobretudo no sentido da transferência de tecnologia, sem dúvida 

mitiga a soberania econômica e necessariamente leva à não soberania tecnológica. 

O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE, (2012, p. 29-35) já apresenta como 

crítica ao sistema de leilões o fato de dificultar a criação de novas tecnologias nacionais e a 

transferência de tecnologia, haja vista que a primeira iniciativa das empresas internacionais é 

fornecer insumos de estoque para consolidar-se no mercado e só então instalar-se no país. E, com 

vistas à disputa dos leilões, o investimento em novas tecnologias fica mitigado pelo objetivo da 

redução de custos necessários para conseguir se posicionar nos leilões. Assim, o CGEE (2012), 
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 Em 2012 o BNDES suspendeu o cadastro de seis fabricantes de aerogeradores (VESTAS, SUZLON, ACCIONA, 

FURHLANDER, CLIPPER e SIEMENS) por não atenderem ao índice de nacionalização necessário para o Finame, 

destas a VESTAS e SIEMENS conseguira recuperar o cadastro. Essa medida, responde aos imperativos da 

soberania, mas por outro lado diminui a concorrência, pois o impacto foi tão grave para as empresas que perderam o 

financiamento FINAME que diminuiu a oferta de equipamentos no Brasil (MELO, 2013, p. 130).    
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na sua publicação “Análises e percepções para o desenvolvimento de uma política de CT&I no 

fomento da energia eólica no Brasil”, apresenta a preocupação com o futuro do mercado de 

energia eólica nacional, destacando “a necessidade de pesquisas voltadas para avaliação dos 

riscos econômicos da atração dos investimentos internacionais para o Brasil, uma vez que a 

instalação de empresas estrangeiras no país pode inibir o desenvolvimento de empresas 

nacionais” (2012, p. 63).  

A partir da análise desse aspecto do sistema de leilões para o mercado de insumos de 

energia eólica no país, é possível assumir que o regime jurídico que rege a energia eólica no país 

atualmente (sistema de leilões) não responde aos imperativos da soberania tecnológica, aspecto 

fundamental da compreensão de soberania e que é fruto da brecha aberta por deficiência na 

soberania econômica.  

Percebe-se que a realização do potencial eólico brasileiro sob os imperativos da soberania 

nacional não se dá de maneira linear. Existem contradições no regime jurídico que hora 

contribuem com a soberania econômica e tecnológica, hora desfavorecem esses dois aspectos da 

soberania. Esse cenário demonstra apenas que diante do grande potencial eólico brasileiro torna-

se fundamental realizar ajustes no regime jurídico do país para aproximá-lo mais do projeto 

constitucional de superação do subdesenvolvimento. Tais medidas serão analisadas no capítulo 5.  

 

3.5 ENERGIA EÓLICA E O DESAFIO TECNOLÓGICO 

 

Conforme supramencionado no início deste capítulo, os componentes da energia eólica 

são as torres, o nacele e as pás. Entretanto, ao se detalhar essa composição, percebe-se que a torre 

abriga um rotor, que abriga o cubo e as pás, sendo responsável por assegurar o ângulo de rotação 

das pás, e dentro disso há a nacele, que é o gerador em si e guarda um sistema de controle, 

responsável pelo funcionamento do aerogerador (COSTA, 2009).  
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Figura 3. Componentes do aerogerador 

   

FONTE: CRESESB 

 

No que diz respeito ao custo de instalação de um parque eólico, o mais alto custo é com 

aerogeradores devido à alta complexidade tecnológica em comparação com outros itens. Apenas 

o nacele, contendo o sistema de controle, o gerador e os demais sistemas, pode representar 60% 

do custo. Assim, para os aerogeradores, a questão da evolução tecnológica é definidora da 

eficiência e da diminuição de custos. Um aerogerador atual produz em média cento e oitenta 

vezes mais energia elétrica do que um aerogerador há vinte anos atrás (COSTA, 2009).  
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Gráfico 3. Composição do custo de implantação de um parque eólico no Brasil 

 

FONTE: SOARES, 2010. 

 

As torres são feitas de aço e concreto. São também o elemento menos complexo dos 

aerogeradores, e sua evolução tecnológica é flagrante, pois enquanto na década de 1980 se 

produzia energia eólica com torres de cerca de 15m, já em 2010 se comercializava torres de até 

126m (CGEE, 2012, p.40). Inclusive, essas altas torres exigem elevadores internos para o acesso 

ao nacele (COSTA, 2009). A evolução das torres é importantíssima para o aproveitamento de 

ventos mais velozes, pois é necessária, em geral, uma velocidade mínima de 3,5 m/s para as pás 

começarem a se movimentar (COSTA, 2009), e quanto maior a altura, mais fortes são os ventos. 

Assim, com torres de 100m, o potencial eólico brasileiro pode triplicar.  

Esse processo de evolução tecnológica das torres, que proporciona torres maiores, exige 

todo um processo de inovação tecnológica relativo aos aerogeradores, pois torres maiores exigem 

pás diferentes, que por sua vez exigem rotores diferentes e, quanto maior o diâmetro dos rotores, 

maior a potência gerada pelo aerogerador.  
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No caso das pás, demanda-se inovação no sentido de diminuir o peso
47

 (CGEE, 2012, p. 

40), haja vista que uma única pá pesa em média noventa toneladas e o alto peso pode 

comprometer a estabilidade de toda a estrutura. Como as pás são feitas basicamente de fibra de 

vidro e resina epóxi (COSTA, 2009), tal constatação demanda pesquisa na área de materiais.  

No caso das pás e rotores, são necessários modelos mais eficientes para os ventos 

brasileiros, pois o que ocorre majoritariamente é que o mercado brasileiro tem sido atrativo para 

empresas transnacionais que estão com seus estoques cheios e vendem no Brasil aerogeradores 

adaptados a outras condições meteorológicas. Isso impulsiona um relaxamento dos investimentos 

em inovação por parte das indústrias. Um exemplo desse caso ocorre com a corrosão dos 

componentes do aerogerador, pois o nível de salinidade no nordeste brasileiro está no mais alto 

nível, próximo aos índices de salinidade do mar morto. Isso tem proporcionado um aumento na 

demanda por troca de peças antes do previsto pelas empresas, que agora começam a desenvolver 

peças adequadas às especificações do grau C5 de corrosão (CANAL ENERGIA, 2012).  Esse 

fato apenas ilustra a demanda por pesquisa com relação à temática de pás e rotores específicos 

para os ventos brasileiros, elemento avaliado pelo CGEE (2012) como prioritário. Por outro lado, 

tanto as pás quanto as torres, devido às suas dimensões, apresentam dificuldade logística no 

Brasil. As torres, por exemplo, são transportadas em módulos, o que define uma preferência pela 

contratação de fornecedores locais (CGEE, 2012, p. 41), e nem sempre há fornecedores aptos na 

região nordeste, detentora do maior potencial eólico. 

O nacele exige uma série de componentes microeletrônicos, de softwares e sensores com 

a capacidade de otimizar a geração de energia e a segurança do equipamento (CGEE, 2012, p. 

40). Assim eles controlam a potência gerada, evitando que as pás continuem a girar 

aceleradamente durante vendavais, o que diminui o risco de danos ao equipamento. As 

tecnologias de controle mais usadas são pitch, stall e yaw. O sistema pitch controla a inclinação 

das pás através de um método de verificação da velocidade várias vezes por segundo. E quando a 

velocidade dos ventos ultrapassa a potência do gerador, reduz-se o ângulo de ataque do vento, 

fazendo com que apenas a potência do gerador seja extraída. No sistema stall, as pás são fixas em 

seu ângulo e no momento em que a velocidade dos ventos ultrapassa a potência do gerador, 
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 No Brasil existem três tipos de fabricantes de pás: fábricas que vendem as pás do tipo “prateleira” com dimensões 

padronizadas, como a dinamarquesa LM; fábricas que produzem pás sob encomenda, como a brasileira Tecsis; e 

fábricas que produzem todos os componentes do aerogerador, como a Wobben, subsidiária da alemã Enercon 

(COSTA, 2009).  
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ocorre uma turbulência que desencadeia um processo de travagem do rotor. Atualmente, os 

equipamentos mais modernos vêm obrigatoriamente com esses dois tipos de controle, pitch e 

stall (COSTA, 2009). Complementarmente, “os sensores que indicam direção e velocidade dos 

ventos determinam o posicionamento do rotor, que deve estar sempre posicionado frontalmente 

em oposição à direção do vento” (CGEE, 2012, p. 40), o que consiste no sistema de controle yaw.  

Em geral, há dois modelos padrões de tecnologia de geradores. O primeiro, que foi 

predominante até 2007, é uma tecnologia mais barata e produz maiores ruídos. Essa tecnologia 

consiste basicamente numa caixa multiplicadora que conecta o gerador ao eixo e assim aumenta a 

velocidade de rotação. A segunda tecnologia é mais sofisticada. Não há caixa multiplicadora, o 

gerador vem diretamente acoplado no eixo, é mais silenciosa e exige baixo custo de manutenção. 

Esse tipo de tecnologia é dominado por grandes empresas do setor eólico, como o grupo Vensys e 

Enercon, que fabricam todos componentes do aerogerador (COSTA, 2009).  

Há de se considerar também que a questão tecnológica é ainda mais definidora quando se 

trata de aerogeradores offshore, especialidade dinamarquesa. De acordo com COSTA (2009), em 

alto–mar tanto a velocidade como a estabilidade dos ventos é maior, o que exige aerogeradores 

com mais potência. Assim, para a instalação offshore trabalha-se no mínimo com aerogerados de 

3 MW de potência, o que é considerado uma potência elevada. Além disso, demanda-se uma 

estrutura de sustentação diferenciada que, conjuntamente, faz dos modelos offshore de 

aerogeradores em média 40% mais caros do que os aerogeradores onshore.  

Para a transformação da energia eólica em energia elétrica, demanda-se um esforço 

tecnológico muito além da fabricação dos aerogeradores, pois é necessário tecnologia de suporte 

aos aerogeradores, como medição, armazenamento e transmissão dos dados dos ventos, além de 

tecnologias de operação e manutenção dos parques eólicos, e principalmente tecnologias que 

dizem respeito à conexão do parque eólico com as redes elétricas (CGEE, 2012, p. 41).  

Conforme verificado na seção 3.1.2., há uma necessidade no Brasil de melhorar a 

capacidade de transmissão da energia elétrica a partir da fonte eólica, ou seja, sua interligação 

com o SIN. Pois há uma disparidade entre a capacidade de energia eólica instalada e o que 

efetivamente se torna eletricidade distribuída. De acordo com matéria jornalística veiculada no 

jornal o Estado de São Paulo em 29 de setembro de 2012, dos setenta e um parques eólicos 

contratados a partir dos leilões de 2009, trinta e dois estão parados por falta de linhas de 

transmissão. Esse tema da conexão e transmissão da eletricidade torna-se um tema muito 
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sensível, pois pode afetar diretamente a qualidade da energia ofertada, gerando variações no 

perfil de tensão fornecido aos consumidores, flutuações de tensão, sobretensões, sobrefrequências 

em situações de ilhamento (SILVA et al. apud NOGUEIRA, 2011). Devido a esse tipo de 

consequência, para o CGEE (2012), no que diz respeito à qualidade de energia, considera-se 

prioritário o investimento em pesquisa na temática da inserção de harmônicos nas redes elétricas. 

Esse aspecto da qualidade é fundamental para a inserção real da energia eólica como fonte de 

eletricidade e está diretamente relacionado com a transmissão de energia, pois é necessário que a 

energia seja ofertada de maneira não intermitente e com a maior qualidade possível. Para garantir 

a transmissão eficaz da energia elétrica, os sistemas de controle dos aerogeradores ganham 

relevância. Isso tanto é verdade, que nessa área o tema de fomento à pesquisa prioritário para o 

CGEE (2012) são os sistemas de controle de geração de energia em parques eólicos conectados à 

rede. 

Vários esforços nesse tema têm sido empreendidos no mundo, sendo que estão à frente 

deste processo os grupos de trabalho do Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE). Estes têm buscado fazer com que os fabricantes de aerogeradores ofereçam um 

leque maior de opções de controle de forma a melhorar os requisitos de interconexão 

com a rede: participar do controle de frequência; participar do controle de tensão por 

meio da geração de energia reativa pelos aerogeradores; melhorar a modelagem dos 

harmônicos injetados, principalmente para os aerogeradores com máquinas de indução 

duplamente excitadas e com máquinas síncronas e a imã permanente. (CGEE, 2012, p. 

64).  

 

Diante do cenário exposto nesta seção, é possível constatar a necessidade de inovação 

tecnológica para o setor eólico brasileiro. Contudo, para que se concretize um processo de 

inovação, torna-se pré-requisito a pesquisa científica e tecnológica sobre as principais temáticas 

desse setor.    

Nesse sentido, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação através do CGEE (2012) 

aponta nove áreas de pesquisa importantes para solucionar os gargalos do setor eólico brasileiro. 

São elas: 1. Tecnologia de aerogeradores; 2. Recursos Eólicos; 3. Materiais; 4. Política, economia 

e análises socioambientais; 5. Normatização, certificação e padronização; 6. Planejamento e 

operação das usinas eólicas; 7. Conexão e integração à rede elétrica; 8. Centrais eólicas; 9. 

Engenharia (projeto, manutenção e operação de parques). Cada uma dessas áreas temáticas está 

definida sobre a base de linhas-temas de PD&I prioritários. Para a área de tecnologia de 

aerogerador, é prioritário o desenvolvimento de pesquisa em projeto de rotor e pás apropriados 

aos ventos brasileiros, conversores e inversores para conexão à rede, modelo de aerogerador para 



112 

 

qualidade de energia e análise estrutural. Para a área de recursos eólicos, são prioritárias as 

tecnologias de medição, modelos de avaliação, predição e otimização do potencial eólico, 

adequadas às necessidades locais (elaboração de padrão nacional de classe de ventos), além de 

modelos de previsão de ventos e caracterização da turbulência no Brasil. Para a área de 

materiais, é prioritário a pesquisa em materiais compósitos de aerogeradores. Para a área de 

política, economia e análises socioambientais, é prioridade a pesquisa sobre avaliação de impacto 

ambiental e instrumentos de mercado e financeiros para o setor eólico (custo, preço, tarifa). Para 

a área de conexão e integração à rede, é prioridade a pesquisa em sistemas de controle de 

geração de energia em parques eólicos conectados à rede. Na área de engenharia e centrais 

eólicas, é prioritário o modelo de centrais eólicas e logística para as instalações. Na área de 

planejamento e operação, é prioritário a pesquisa em modelos para operação do sistema elétrico 

(ONS) e modelos de sistemas híbridos de geração de energia. E para a área de normatização, 

certificação e padronização, é prioritário a pesquisa em certificação de aerogeradores, 

certificação de materiais e componentes, determinação de novo padrões de ventos e ensaios de 

qualidade de energia específicos para energia eólica.  

Esse mesmo diagnóstico do CGEE (2012 p. 46) comprova a existência de pesquisa em 

todas as áreas temáticas estratégicas para o setor eólico no Brasil, com quatorze instituições de 

pesquisa focadas em tecnologia de aerogeradores, treze instituições de pesquisa focadas em 

centrais eólicas e doze instituições de pesquisa focadas em recursos eólicos, sendo essas as áreas 

temáticas recordistas. Contudo, mesmo com o maior potencial eólico situado no nordeste e no sul 

do país, os maiores esforços de pesquisa para energia eólica estão concentrados na região sudeste.  

Para que se avance na pesquisa para o setor eólico no Brasil, é preciso considerar os 

investimentos em pesquisa, pois não há pesquisa sem financiamento. Os recursos para esse tipo 

de pesquisa são provenientes da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e do MCTI 

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). Este atua através de linhas de pesquisa do CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da FINEP (Financiadora de 

Estudos e Projetos). Esses investimentos são alocados em universidades e institutos de pesquisa 

de empresas. Segundo o programa de pesquisa e desenvolvimento regulado pela ANEEL, 1% do 

total investido entre 2008 e 2011 foi para a energia eólica, o que representa um crescimento de 

400% em relação ao investimento médio realizado entre os anos de 2001 a 2008 (CGEE, 2012, p. 

46). No entanto, ao se posicionar a energia eólica dentro do quadro de energia elétrica no país, 
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não se verifica o equilíbrio entre investimento em pesquisa e “disposição política” de 

investimento no setor. Pois a energia eólica está avançando em competitividade, sendo a principal 

fonte em potencial para exercer complementaridade com o setor hidrelétrico com vistas a 

substituir o papel das térmicas de acordo com o PDE 2021, e este setor corresponde à alocação de 

apenas 1% do investimento em pesquisa para energia elétrica feita pela ANEEL. 

A política de investimento em pesquisa do CNPq abrange a questão da energia eólica 

principalmente pelo Edital Universal, onde se proporciona o apoio a pesquisadores de diversas 

áreas que se relacionem com o tema da energia eólica. Além disso, durante os últimos dez anos, 

foram abertos editais para energia que abrangeram pesquisa sobre energia eólica. Chama atenção 

o edital MCT/CNPq/FNDCT nº 05/2010 para capacitação laboratorial e formação de recursos 

humanos para energia renováveis, que tem como um de seus cinco eixos a energia eólica e 

investiu R$ 4,5 milhões na área de energia eólica (CGEE, 2012, p. 47). 

Contudo, a maior fomentadora de pesquisa em energia eólica é a FINEP, que aplicou 26% 

de seu orçamento em PD&I na energia eólica, investindo cerca de R$ 40 milhões em energia 

eólica, entre 2002 e 2012. Destaca-se o fato desse investimento estar direcionado às empresas 

através de seu programa de subvenção econômica (CGEE, 2012, p. 48).  

É possível constatar que a exploração do potencial eólico do Brasil está diretamente 

relacionada com a produção de ciência, tecnologia e inovação no país. Em que pese demonstrar-

se insuficiente frente aos desafios do setor eólico, percebe-se a existência de investimento em 

pesquisa e a presença de um roteiro com os principais temas a serem pesquisados para a 

consolidação nacional do setor eólico.  

Dessa maneira, entende-se existir potencial para que o setor eólico brasileiro contribua 

positivamente no desafio tecnológico nacional com vistas à superação do subdesenvolvimento. 

Na opinião do CGEE (2012), o desenvolvimento dessa cadeia produtiva pode ser uma “janela de 

oportunidade” para o Brasil tornar-se autossuficiente e sair da condição de importador em direção 

à de “líder exportador de insumos para este setor”. Essa situação contribuiria diretamente para o 

rompimento da dependência externa, ao menos nesse setor do mercado interno nacional.  

Para tanto, a economia política e, por sua vez, o regime jurídico que rege esse setor 

precisam estar de acordo com os imperativos do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento. Isso significa que o Estado brasileiro precisa aproximar mais o setor eólico 

da endogeneização tecnológica, do fomento à inovação, mais claramente no que concerne a 
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inovações típicas para os ventos e mercado brasileiro. Assim, o potencial eólico brasileiro se 

concretizaria através de mercado interno para esse setor voltado para a autonomia tecnológica, 

para o bem estar da população e para o desenvolvimento socioeconômico da região em que se 

explora essa energia, predominantemente a região nordeste. As possibilidades estão dadas. 

Porém, para se concretizarem exatamente nesse sentido, serão necessários ajustes no regime 

jurídico do setor eólico, tanto no que diz respeito à política de fomento, quanto à concretização de 

inovações, tema que será abordado no capítulo 5. 

 

3.6 ENERGIA EÓLICA E MEIO AMBIENTE 

 

A energia eólica é reconhecidamente uma fonte energética limpa devido a não emissão de 

gases de efeito estufa (GEE), conforme supramencionado na seção 3.2. A diminuição dos gases 

de efeito estufa (GEE) é tanto um objetivo internacional quanto um objetivo nacional. É 

internacional porque foi consagrado, através da ONU, que o principal problema ambiental da 

atualidade é a emissão dos gases de efeito estufa (GEE). Isso tanto é verdade, que ensejou a 

existência do Protocolo de Quioto, o que foi abordado no capítulo anterior. É um objetivo 

nacional porque desde a COP-15, em Copenhaguen, o Brasil voluntariamente vem assumindo 

compromissos públicos de redução da emissão dos GEE, fazendo parte, assim, de sua política 

externa. Esta, por sua vez, enseja medidas internas, que nesse caso estão definidas no Decreto 

7.390/2010, o qual regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima.  Entre as medidas 

está a diminuição dos GEE na matriz energética brasileira com a meta de atingir um montante 

máximo de 680 milhões de toneladas de emissão de CO² em 2020. Isso impulsiona o crescimento 

das fontes renováveis na matriz energética brasileira em 5,1% ao ano, conforme definido pelo 

Plano Decenal de Expansão da Energia 2021. Logo, torna-se objetivo nacional a diversificação da 

matriz energética brasileira em torno de fontes renováveis.  

No entanto, não há intervenção na natureza que não cause impacto ambiental. Conforme 

supramencionado na seção 3.2., toda fonte de energia causa impacto ambiental! No caso da fonte 

eólica, não se causa a emissão de GEE, porém causa impacto na fauna de aves da região através 

do ruído, na utilização de terras agriculturáveis, interferência eletromagnética e impacto visual. 

Como o objetivo desta seção é a investigação da relação entre energia eólica e o meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, far-se-á uma abordagem apenas dos dois primeiros impactos citados 

acima.  

 

3.6.1 Ruído 

 

Os ruídos produzidos pelas turbinas eólicas são de duas matrizes, ruídos mecânicos e 

aerodinâmicos (EWEA, 2006). Os ruídos mecânicos, em geral, são provenientes da caixa de 

engrenagens e do aerogerador, e os ruídos aerodinâmicos são decorrentes da incidência do fluxo 

de ar sobre as turbinas (SALINO, 2011). Esses ruídos são bastante estudados na atualidade e são 

objeto de iniciativas de inovação tecnológica no modelo de aerogeradores com vistas a sua 

diminuição, conforme supramencionado na seção 3.5.  

 

Figura 4. Nível de ruído 

 

FONTE: COSTA, 2009. Com base em dados da GWEC (2008).  

 

O impacto causado pelos ruídos consiste em impacto ambiental, mais precisamente no 

que diz respeito à fauna de aves da região. Estudos demonstram que os problemas causados às 

aves da região são diversos. Os ruídos podem ocasionar a perda de habitat, a redução da área 

disponível para alimentação de aves, o desvio de curso de morcegos e de aves migratórias  
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(SALINO, 2011). Entretanto, o principal efeito negativo consiste na colisão de animais com as 

turbinas ocasionando a morte. Tais impactos podem ser previstos com determinada precisão 

através do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) necessário antes da instalação de qualquer usina 

eólica.  

Cada impacto está diretamente relacionado com a espécie que habita a região. Algumas 

espécies não são afetadas pelo ruído, outras são mais sensíveis e, portanto, o ruído ocasiona o 

afastamento de seu habitat para longe das turbinas eólicas. Porém, nem toda perda de habitat é 

permanente. É possível que aves retornem ao seu habitat original, adaptando-se às turbinas. Para 

isso, é necessária uma construção obediente ao EIA. Isso significa também que nem toda região 

tem capacidade de restaurar o habitat. Portanto, algumas regiões como florestas, por exemplo, 

deveriam estar fora de qualquer hipótese de instalação de usina eólica (SALINO, 2011).  

A colisão ocasionando a mortalidade de pássaros ocorre devido às condições de voo, 

visibilidade e outras características de cada espécie (SALINO, 2011). Muitas espécies conseguem 

desviar das turbinas. Inclusive, estudos internacionais demonstram que a mortalidade de pássaros 

e morcegos não é significativa em relação à circulação de aves na região e quantidade de turbinas 

instaladas (EWEA, 2006). Ao analisar esses dados, é importante considerar que a principal 

preocupação em relação à mortalidade de animais é a extinção de espécies. Na Espanha, uma 

pesquisa realizada em 2005 (EWEA, 2006) demonstra que, numa região com seis usinas eólicas e 

contendo novecentas e sessenta e quatro turbinas ocorreu a morte de duzentos e onze pássaros de 

tamanho médio, consistindo num percentual de 0,22 mortalidades por turbina/ano. Além disso, 

morreram mais cento e oitenta e um pássaros de tamanho pequeno e dezenove morcegos, 

demonstrando uma taxa de mortalidade menor para essas últimas espécies, consistindo num 

percentual menor do que a colisão com fios de alta-tensão e não impactando em extinção de 

nenhuma espécie da região. Nos Estados Unidos, o estudo de Erickson et. al. (2005) demonstra 

uma taxa de mortalidade de aves por colisão com turbinas eólicas de 2,11 por turbina/ano, 

considerando que os Estados Unidos tinham cerca de dezessete mil e quinhentas turbinas 

instaladas no ano de 2003, sua grande maioria localizada na Califórnia. Nesse mesmo estudo, 

chegou-se à conclusão de que a partir do conhecimento da informação de que aves de rapina 

estavam mais propensas à colisão com turbinas, foi possível desenvolver turbinas mais modernas 

e diminuir a mortalidade das aves de rapina, variando entre 0 e 0.10 por turbina/ano a taxa de 

mortalidade das aves de rapina. Isso ocasionou a morte de apenas novecentas e trinta e três aves 



117 

 

de rapina e, destas, 80% estavam localizadas em parques eólicos antigos, que não avançaram 

tecnologicamente com turbinas mais modernas.  

 

3.6.2 Utilização da terra 

 

O maior impacto da utilização de terra agriculturável para a construção de usina eólica 

acontece durante o período de construção da usina, pois nesse período há alterações no solo, 

isolamento da vegetação, podendo levar a uma inutilização do total da área da usina para outros 

fins. Contudo, ao redor do mundo, após o período de instalação da usina eólica, é possível a 

reutilização da terra para fins agriculturáveis. Isso acontece porque as torres ocupam cerca 1% da 

área total da usina eólica (EWEA, 2006), permitindo a utilização do restante do solo para 

agricultura. 

 

3.6.3 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um instrumento da Política Nacional de Meio 

Ambiente que tem por objetivo aferir o impacto ambiental causado por determinado projeto. Seu 

escopo e metodologia são regulados pela Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986, 

e necessariamente consiste em diagnóstico da área de influência considerando os aspectos físicos, 

biológicos e socioeconômicos, análise especificada dos impactos ambientais, definição de 

medidas mitigadoras de impactos negativos e elaboração de um programa de monitoramento e 

acompanhamento dos impactos positivos e negativos. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 

consiste na fundamentação do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e ambos são 

instrumentos condicionantes para o licenciamento ambiental de um projeto. Assim, esses 

documentos devem ser aprovados pelo órgão estadual e pelo IBAMA em caráter supletivo para 

fins de licenciamento ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente. Dentre as 

atividades modificadoras do meio ambiente citadas pela Resolução CONAMA nº 001 como de 

licenciamento ambiental prévio obrigatório, estão “usinas de geração de eletricidade, qualquer 

que seja a fonte primária, acima de 10 MW” (CONAMA, 1986, art. 2º, XI), situação à qual se 

enquadra a geração de energia eólica no país. Assim, toda e qualquer iniciativa de instalação de 

usina eólica no Brasil deve necessariamente ser precedida de um Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA). 
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Essa resolução, de 1986, ganhou relevância no ordenamento jurídico brasileiro e foi 

constitucionalizada, de modo que o art. 225 da Constituição Federal incumbe como dever ao 

Poder Público a exigência de “estudo prévio de impacto ambiental” para qualquer atividade 

potencialmente causadora de degradação ambiental. Isso concedeu eficácia plena para essa norma 

constitucional, pois os termos em que o Poder Público deve exercer essa prerrogativa foram 

definidos anteriormente ao texto constitucional pelo CONAMA, sendo atualmente atribuições 

corriqueiras das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, bem como do IBAMA. 

Além do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), outro mecanismo para mitigar impactos 

ambientais é a classificação do projeto enquanto Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).  

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é uma das hipóteses de flexibilização 

das restrições impostas pelo Protocolo de Quioto, e seu ambiente de execução é o Mercado de 

Carbono. O Protocolo de Quioto, com vistas a diminuir o custo para o cumprimento das metas de 

não emissão, estabeleceu três hipóteses de flexibilização das restrições impostas à emissão de 

Gases de Efeito Estufa (GEE): a) Comércio de emissões, sistema de comércio de certificados de 

redução de emissões de GEE apenas entre os países do Anexo I (países desenvolvidos), o que 

gerou o EU ETS (Sistema Europeu de Comércio de Emissões) que atualmente é o maior mercado 

de carbono; b) Joint Implementation (Implementação Conjunta), também destinada aos países do 

Anexo I, que consiste em parcerias comerciais entre esses países visando diminuir o custo de 

projetos de redução das emissões, dando origem às Unidades de Redução de Emissões. Por 

conseguinte, seus certificados de não emissão podem ser comercializados pelos investidores 

enquanto o país sede obtém o investimento estrangeiro e a possibilidade de transferência de 

tecnologia; c) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL ou Clean Development 

Mechanism) destinado aos países em desenvolvimento, que consiste na possibilidade de projetos 

de não emissão realizados nos países em desenvolvimento gerarem créditos de carbono 

(chamados offsets) que podem ser comercializados com os países do Anexo I e assim 

contabilizados na meta de redução das emissões dos países obrigados pelo Protocolo de Quioto 

(MAY, 2010, p. 319). Ou seja, os países centrais podem comprar créditos de carbono dos países 

periféricos e assim atingirem suas metas de compromisso ambiental.  

Para que um projeto seja enquadrado como um Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), é necessário que o projeto comprove a redução das emissões de GEE através “de 

atividades de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento”, e que tal 
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comprovação se dê com a demonstração de que as emissões são menores do que aconteceria sem 

aquele projeto e que ocorre para responder aos imperativos do desenvolvimento sustentável, não 

sendo apenas uma prática usual de países em desenvolvimento. O processo de comprovação da 

redução de emissões passa pelo seguinte roteiro: elaboração do documento de concepção do 

projeto (DCP); validação (verificação da compatibilidade com o Protocolo de Quioto); aprovação 

pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (verifica se o projeto contribui para 

o desenvolvimento sustentável); submissão ao Conselho Executivo para registro; monitoramento; 

certificação; emissão de unidades. A redução de emissões de GEE através de MDL é mensurada 

através de unidades de Reduções Certificadas de Emissões (RCE) e cada unidade corresponde à 

redução de uma tonelada métrica de emissões de CO² (SALINO, 2011).  Assim, a conclusão do 

próprio processo de MDL é originar as unidades de RCE equivalentes ao projeto e essas unidades 

são utilizadas pelos países do Anexo I para atingir suas metas de não emissão.  

É perceptível a possibilidade da instalação de usinas eólicas no Brasil aderirem ao MDL, 

o que possibilita ao investidor do empreendimento outro potencial de lucro: a comercialização 

dos certificados de não emissão com os países do Anexo I. Fruto desse potencial, diversos 

projetos de usina eólica no país fazem parte do MDL; O projeto do Parque Eólico de Osório, do 

Rio Grande do Sul, foi aprovado pela Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima 

(CIMGC) em 2006 com a estimativa de redução das emissões de CO² em 148.325 toneladas por 

ano (SALINO, 2011). Em 2012, foi aprovado como MDL o projeto do complexo de energia 

eólica do Rio Grande do Norte e Ceará, incluindo as usinas das empresas Eólica Mar e Terra 

Geração e Comercialização de Energia S.A., Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de 

Energia S.A. e EMBUACA Geração e Comercialização de Energia S.A.(GIMGC, 2012). 

O encaixe dessa política ambiental internacional implementada através do MDL no 

projeto de superação do subdesenvolvimento brasileiro tem caráter ambíguo. Se por um lado a 

existência de projetos eólicos brasileiros no MDL contribui diretamente para a redução da 

emissão de GEE no mundo e o potencial brasileiro de energia eólica amplia as possibilidades de 

projetos brasileiros no MDL agregando mais um valor na política internacional do país, por outro 

lado a política de MDL não contribui com o rompimento das diversas relações de subordinação 

entre centro e perifeira, pois permite que os países centrais (desenvolvidos) continuem na 

dianteira do crescimento econômico e produção tecnológica sem grandes limitações ambientais, 
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enquanto os países semiperiféricos e periféricos executam projetos de desenvolvimento 

sustentável de interesse dos países centrais.  

Contudo, mesmo no aspecto de não contribuição com a autonomia nacional, as variadas 

possibilidades de o Brasil ser um parceiro no MDL trazem ao país um tipo de valor no sistema 

mundo que países centrais não conseguem oferecer. Essa valoração é capaz de ser utilizada 

trazendo benefícios nacionais, não só pecuniários, mas também de parcerias de transferência de 

tecnologia, nesse caso podendo transformar a energia eólica numa “janela de oportunidade”. Para 

tanto, é necessário que a política para o setor eólico estabeleça esse tipo de contrapartida.  

No geral, ao se analisar a energia eólica como hipótese de concretização do aspecto do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado dentro do projeto de superação do 

subdesenvolvimento, percebe-se que a energia eólica configura uma hipótese ótima de 

concretização desse direito. Para tanto, basta considerar como elemento primeiro a não emissão 

de GEE e, também, os ruídos como impacto ambiental negativo não significativo o suficiente 

para causar a extinção de espécies, registrando a necessidade da ampliação de estudos no sentido 

da inovação tecnológica em aerogeradores com vistas à diminuição dos ruídos como solução 

viável para esse problema de impacto ambiental. Além disso, o impacto ambiental no uso da terra 

é relativo e permite a utilização de mais de 90% da área da usina eólica para fins agriculturáveis 

e, também, não há a possibilidade de instalação de usinas eólicas no Brasil sem um Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) prévio com vistas a mitigar os impactos negativos. Por fim, deve-se 

considerar a possibilidade das usinas eólicas no Brasil serem admitidas como projetos de MDL.  

 

3.7 O SENTIDO PLENO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

Conforme visto no capítulo anterior, o desenvolvimento nacional no sentido furtadiano 

ganha uma conotação diferente de apenas crescimento econômico. Ganha a conotação de 

crescimento econômico com combate as heterogeneidades sociais, com a busca da autonomia 

tecnológica, com a busca da soberania, com combate às desigualdades regionais e com equilíbrio 

ambiental. Ou seja, consiste na própria superação do subdesenvolvimento brasileiro.  

Na seção 3.3 discorre-se apenas sobre os aspectos da energia eólica que levam ao 

crescimento econômico, que é um vetor importantíssimo do desenvolvimento nacional porém não 

o único. Assim, a compreensão da energia eólica como uma hipótese de concretização do 
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desenvolvimento nacional só se completa ao se discorrer sobre a energia eólica como 

possibilidade de combate às desigualdades regionais, como possibilidade de fortalecer a 

soberania nacional, como possibilidade de ser uma “janela de oportunidade” para a inovação 

tecnológica nacional e assim fortalecer a indústria nacional de insumos para esse setor, como 

possibilidade de contribuir para o equilíbrio ambiental. Pois todos esses elementos são aspectos 

próprios das diversas dimensões que a compreensão de desenvolvimento nacional deve 

considerar. Assim, não se pode vê-los de maneira estanque, em separado, mas sim concatenados, 

dando forma à compreensão de desenvolvimento nacional assumida pela constituição, que é o 

vetor da superação do subdesenvolvimento.  

Nesse sentido, a energia eólica configura-se com uma hipótese ótima de concretização da 

superação do subdesenvolvimento. Contudo, não se pretende aqui afirmar que a energia eólica é 

única hipótese de concretização desse projeto, mas, sim, que é um setor da economia com 

possibilidades reais de contribuir com a concretização do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento. 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO  

 

Este capítulo buscou confrontar o setor de energia eólica no Brasil com o projeto 

constitucional de superação do subdesenvolvimento para, assim, demonstrar que o setor da 

energia eólica reúne condições e possibilidades de concretizar esse projeto em muitos aspectos.  

Não se pretendeu aqui defender que a energia eólica concretizaria o projeto constitucional 

em sua plenitude, mas, sim, que esse setor da economia reúne vários aspectos que contribuem 

para essa realização.  

Verificou-se também insuficiências e, portanto, constatou-se a necessidade de ajustes no 

regime jurídico desse setor. Entretanto, não se pretendeu adentrar em quais os tipos de ajustes 

necessários, apenas apontar brechas, uma vez que o capítulo 5 se dedicará a investigar quais os 

ajustes prioritários para tornar esse setor da vida econômica do país ainda mais próximo da 

imposição constitucional de superar o subdesenvolvimento.  
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4 ENERGIA EÓLICA: EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 
 

  

A energia eólica é uma fonte energética que passa hoje por um processo de crescimento. 

Dados recentes da World Wind Energy Association (WWEA, 2012) demonstram que até o fim de 

junho de 2012 o total de capacidade instalada no mundo atingiu 254.000 MW. Esse dado, 

comparado com o mesmo no ano de 2007, demonstra um crescimento 160.200 MW em cerca de 

cinco anos, pois, em 2007, a capacidade instalada da energia eólica no mundo era de 93.800 MW 

(ANEEL, 2009, p. 79).  

O maior mercado de energia eólica no mundo é a China. Em 2011 os maiores potenciais 

instalados estavam na China, seguida pelos Estados Unidos, pela Índia e pela Alemanha (CGEE, 

2012). Contudo, o cenário mundial do mercado de energia eólica tem sido muito instável nos 

últimos anos devido aos efeitos da crise econômica mundial. Isso é tanto verdade que na primeira 

metade de 2012 o ranking entre os principais mercados se altera, porque a Índia manteve seu 

mercado estável, a China teve um leve decréscimo e os países mais afetados pela crise 

econômica, Estados Unidos e os países da zona do Euro, voltaram a dar resposta. Ainda assim, a 

China se mantém na liderança, seguida por Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Índia, que 

juntos representam 74% da capacidade instalada de energia eólica global (WWEA, 2012).  
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Gráfico 4. Capacidade de instalação 

 

Fonte: WWEA, 2012.   

Dado um breve panorama sobre a energia eólica no mundo, este capítulo tem por objetivo 

analisar de forma mais detida a experiência com energia eólica de três países: China, Estados 

Unidos e Dinamarca. O motivo desse recorte é buscar experiências em países que ao mesmo 

tempo demonstrem pujança no setor de energia eólica e também guardem características 

simétricas e assimétricas com o Brasil. A China justifica-se por ser o maior expoente mundial da 

atualidade, mas também por ser um país que guarda características de semiperiferia, embora ela 

tenha implementado uma política ofensiva de catch up. Assim, sob alguns aspectos, a China 

funciona como país central e, nesse sentido, demonstra grande esforço para garantir sua soberania 

perante o sistema mundo. Os Estados Unidos justificam-se por serem um grande expoente 

mundial, são o principal país central e hegemônico da atualidade e que, nessa quadra, encara a 

energia eólica como uma alternativa. A Dinamarca, em que pese não estar entre os países de 

maior capacidade instalada de energia eólica no mundo, tem 25% do total de sua oferta de 

eletricidade de origem eólica, sendo essa a maior proporção de energia eólica numa matriz 

energética no mundo. Além disso, é pioneira no desenvolvimento da energia eólica offshore, 

sendo o principal país em capacidade instalada offshore. Ainda, a história demonstrou que, 
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devido à escassez de recursos naturais energéticos em solo dinamarquês, o sucesso da energia 

eólica na Dinamarca se deu como alternativa advinda do esforço de inovação para lidar com a 

crise de petróleo da década de 1970.  

Mesmo nessa análise mais detida, o objetivo não é esgotar todos os aspectos que se 

relacionem com a energia eólica em cada um desses países, mas sim buscar uma análise dos 

dados que classificam cada país como um expoente da energia eólica e, a partir daí, construir uma 

abordagem com foco na questão da inovação e da política de fomento. Leia-se: financiamento da 

energia eólica em cada país. 

 

4.1 CHINA 

 

A China conta hoje com uma capacidade instalada de 67.774 MW, sendo que em 2011 

houve um incremento de 17.630,9 MW (GWEC, 2012), e apenas no primeiro semestre de 2012 

cresceu mais 5.400 MW (WWEA, 2012), demonstrando um crescimento processual. Atualmente, 

as empresas chinesas de fabricação de turbinas eólicas estão entre as maiores do mundo, com 

destaque para SINOVEL, GOLDWIND, UNITED POWER e MINGYANG. As metas 

governamentais para energia eólica são de atingir 100 GW de capacidade instalada em 2015 e 

150 GW em 2020 (GWEC, 2012), e, de acordo com declaração do Ministro de Energia Elétrica, 

o potencial eólico explorável da China deve ser em torno de 253 GW (SAIDUR et al., 2010). 

A principal fonte energética da matriz chinesa é o carvão. A energia eólica representa 

apenas 1,5% da oferta de energia elétrica no país (GWEC, 2012). No entanto, a meta 

governamental apresentada pelo Mid and Long-Term Development Programming for Renewable 

Energy (PEIDONG et al., 2010) é de atingir até 2020 16% de energia renovável na matriz 

energética chinesa, sendo que a principal fonte renovável na China é a fonte eólica.  

Na China, treze províncias já têm capacidade instalada acima de 1 GW, sendo o maior 

expoente a Região Autônoma da Mongólia Interior com mais de 17.6 GW de capacidade 

instalada (GWEC, 2012). Os melhores ventos para aproveitamento da energia eólica se 

concentram no norte, onde fica a Região Autônoma da Mongólia Interior, e no sudeste, mais 

precisamente no litoral (SANDUR et al., 2010). Numa breve comparação com o Brasil, apenas a 

capacidade instalada da Região Autônoma da Mongólia Interior em 2011 é superior à meta 

almejada pelo Brasil até 2021, de 16 GW.  
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Tabela 2. Províncias mais poderosas da China 

 

 

Fonte: GWEC, 2012.  

Na opinião do GWEC (2012), a China é o maior expoente em energia eólica no mundo, 

mas entra agora num momento de crescimento estável haja vista não ser mais possível alcançar 

um crescimento que dobra a capacidade instalada a cada ano. Isso só ocorre porque se enfrenta 

dificuldades na velocidade da instalação das linhas de transmissão, que não acompanham o 

crescimento da capacidade instalada. Ainda assim, a expectativa internacional é de que a China 

atinja satisfatoriamente suas metas de crescimento para energia eólica até 2020.  

Em que pese o potencial eólico da China estar quase absolutamente concentrado na 

modalidade onshore, o país possui também um potencial offshore que aos poucos está sendo 

explorado. A meta é atingir a produção de 5GW de energia eólica offshore no ano de 2015 e 30 

GW em 2030, o que representa um desafio, pois ao fim de 2011 sua capacidade instalada offshore 

era de 258,4 MW (GWEC, 2012). Se a China conseguir atingir suas metas de produção de 

energia eólica offshore, pode vir a ser líder mundial nessa tecnologia, pois atualmente já é o 

terceiro país em energia eólica offshore, ficando atrás apenas do Reino Unido e da Dinamarca.  

 

4.1.1 Panorama histórico 

 

Registros demonstram que pesquisas e pequenas iniciativas de geração de energia eólica a 

partir de pequenos geradores para bombear água datam de 1958. A partir de 1978, inicia-se a 

produção de geradores de 100 W tanto para produzir energia quanto para bombear água no 

interior da China (PEIDONG et. al., 2009). Entretanto, foi nas últimas duas décadas que a 
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produção de energia eólica na China ganhou força, mais precisamente a partir do ano de 2005 

com a promulgação, pelo Congresso Nacional Chinês, da Lei de Energias Renováveis da 

República Popular da China. 

Antes dessa lei, que foi um novo marco regulatório para as Energias Renováveis na 

China, houve outras políticas de incentivo que proporcionaram um crescimento tímido, porém 

gradual, da energia eólica na China. Essas políticas de fomento chinesas tiveram foco no estímulo 

à indústria de insumos para energia eólica chinesa e na atração da indústria de geradores de 

energia eólica. Veja abaixo o crescimento da capacidade instalada de energia eólica na linha do 

tempo e sua relação com a determinada política de fomento a cada época. 

 

Gráfico 5. Capacidade de instalação cumulativa 

 

Fonte: SAIDUR et. al., 2010.  

 

 

4.1.2 As políticas públicas de fomento 

 

A primeira política de fomento à energia eólica na China com um caráter mais robusto se 

deu durante o nono plano quinquenal (1996-2000) e se chamava Ride the Wind Program. Essa 
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política de fomento teve o foco na indústria de aerogeradores. O objetivo era atrair empresas 

internacionais da área de fabricação de aerogeradores e estabelecer um setor chinês de fabricação 

de aerogeradores de alta qualidade (SAIDUR et. al., 2010).  Essa era uma política característica 

de início da formação de uma indústria do setor eólico. Foi conduzida pela Comissão Estatal de 

Desenvolvimento e Planejamento e consistia em garantir que as usinas eólicas aprovadas durante 

o nono plano quinquenal (1996-2000) tivessem pelo menos 40% de índice de nacionalização para 

as turbinas eólicas. De acordo com SAIDUR et. al. (2010), essa política de fomento foi 

responsável pela formação de joint ventures na China e foi fundamental para trazer a tecnologia 

de aerogeradores para a China.  

O programa seguinte de fomento a energia eólica na China foi o National Debt Wind 

Power Program e consistiu em quatro projetos-piloto de usinas eólicas subsidiados pela dívida 

pública nacional, de modo que necessariamente fossem produzidas com componentes chineses. O 

objetivo era fomentar a indústria local de insumos para energia eólica. No ano 2000, os quatro 

projetos piloto estavam estabelecidos e foram responsáveis pela introdução de 73 MW de 

capacidade instalada de energia eólica. Logo depois, o governo chinês decidiu reduzir os 

impostos para o setor de energia eólica de 17% para 8,5% (SAIDUR et. al., 2010), o que 

configurou uma política permanente de incentivo para o setor.  

A partir do ano de 2003, o Governo Chinês, através da Comissão de Desenvolvimento 

Nacional e Reforma, começou a adotar o modelo de concessão, com contratos de compra e venda 

de energia de vinte anos de período operacional. Esse programa é chamado de Wind Power 

Concession Project e tem por objetivo atrair investimentos nacionais e internacionais para 

desenvolver energia eólica em larga escala na China. Seu método de atuação funciona assim: há 

dois tipos de seleção, a primeira entre projetos capazes de gerar pelo menos 100 MW de energia 

eólica e a segunda diz respeito à escolha do investidor através de licitação. Por outro lado, o 

governo oferece a contrapartida de que o preço da energia comercializado seria definido através 

de concurso e de que toda a eletricidade efetivamente gerada pelas usinas eólicas seria comprada 

pelo governo (SAIDUR et. al., 2010). O que ocorreu na prática foi que esse programa estabeleceu 

o modelo de tarifa feed-in no mercado chinês. O modelo de tarifa feed-in chinês tem suas 

peculiaridades, pois o método para definir a tarifa feed-in dos contratos utiliza um preço de 

concurso (preço ótimo) entre os projetos a cada rodada, ao invés de definir uma tarifa feed-in para 

cada projeto. O objetivo governamental ao adotar esse método foi de que, após algumas rodadas, 
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o preço médio trabalhado na tarifa feed-in refletiria o custo local da geração de energia eólica e 

uma média de lucro razoável (YE, 2012).   

Na opinião de SAIDUR et. al. (2010), esse tipo de política diminui os riscos de mercado 

do setor e, assim, proporciona uma melhor taxa de lucro para o negócio. Isso tanto é verdade, que 

até 2007 ocorreram cinco rodadas de concessão, originando dezoito projetos concedidos com 

uma capacidade total de 3350 MW (YE, 2012). É importante salientar que a partir da terceira 

rodada de concessão foram implementados novos critérios para contrabalançar a tendência de 

definição da tarifa a partir apenas do menor preço. Assim, os indicadores de classificação do 

concorrente incluíram planos técnicos, benefícios econômicos para a região e tarifa feed-in 

proposta com diferente peso na classificação. Dessa forma, o peso da tarifa feed-in trabalhada na 

terceira rodada foi de 40% e na quarta rodada foi de 25% (YE, 2012). Nesse modelo chinês, os 

fabricantes de insumos para energia eólica são obrigados a participar da licitação, podendo 

concorrer individualmente ou em consórcio, empresas nacionais ou estrangeiras.  

Contudo, foi a partir de 2006, com a vigência da Lei de Energia Renovável da República 

Popular da China, que, de fato, a energia eólica tomou grande impulso, conforme demonstrado na 

figura acima. A referida lei foi aprovada pelo Congresso Nacional chinês na 14ª sessão de 28 de 

fevereiro de 2005 e teve vigência a partir de 1º de janeiro de 2006.  

Esse novo marco regulatório para as energias renováveis toma uma medida determinante 

para a produção de energia eólica no país, pois em seu artigo 14 exige que os operadores do 

sistema de eletricidade no país comprem toda a produção de energia renovável gerada por 

projetos licenciados e que estejam conectados às linhas de transmissão (CHINA, 2005). Com essa 

medida, a fonte eólica se beneficia, pois é a fonte renovável mais desenvolvida nesse país e, ao 

mesmo tempo, a medida torna o mercado de energia eólica mais forte ou supercompetitivo, uma 

vez que está afastando todo o risco inerente a qualquer mercado. 

A Lei de Energias Renováveis da RPC é responsável por elevar as energias renováveis 

para o patamar de prioridade estratégica. Assim, em seu artigo 1º, define o escopo da legislação 

de promover o desenvolvimento das energias renováveis, diversificar a matriz energética, 

aprimorar a estrutura energética, garantir a segurança energética e preservar o meio ambiente
48

. 

                                                 
48

 Renewable Energy Law of  Popular Republic of China, 2005. Article 1- “In order to promote the development and 

utilization of renewable energy, improve the energy structure, diversify energy supplies, safeguard energy security, 

protect the environment, and realize the sustainable development of the economy and society, this Law is hereby 

prepared.” 
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Essa nova legislação introduz a exigência de planos e programas específicos para 

impulsionar o desenvolvimento das energias renováveis e, nesse sentido, diversos departamentos 

governamentais agiram rapidamente para editar as leis e políticas acessórias à Lei de Energias 

Renováveis da RPC para, dessa forma, regulamentar o que estava preceituado pela lei principal. 

Cinco tipos de legislação acessória foram promulgadas, sendo elas: Guidance and Content for the 

Development of Renewable Energy Industry, Temporary Method for Managing the Special 

Capital of Renewable Energy Development, Temporary Management for the Price and Cost 

Sharing in Renewable Energy Power Generation, Administrative Regulations on Renewable 

Energy Power Generation and Mid- and Long- Term Development Programming for Renewable 

Energy (PEIDONG, et. al., 2009). Desses, o principal programa é Mid- and Long- Term 

Development Programming for Renewable Energy, porque apresenta as metas e objetivos a 

serem alcançados pelo governo chinês em médio e longo prazo. 

Assim, a Lei de Energias Renováveis da RPC de 2005 é muito mais do que um programa 

de fomento, é um marco regulatório geral que prevê o desempenho de uma série de políticas 

específicas de fomento a energia renovável. Através dessas políticas, há três tipos de fomento 

trabalhados na China: o subsídio financeiro, política de impostos favoráveis e política de preço 

favorável.  

O subsídio financeiro é a forma mais comum internacionalmente de política de fomento. 

Pode ser subdividido em subsídio no investimento, subsídio no produto e subsídio ao usuário. 

Dentre os tipos de subsídio possíveis, o subsídio ao usuário é o mais comum na China, pois o 

subsídio no produto é quase inexistente, sendo restrito a uma iniciativa específica para a 

biomassa. O subsídio no investimento, por sua vez, é direcionado ao desenvolvimento da geração 

de energias renováveis em áreas rurais, sendo a maior fonte beneficiada a energia eólica com um 

desconto de 50% na taxa de juros dos empréstimos. O subsídio ao usuário é central para a 

exploração de gás natural na China, e também é o principal tipo de política de fomento utilizada 

pelos governos regionais e, nesse quesito, beneficiam prioritariamente a energia eólica. Por 

exemplo, a Região Autônoma da Mongólia Interior destina um subsídio de entre 100 e 300 yuan 

para os camponeses de áreas remotas que compram eletricidade de pequenas centrais eólicas 

(PEIDONG et. al., 2009).   

Em que pese o fato de a política de impostos favoráveis ser, ao redor do mundo, a 

primeira medida utilizada para fomentar determinado setor, na China essa é uma política pouco 
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utilizada na área de energias renováveis. Mesmo assim, o imposto sobre o valor agregado da 

geração de energia eólica é reduzido em 50%, equipamentos necessários para a geração de 

energia eólica e que a China é incapaz de produzir são isentos da taxa de importação, para a 

maioria dos equipamentos a taxa de importação é reduzida. Os governos regionais, por sua vez, 

utilizam bastante a política de isenção do imposto de renda de empresas da cadeia produtiva de 

insumos para energia renovável, basicamente energia solar e eólica, como é o caso da Região 

Autônoma da Mongólia Interior em que as empresas da cadeia produtiva de energia eólica têm o 

mesmo privilégio das empresas de alta densidade tecnológica, ou seja, a isenção do imposto de 

renda (PEIDONG et. al., 2009). 

No que diz respeito ao fomento através da política de preços favoráveis, é importante 

considerar que a política energética chinesa é baseada nas premissas de garantir o acesso à rede 

elétrica e utilizar preços módicos na eletricidade. Para atingir os preços módicos, o princípio que 

lidera a formação de preço da eletricidade na China é o princípio da capacidade de devolução do 

empréstimo e lucro razoável. Assim, deve ser adotado o preço médio e o prejuízo ocorrido com a 

diferença entre o preço proposto e o preço praticado por cada proponente deve ser dividido por 

toda a rede. Contudo, a partir da Lei de Energias Renováveis da RPC de 2005, a energia eólica 

deixa de concorrer igualmente com outras fontes elétricas para a formação do preço da 

eletricidade. Por conseguinte, as empresas operadoras do sistema elétrico chinês
49

 compram 

energia eólica a preço definido pelo Estado ou preço mínimo de concurso (PEIDONG et. al., 

2009), pois a intenção governamental é que a energia eólica possa concorrer igualmente com 

outras fontes energéticas quando a sua geração atingir competitividade – logo, preço ótimo.  

No entanto, estudos apontam que o desempenho crescente da energia eólica de maneira 

acelerada nos últimos dez anos deve-se ao investimento na política de fomento à indústria de 

insumos para energia eólica em larga escala. Peidong et. al. (2009), identifica uma série de 

programas de fomento à pesquisa científica e tecnológica e ao enfrentamento de gargalos da 

indústria chinesa voltados especificamente para as energias renováveis. No que diz respeito aos 

insumos da energia eólica, a grande resposta do setor é a consolidação de várias empresas 

capazes de produzir todos os itens do aerogerador de larga escala, como Xinjiang Jinfeng e 

                                                 
49

 Esse sistema é equivalente ao Operador Nacional do Sistema (ONS) brasileiro, porém, diferentemente do Brasil, o 

sistema está basicamente concentrado em duas grandes empresas estatais: State Grid Corporation, grande empresa 

estatal com cinco filiais que ao todo atendem cinco regiões da China, e China Southern Power Grid, com sede em 

Cantão, que atende a região sul da China.  
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Zhejiang Yuanda. Além disso, várias empresas que produzem apenas parte dos insumos para 

energia eólica começaram a aparecer, como Chongqing Gear e Huiteng Vane. O Wind Power 

Concession Project foi definidor para incentivar esse novo momento da indústria de insumos para 

energia eólica na China, pois aumentou significativamente a proporção de produtos chineses nos 

empreendimentos do setor eólico de larga escala devido ao critério do índice de nacionalização. 

Por outro lado, a atração de grandes empresas nacionais e internacionais para o setor de energia 

eólica na China também desempenhou uma função importante para fortalecer esse setor 

industrial, tendo como expoentes a Shangai Electronics, Harbin Electronicas, GE e Vestas.  

O sucesso da indústria de insumos para energia eólica na China contou com uma 

preocupação relevante do governo em desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas para o 

setor. Atualmente a China implementa seu 12º plano quinquenal, mas desde o 6º plano 

quinquenal, mais precisamente a partir de 1982, o governo chinês realiza o State Technical 

Problem Tackling Plan com o objetivo de viabilizar capital para financiar pesquisas científicas e 

tecnológicas na área de energias renováveis. Dos projetos de destaque financiados pelo governo 

através da Comissão Estatal de Planejamento estão os projetos-modelo The Bright Project e o 

The Fair Wind Project (PEIDONG, et. al., 2009). No sentido de consolidar o investimento em 

P&D como um elemento central para o desenvolvimento do setor industrial da área de energias 

renováveis, o Mid- and Long- Term Development Programming for Renewable Energy 

estabelece a criação de um fundo específico para o fomento da pesquisa e desenvolvimento para 

o setor de energias renováveis.  

 

4.1.3 Gargalos da política de energias renováveis chinesa 

 

Em que pese toda a liderança da China na geração da energia eólica nos últimos anos, 

estudos chineses identificam gargalos a serem superados pela política de energias renováveis nos 

próximos anos.  

O primeiro gargalo é o tamanho do investimento em P&D na área de energias renováveis. 

Comparativamente, em 2005 o investimento em pesquisa na área de energias renováveis da 

União Europeia foi 44 vezes maior que o investimento chinês (PEIDONG et. al., 2009). Assim, a 

proposta do fundo específico aprovada em 2007 no Mid- and Long- Term Development 

Programming for Renewable Energy vem no intuito de responder a esse gargalo e fortalecer as 
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necessidades industriais próprias da China. Nesse sentido, objetiva-se diminuir a quantidade de 

bens de capital importados necessariamente para a produção de energia eólica de larga escala e 

otimizar o aproveitamento da energia eólica. Por exemplo, atualmente a China conduz pesquisas 

sobre o armazenamento de energia eólica.  

Nessa quadra, o desafio chinês de desenvolvimento da energia eólica guarda relação 

direta com a inovação focada para os gargalos chineses. Na opinião de Saidur et. al. (2010), a 

falta de tecnologia doméstica é o principal problema do setor de energia eólica. Isso implica tanto 

na necessidade de altas taxas de importação de equipamentos de larga escala quanto no sistema 

de transmissão de energia elétrica. Atualmente, o principal problema técnico do setor eólico está 

na conexão e transmissão, ou seja, na interligação das usinas eólicas, que geralmente estão em 

localidades remotas, com as estruturas da rede de transmissão. Esse problema é tão grave que está 

limitando a velocidade do crescimento da energia eólica na China, pois o governo determinou 

através do Wind Farm Development and Management Interim Rules and Regulations a 

impossibilidade do início da construção de uma nova usina eólica sem que as etapas da concessão 

estejam todas aprovadas. Isso significa que é pré-requisito a instalação de linhas de transmissão 

antes mesmo de iniciar a construção da usina eólica (GWEC, 2011). 

Na opinião de Peindong et. al. (2009), os problemas técnicos que demandam inovação são 

agravados porque é necessário levar em consideração as especificidades de cada região para 

desenvolver tecnologia com respostas específicas, o que não ocorre na China. Para ele, deveria 

haver iniciativas de inovação em distribuição regional de energia e, também, quando o governo 

apresentar metas para as regiões, deveria levar em consideração os Mid- and Long- Terms 

Development Programming for Renewable Energy de cada província, o que resultaria em 

políticas regionais de fomento à inovação.  

Por outro lado, há uma posição consolidada entre estudiosos (PEIDONG et. al., 2009; 

SAIDUR et. al., 2010) de que a política de formação do preço da energia elétrica é um grande 

gargalo e necessita de ajustes. O problema se dá porque o preço de compra da energia elétrica 

ocorre de maneira individualizada. Cada projeto é analisado individualmente e atinge um preço, o 

que resulta em mais de um preço de compra de energia praticado na mesma região e numa 

demanda dos empreendedores em ter o preço revisto à medida que artigos componentes dos 

custos internos se alteram.  
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Existe também uma crítica à descentralização das políticas públicas relacionadas às 

energias renováveis, pois vários departamentos governamentais expedem políticas públicas e 

normatizações acerca do tema e isso gera algumas contradições na ponta. Por exemplo, ao 

mesmo tempo em que se exige um índice de nacionalização nos empreendimentos eólicos, existe 

desconto e até isenção no imposto de importação (Peidong et. al., 2009). Tal situação demandaria 

um órgão especializado que fosse capaz de gerir toda a política de energias renováveis, obteria o 

controle macro e sintonia das políticas públicas implementadas na China.  

Por outro lado, tal crítica pode ser relativizada, uma vez ser possível observar esse mesmo 

fenômeno por um diferente ponto de vista. As contradições oriundas de diferentes tipos de 

políticas públicas podem apenas ser encaradas como contradições inerentes a um setor robusto da 

economia, que demanda uma visão governamental do todo, porém não linear. Nesse caso 

concreto, inclusive, seria possível, sim, pensar na possibilidade de um único órgão capaz de 

dirigir todos os tipos de políticas públicas correlacionadas à energia eólica, ou – até mais amplo – 

às energias renováveis. No entanto, seria simplista admitir que incentivos tributários à importação 

de produtos em que a indústria chinesa não tem o pleno domínio seriam uma contradição absoluta 

com o fomento à produção de peças chinesas para o setor. Ora, barrar o incentivo à importação de 

produtos que a China ainda não é capaz de produzir nacionalmente implicaria necessariamente 

em desacelerar o setor eólico e, ainda mais, fechar possibilidades de transferência de tecnologia 

para que em perspectiva a China possa produzir esse tipo insumo. Nesse sentido, conforme 

analisado no capítulo 2, na seção que trata do desafio tecnológico, demonstra-se que tanto pela 

compreensão evolucionista da inovação e política industrial quanto pela compreensão 

estruturalista, o convívio com tecnologias internacionais mais avançadas é necessário para a 

evolução da tecnologia nacional, sendo a transferência de tecnologia e a busca por “janelas de 

oportunidades” objetivos a serem perseguidos para enfrentar de maneira autônoma o desafio 

tecnológico. Assim, a partir desse ponto de vista, não se entende essa como uma contradição real 

na política de incentivo às energias renováveis na China. 

O último gargalo enfrentado pela energia eólica na China diz respeito às políticas de 

financiamento. Em que pese a China implementar uma série de subsídios financeiros para 

fomentar a produção de energia eólica no país, conforme demonstrado na seção anterior, a 

política de financiamento ainda se demonstra insuficiente frente aos objetivos de crescimento da 

energia eólica no país.  
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De acordo com Peidong et. al., existe uma diferença gritante entre o incentivo dado aos 

gigantes projetos-modelo e a maioria dos empreendimentos eólicos na China, que são de médio e 

pequeno porte. Para estes, os subsídios oferecidos pelo governo através de empréstimos para 

viabilizar o empreendimento atingem uma escala de valor que cobrem apenas cerca de 10% do 

investimento necessário ao empreendimento – isso numa média para o conjunto das energias 

renováveis. Nessa quadra, a consequência concreta é que grande parte dos empreendedores 

nacionais precisam completar o seus investimentos com fontes internacionais, quer sejam 

empréstimos em bancos internacionais ou investimentos diretos de empresas multinacionais. 

Diante desse cenário, são poucos os empreendimentos eólicos de médio e grande porte que são 

financiados por 100% de capital nacional – isso fora os gigantes projetos modelo que têm um tipo 

de suporte governamental privilegiado. Esse fenômeno apresenta um risco que merece atenção 

especial: a possibilidade de os insumos de alta tecnologia para energias renováveis na China 

serem monopolizados pela indústria não chinesa. Por outro lado, a atração de empresas 

multinacionais do ramo na China tem sido feita com especiais privilégios para aquelas que se 

consolidarem no mercado chinês através da figura jurídica denominada joint venture
50

, como, por 

exemplo, a recente joint venture formada pela Siemens e Shangai Electric, bem como a joint 

venture formada pela GE e uma subsidiária da Harbin Power Equipment Company.  

No sentido de melhorar as possibilidades de financiamento para os empreendimentos das 

energias renováveis na China, Peidong et. al. (2009) sugere que o governo chinês invista na 

alternativa de mercado financeiro próprio das energias renováveis, com crescimento do 

investimento governamental, com a concretização do fundo Build-Operate-Transfer das energias 

renováveis, investimento de fundos públicos, ações e outros mecanismos financeiros. Nesse caso, 

sugere-se a Bolsa das Energias Renováveis como alternativa, sendo que a maioria dos ativos da 

Bolsa seriam públicos. Somado a essa iniciativa, sugere-se também que a China entre com mais 

peso no MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo), em especial no caso da energia eólica.  

 

4.2 ESTADOS UNIDOS 

 

                                                 
50

 Por conceito, joint venture é quando duas empresas se unem para explorar uma mesma oportunidade de negócio, 

podendo ser entre duas empresas do mesmo país ou de países diferentes. O que tem se tornado uma tendência dos 

negócios internacionais da atualidade.  
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Em 2012, a capacidade instalada de energia eólica dos Estados Unidos atingiu 60 GW. 

Apenas no ano de 2012, foram instalados novos 13.131 MW de energia eólica (AWEA, 2012). 

Conforme supramencionado, com os efeitos da crise econômica mundial, os Estados Unidos 

perderam a dianteira da liderança dos países com maior capacidade instalada no mundo para a 

China. O mercado de energia eólica nos Estados Unidos, então, tem sido afetado diretamente. De 

acordo com a Bloomberg New Energy Finance (Bloomberg Finance, 2013), em 2008, o setor 

eólico contribuiu com 18.1 bi do PIB norte americano, em 2010 caiu para 16.4 bi e chegou a 11.3 

bi em 2011. Essa situação fora agravada também pela queda de preço do gás natural, tornando-o 

mais competitivo, pois nos Estados Unidos o gás natural é a principal fonte de eletricidade.  

Aparentemente, em 2012, o setor eólico voltou a dar resposta nos Estados Unidos. Ele foi 

responsável por 42% da nova capacidade elétrica instalada naquele país. Os 60 GW alcançados 

são equivalentes ao abastecimento de 15,2 milhões de residências norte-americanas (AWEA, 

2012). Em 2011, trinta e oito estados norte-americanos possuíam capacidade eólica instalada, e a 

cadeia produtiva do setor eólico já estava descentralizada em quarenta e três estados norte-

americanos (GWEC, 2012), o que consolida esse setor como um setor relevante da atividade 

econômica norte-americana. Dos trinta e oito estados com potência eólica, trinta e um voltaram a 

crescer a partir de 2011, tendo destaque no ano de 2011 os estados da Califórnia, Illinois, Iowa, 

Minnesota e Oklahoma (GWEC, 2012). Em 2012 permaneceram crescendo em ritmo acelerado 

os estados da Califórnia, Oklahoma e Illinois e, além disso, entraram no ranking  dos estados com 

maior crescimento de potência eólica o Texas e o Kansas (AWEA, 2012). 

O estado pioneiro na geração de energia eólica é o estado da Califórnia. Com ótima 

potência eólica, a Califórnia foi pioneira em políticas estaduais de fomento, o que levou a 

concentrar 95% da capacidade instalada norte-americana nos anos 1980 (MARTINOT et al., 

2009) contra 60% nos anos 2000. Contudo, atualmente, essa capacidade eólica esta 

descentralizada em trinta e nove estados norte-americanos. Em 2011, o governador da Califórnia 

assinou o aumento da cota de energia renovável na matriz elétrica do estado, estabelecendo que 

até 2020 33% da oferta de energia elétrica no estado deve ser proveniente de fontes renováveis, 

sendo a mais alta cota entre os estados norte-americanos (AWEA, 2012).  

A geração de energia eólica nos Estados Unidos está concentrada na modalidade onshore, 

do tipo fazendas eólicas no sentido literal, pois 98% dos projetos eólicos norte-americanos está 

instalado em áreas rurais e, portanto, são determinantes para a movimentação da economia de 
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regiões remotas (GWEC, 2012). Porém, isso não significa que não existam esforços em projetos 

eólicos na modalidade offshore, existem sim, mas são residuais. Dos oitocentos e noventa 

projetos eólicos em funcionamento nos Estados Unidos, apenas treze são experiências offshore e 

estão descentralizados em dez estados diferentes (AWEA, 2012).  

 

4.2.1 A indústria de insumos para o setor eólico  

 

A indústria de insumos para energia eólica está descentralizada em quarenta e quatro 

estados norte-americanos e é responsável por oitenta mil e setecentos empregos diretos. Destes, 

vinte e cinco mil são de operários que atuam diretamente na linha de produção. No quesito oferta 

de emprego, a cadeia produtiva instalada no Texas oferece a maior quantidade de empregos num 

mesmo estado, dez mil (AWEA, 2012). 

Como o ano de 2012 foi um ano de retomada para o mercado eólico norte-americano, 

nesse ano a indústria conseguiu finalizar cento e oitenta e três projetos eólicos ante cento e três 

concluídos no ano de 2011. Atualmente, estão em operação cerca de quarenta e cinco mil turbinas 

eólicas distribuídas em oitocentos e noventa projetos eólicos, estando a maior usina eólica dos 

Estados Unidos a Shepherds Flat, com capacidade de 845 MW, instalada no estado de Oregon 

(AWEA, 2012).  

A cadeia produtiva do setor eólico nos Estados Unidos chegou ao fim de 2012 com 

quinhentas e cinquenta e nove empresas no setor, distribuídas em quarenta e quatro estados 

(AWEA, 2012). O mercado interno é o fator decisivo para a alimentação dessa cadeia produtiva, 

já que, desde 2011, a indústria nacional consegue suprir 60% do mercado eólico interno, 

enquanto em 2005 essa quantidade era de apenas 25% (GWEC, 2012). 

O crescimento do mercado de energia eólica está diretamente relacionado a um elemento: 

o preço! É necessária a diminuição gradativa do preço para tornar o mercado cada vez mais 

atrativo, e a diminuição de preço ocorre através de dois fatores predominantes: a) políticas de 

fomento (tema que será abordado detalhadamente mais adiante) e b) inovação tecnológica. De 

acordo com Saindur et al. (2010), o crescimento da capacidade instalada dos EUA se deve à 

inovação nos desenhos das turbinas eólicas que foram absorvidas pela industria de larga escala e, 

assim, impuseram uma curva decrescente no custo do KW/h, o que impactou diretamente na 

diminuição do preço final.   
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No que diz respeito à inovação tecnológica no mercado norte–americano, percebe-se que 

os fundos públicos direcionados para o suporte de P&D das energias renováveis começaram a se 

desenvolver já na década de 1980 sob o pioneirismo do National Renewable Energy Laboratory, 

localizado na Califórnia. Em 1980, o investimento público federal em P&D para energias 

renováveis atingiu três bilhões de dólares. Entretanto, foi o casamento dos investimentos públicos 

e privados que proporcionou o avanço tecnológico nos Estados Unidos. Primeiramente, 

conseguiu-se atingir a produção de turbinas de 100 KW, depois foi possível elaborar turbinas de 

330 KW e nos dias atuais já se produz turbinas de mais de 1 MW de capacidade (MARTINOT et 

al., 2009).  

O desafio tecnológico do setor eólico na atualidade consiste em produzir torres cada vez 

mais altas, com hélices maiores e rotores de maiores diâmetros. O padrão atual é de uma 

distancia entre o chão e o rotor de ate 80 m em torres de 100 m. Além disso, os Estados Unidos 

estão desenvolvendo linhas de transmissão capazes de aguentar mais de 1.000 MW de carga 

(AWEA, 2012). Por outro lado, a alta capacidade de inovação é uma característica também de 

grandes empresas do setor eólico. Não é possível identificar uma relação de causa e resultado, 

mas sim estabelecer que no caso do mercado norte-americano há uma relação entre mercado 

oligopolizado e alta taxa de inovação por parte das empresas.  

A cadeia produtiva de insumos para energia eólica divide-se nos Estados Unidos através 

de dez empresas centrais, em que pese existir uma serie de empresas menores correlacionadas no 

mercado. As principais fabricantes de turbina eólica são a GE (General Electric), Siemens, 

Vestas, Gamesas e Repower, sendo que a GE detém cerca de 40% do mercado, a Vestas cerca de 

18,9% e a Siemens cerca de 14,2% (AWEA, 2012). Assim, juntas, as três maiores indústrias de 

turbina eólica norte-americanas representam mais de 70% do mercado! Contudo, mesmo sob um 

mercado de produção de turbinas eólicas oligopolizado, a tendência do mercado norte-americano 

desde o fim da década de 1990 tem sido a diversificação. A quantidade de modelos diferentes 

oferecidos naquele mercado é uma característica importante, decorrente do esforço na inovação. 

 

4.2.2 A estruturação jurídica do setor eólico norte-americano 

 

A principal figura jurídica do setor eólico norte-americano é denominada de IPP 

(Independent Power Producers), que consiste em proprietários individuais de projetos eólicos que 
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funcionam sob personalidade jurídica e vendem a energia eólica produzida para as 

concessionárias elétricas. De outro lado, pode haver empresas concessionárias de energia elétrica 

que detenham a propriedade direta de projetos eólicos, mas essa não tem sido a regra. De acordo 

com a AWEA, no ano de 2012, 91% da nova capacidade instalada advinha de IPPs (Independent 

Power Producers).  

No regime jurídico norte–americano, a contra partida para os IPPs (Independent Power 

Producers) são contratos de longo prazo, contratos de cerca de dez a quinze anos. Registra-se um 

número de pelo menos setenta e quatro concessionárias elétricas que compraram dos IPPs a 

energia eólica produzida durante o ano de 2012 (AWEA, 2012). É importante registrar que, 

diferentemente do Brasil, no PROINFA, e da China, nos EUA não há a obrigação das 

concessionárias elétricas comprarem toda a energia eólica produzida.   

As principais produtoras de energia eólica nos Estados Unidos são a NextEra Energy 

Resources, a Iberdrola Renewables, a EDF Renewable Energy, a Caithness e a Duke Energy. De 

outro lado, as principais concessionárias elétricas que compram energia eólica nos Estados 

Unidos sao: Xcel Energy, MidAmerican Energy (incluindo a subsidiaria PacifiCorp), Southern 

California Edison, Pacific Gas & Electric, American Electric Power, Tennessee Valey Authority, 

San Diego Gas & Electric, CPS Energy, Los Angeles Department of Water & Power e Luminant 

Energy. 

Outro aspecto do regime jurídico norte-americano se dá através dos modelos de contratos 

gerados a partir das diretrizes legislativas das políticas de fomento implementadas 

discricionariamente em cada estado, tema que será abordado adiante.  

 

4.2.3 Origem da capacidade eólica norte-americana 

 

O inicio das instalações eólicas nos Estados Unidos data da década de 1970, 

pioneiramente na Califórnia. Isso foi possível porque a Califórnia levou a cabo a implementação 

do Public Utilities Regulatory Policy Act (PURPA) e conseguiu produzir 1.600 MW de energia 

eólica durante a década de 1980 (MARTINOT et al., 2009). 

O Public Utilities Regulaory Policy Act (PURPA) foi a primeira e principal política de 

fomento da década de 1980. Mais precisamente, foi aprovado em 1978, mas, por problemas 

jurídicos, só entrou em vigor em 1981 e seus efeitos duraram até o inicio da década de 1990 – 
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mais precisamente, 1992. O PURPA consistia numa exigência de que concessionários elétricos 

comprassem energias renováveis sob custos diminuídos. Essa diminuição de custo dependia do 

estabelecido de estado para estado e se materializava sob contratos de longo prazo com preço fixo 

de compra e venda da energia renovável (MARTINOT et al., 2009), entretanto sem a 

contrapartida de toda a energia produzida ser comprada. Mesmo assim, pode ser entendido como 

um modelo de financiamento no estilo tarifa feed in.  

O PURPA foi o primeiro incentivo e foi destinado à produção de energia de pequena 

escala, e seu principal expoente foi a produção de energia eólica na Califórnia. Através do 

PURPA pequenos produtores eólicos puderam ter acesso a financiamentos, já que seus contratos 

com as concessionárias eram de preço fixo e rentáveis. Os modelos de contratos originados pelo 

PURPA na Califórnia foram denominados de "Standard Offer 4 contracts" e consistiam em 

modelos de preço pré-fixados por longo prazo. Na Califórnia, eram obrigatoriamente de tarifa 

fixa para os primeiros dez anos de operação da usina eólica (MARTINOT et al., 2009).  

Esse modelo de contrato foi fundamental para consolidar os empreendimentos eólicos na 

Califórnia, pois, com a tarifa fixa e o longo prazo, foi possível ampliar a taxa de lucro 

gradativamente. Assim, com a consolidação dos empreendimentos eólicos, estabeleceu-se a 

cadeia produtiva de insumos pra energia eólica na Califórnia. Um expoente desse período foi a 

existência da empresa U.S. Windpower a partir da Califórnia e Texas (MARTINOT et al., 2009). 

Nesse período, o estado da Califórnia já contava também com um credito estatal de 25% do valor 

do empreendimento eólico.  

A era PURPA durou até 1992, quando foi aprovado o Energy Policy Act que instituiu o 

Production Tax Credit (PTC) e abandonou, assim, a política de preços fixos – que só tinha de 

fato sido implementada na Califórnia –, substituindo-a por uma avaliação de que o crescimento 

das energias renováveis deveria dali em diante ser baseado nos pilares da concorrência através de 

mecanismos de mercado.  

Contudo, durante a década de 1990 houve uma estagnação do crescimento da energia 

eólica nos Estados Unidos, o que ocorreu porque a partir de 1996. Houve uma reestruturação do 

setor elétrico no país e o custo do gás natural caiu sobremaneira (AWEA, 2012).  
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4.2.4 As políticas de fomento 

 

A partir de 1994, uma teia de políticas de fomento às energias renováveis foi estabelecida 

tanto por parte do Governo Federal quanto por parte dos Governos Estaduais. Há um consenso 

estabelecido de que o fomento à energia eólica nos Estados Unidos se dá principalmente pelo 

sistema de cotas com certificados verdes, que "consiste na determinação de que uma cota de 

energia elétrica vendida deve ser gerada a partir de fontes renováveis de energia" (CGEE, 2012). 

A venda dessa energia renovável produz certificados verdes que podem ser comercializados 

separadamente, já que esse é um valor em ascensão na sociedade norte-americana.  

De fato, esse é o principal tipo de incentivo para a energia eólica, porém não é a única 

maneira de incentivo praticada nos Estados Unidos. E o objetivo, aqui, é adentrar nas políticas de 

fomento relevantes para o crescimento da energia eólica desde os anos 1990 até os dias de hoje.  

A) Production Tax Credit (PTC) 

Production Tax Credit é uma política de incentivo do governo federal e consiste em 

oferecer um crédito no imposto de renda baseado na produção de eletricidade por fonte eólica. 

Atualmente, é praticado o preço base de 2,2 centavos por KW/h produzido no projeto eólico.  

O PTC pode ser utilizado nos primeiros dez anos de funcionamento de um 

empreendimento eólico e estava previsto para expirar em 31 de dezembro de 2012 (AWEA, 

2011). No entanto, o PTC sobreviveu à crise fiscal pela qual passou os Estados Unidos no fim de 

2012 e foi estendido ate 31 de dezembro de 2013 na sessão do Congresso Nacional de 31 de 

dezembro de 2012. Inclusive, a prorrogação do PTC foi uma das polêmicas das eleições 

presidenciais norte-americanas de 2012, sendo defendida pelo Presidente Obama, e sua extinção 

em prol da energia nuclear e de combustíveis fosseis defendida pelo oponente Mitt Romney 

(BLOOMBERG BUSINESS WEEK, 2012).  

B) Renewable Portfolio Standard (RPS) 

Também conhecido como Política de Cotas ou Renewable Electricity Standard (RES), o 

RPS é uma política de fomento estatal adotada por todos os estados com capacidade eólica 

instalada. Inicialmente, foram dezoito estados pioneiros a adotar a política do RPS. Assim, o RPS 

é o pilar do fomento a energia eólica nos Estados Unidos. 
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Essa política apresenta metas de diversificação da matriz energética em curto e longo 

prazo. Com isso, objetiva reduzir a emissão de CO2 e diminuir gradativamente o preço da energia 

elétrica (AWEA, 2011).  

A meta nacional é de que, até 2025, 25% da oferta de energia elétrica seja a partir de 

energias renováveis (AWEA, 2011). Nesse esforço, verifica-se cerca de dez estados americanos 

com acima de 10% de sua produção elétrica a partir da fonte eólica; sendo a Califórnia o estado 

líder, conforme já visto acima, a Dakota do Sul com mais de 20% a partir de fonte eólica e o 

Texas, que é um grande expoente da energia eólica, com cerca de 10% (AWEA, 2012).  

Não existe política de preço fixo nos Estados Unidos. Assim, o Renewable Portfolio 

Standard (RPS) é operado por mecanismos de mercado, podendo a energia renovável concorrer 

com outras fontes energéticas ou não. Contudo, o que prevalece é a política do menor preço 

(SAIDUR et al., 2010). Isso significa que as concessionárias são obrigadas a ofertar um 

percentual determinado de energia renovável, porém a compra dessa energia renovável entre a 

concessionária elétrica e o produtor (comumente os IPPs) obedece ao critério do menor preço. 

Como o critério que sobressai no RPS é o preço, das fontes de energia renováveis, quem se 

destaca é a fonte eólica, pois nas últimas duas décadas foi a fonte renovável que mais acumulou 

em competitividade.  

C) Investment Tax Credit (ITC) 

O Investment Tax Credit (ITC) é uma política de incentivo federal. Em 2009, o Congresso 

norte-americano aprovou o "The American Recovery and Reinvestment Act". Essa lei, em sua 

seção 1603, reformulou o Investment Tax Credit (ITC) para que fosse um crédito focado para 

pequenos empreendedores. O ITC consiste em que 30% do investimento realizado na instalação 

de usinas eólicas seja reembolsado no Imposto de Renda (SAIDUR et al., 2010). Com o "The 

American Recovery and Reinvetsment Act", permitiu-se que o empreendedor escolha entre o 

PTC e o ITC, mas isso apenas para projetos eólicos que entrassem em operação até 2013 e cuja 

construção se iniciasse em 2011. Essa  permitiu, também, que tivessem acesso ao ITC projetos 

eólicos erguidos em propriedades financiadas com investimento publico (AWEA, 2012).  

O "The American Recovery and Reinvestment Act" foi responsável também por permitir 

que projetos eólicos aptos a receber o ITC pudessem receber um subsídio direto do tesouro, ao 

invés de solicitar o crédito no Imposto de Renda. No entanto, isso só é permitido para projetos 

eólicos que entraram em operação em 2009 e 2010, ou entraram em operação antes da data de 
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término do crédito, mas cuja construção tenha se iniciado em 2009 ou 2010 (SAIDUR et al., 

2010).  

D) Public Benefit Funds (PBFs) 

Em 1997, os Estados Unidos passaram por uma reestruturação do setor elétrico, e foi 

justamente nesse momento que os Public Benefit Funds (PBFs) se tornaram uma política 

comumente utilizada tanto pelo governo federal quanto por governos estaduais. São vários tipos 

de fundos correlatos ao incentivo da eletricidade e também fundos específicos para o 

desenvolvimento de energias renováveis.  

Existem alguns tipos de fundos próprios para o desenvolvimento das energias renováveis. 

Para Martinot et al. (2009), é possível classifica-los em três tipos: o primeiro tipo são os 

incentivos na produção, que são fundos direcionados para financiar o desenvolvimento dos 

projetos correlacionados com o montante de energia renovável produzida, e aparecem sob a 

forma de reembolsos na produção e subvenções, nunca sob a forma de empréstimos; o segundo 

tipo são os fundos para o desenvolvimento da indústria e infraestrutura, que aparecem sob a 

forma de subvenções para P&D, assistência técnica, programas de incentivo ao mercado e 

investimento em projetos-piloto para a indústria de energias renováveis; o ultimo tipo diz respeito 

aos fundos destinados aos empréstimos para empresas desenvolverem projetos em energias 

renováveis.  

O "American Recovery and Reinvestment Act" também emenda o "Energy Policy Act", 

de 2005, e cria uma nova linha de empréstimos sob o comando do Departamento de Energia para 

projetos de energias renováveis na área de inovação tecnológica, transmissão, instalações 

industriais, projetos de geração de energia e desenvolvimento comercial, desde que estivessem 

em construção até 30 de setembro de 2011. Esse fundo iniciou com o valor de US$ 6 bilhões e foi 

denominado de ”New Loan Guarantee Program” (LGP) (SAIDUR at al., 2010).  

Os fundos para atenderem às energias renováveis são constituídos basicamente a partir de 

sobretaxas na venda de eletricidade, além de destinações diretas do tesouro. Mais precisamente, 

os fundos estaduais advêm das sobretaxas do setor elétrico, enquanto os fundos federais advêm 

de investimento direto (MARTINOT et al., 2009). Assim tem ocorrido nos Estados Unidos até 

então, porque não existe um modelo único que deva ser obedecido para a constituição de fundos, 

mas, sim, vontade política transformada em legislação. Contudo, as sobretaxas na venda de 
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eletricidade direcionadas para garantir a pesquisa e geração de novas fontes energéticas tem sido 

praxe e adotadas por cerca de quinze estados norte-americanos. 

E) Voluntary Green Power 

Nos Estados Unidos, há uma política de fomento à utilização de energias renováveis 

diretamente com os consumidores de energia. É uma política de metas nacionais, mas a sua 

concretização advém da atuação dos estados, que obrigam as concessionárias de eletricidade a 

oferecer a opção aos consumidores de comprar energia renovável para o abastecimento de seus 

domicílios.  

O Voluntary Green Power tem sido uma opção ofertada por mais de quinhentas 

concessionárias de energia elétrica nos Estados Unidos (MARTINOT et al., 2009). Assim, o 

consumidor pode decidir se o abastecimento de seu domicilio – ou seja, sua compra de 

eletricidade – será de fontes convencionais ou de fontes renováveis. Para tanto, é fundamental 

que o preço ofertado pela compra de energia renovável seja viável. Por isso, o consumidor 

varejista pode, na sua compra de eletricidade, optar por blocos de energias renováveis, ou pode 

ter um preço especial oferecido pela concessionária de eletricidade para cada KW/h consumido 

de fontes renováveis. Ou, ainda, pode ter um contrato por tempo determinado para abastecimento 

exclusivo de energias renováveis e, para esses contratos de maior prazo, os preços da eletricidade 

despencam (MARTINOT et al., 2009). Na prática, qual opção oferecer ao consumidor varejista 

de modo que ele compre o Green Power depende das possibilidades de negócios de cada 

concessionária. Assim, não ha um padrão no território norte-americano.  

O mercado de energia verde nos Estados Unidos vem se desenvolvendo mais 

precisamente a partir de 2004. Assim, atualmente, já existem concessionárias de energia elétrica 

específicas de energias renováveis. Nesse caso, a fonte energética mais presente é a fonte eólica. 

F) Tradable Renewable Certificates (TRC) 

Os Tradable Renewable Certificates (TRC), ou simplesmente Certificados Verdes, são 

títulos que "comprovam que uma unidade de energia renovável foi produzida" (SANTOS, 2005, 

p. 72). Esses certificados são comercializados separadamente da eletricidade, aumentando o valor 

agregado na comercialização de eletricidade a partir de fontes renováveis, o que significa que a 

concessionária de eletricidade tem lucro com a venda real da energia renovável e também tem 

lucro com a venda dos TRCs. 
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A existência dos TRCs é um reflexo da popularização da política de RPS que apresenta 

cotas a serem atingidas pelos estados, e assim agregam valor para uma unidade de produto 

ambiental. Os certificados verdes têm se tornado tão comuns no mercado norte-americano, que 

existe um mercado específico de certificados verdes onde são comercializados os TRCs. No 

entanto, como os critérios da política de RPS se alteram de um estado para outro, fica difícil obter 

um mercado padronizado de comercialização dos TRCs, sendo mais fácil a comercialização dos 

TRCs dentro de um mesmo estado (SANTOS, 2005, p. 74).  

Em alguns estados, a existência de mercados de TRCs ocorreu voluntariamente a partir da 

existência de fornecedores de fontes renováveis para cumprir com a meta de energias renováveis 

estabelecida pelo RPS, como foi o caso do Arizona. Em outros estados, como o Texas, o 

comércio de certificados verdes figura no cardápio da legislação de incentivos às fontes 

renováveis (BERRY, 2002).  

 

4.2.5 Gargalos da política de energias renováveis norte-americana 

 

Existe um consenso nas análises sobre a política de fomento à energia eólica nos Estados 

Unidos de que o principal problema norte-americano é a ausência de uma política estável e de 

longo prazo para o PTC (Production Tax Credit).  

Isso ocorre porque a possibilidade de extinção do PTC gera altos e baixos em todo o 

mercado. Dados da AWEA (2012) demonstram que oito meses antes de expirar o PTC os 

investidores do setor eólico começaram a segurar o desembolso de capital nesse mercado. Por 

outro lado, quando o PTC está próximo de expirar, empreendedores agilizam seus projetos 

eólicos para ainda serem beneficiados por ele, acabando por construir projetos menores e muitas 

vezes com custos não calculados.  

O PTC reduz os riscos do mercado e permite que as indústrias tenham sua demanda em 

alta quantidade, o que garante a expansão da indústria de insumos para o setor eólico. Nos 

últimos cinco anos, a média de crescimento da indústria de insumos para o setor eólico foi de 

35% (AWEA, 2012). No entanto, os dados demonstram que quando o PTC está próximo de 

expirar há uma retração no mercado eólico norte-americano e quando o PTC esta em pleno 

funcionamento há um crescimento do setor. Observe o gráfico abaixo: 
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Gráfico 6. Histórico do impacto da expiração do PTC  

 

Fonte: AWEA. 

 

Durante o ano de 2002, não existiu o PTC, pois ele expirou ao fim de 2001 e não foi 

renovado até o fim de 2002. Esse fato, em especial, levou a indústria de insumos para o setor 

eólico à bancarrota (MARTINOT et al. 2009). Nos anos 2000, o PTC foi renovado, também, no 

ano de 2004. Mais recentemente, foi renovado no ano de 2009 até 31 de dezembro de 2012 e 

sobreviveu à crise fiscal do fim do ano de 2012, sendo renovado de novo pelo congresso norte-

americano até 31 de dezembro de 2013.  

Esse cenário demonstra o quão instável é a implementação do PTC e também que o setor 

eólico não atingiu maturidade suficiente para se desenvolver independentemente do incentivo 

público. Ao fim do ano de 2013, ocorrerá outra instabilidade no setor eólico norte-americano e, 

enquanto o Estado não tomar medidas de longo prazo, a situação não será combatida de fato. Para 

efeito de registro, o incentivo fiscal do setor de combustíveis fósseis é concedido por noventa 

anos em média (GWEC, 2012). 

Por outro lado, o setor eólico apresenta uma agenda de crescimento significativo nos 

últimos anos e conseguiu sobreviver aos impactos da crise econômica mundial que atinge os 

Estados Unidos desde o ano de 2008. Destarte, salta aos olhos a necessidade de uma política de 
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incentivo fiscal, como é o caso do PTC, porém de longo prazo, para que assim possa diminuir os 

riscos inerentes a esse mercado e garantir o crescimento contínuo.  

 

4.3 DINAMARCA 

 

A Dinamarca é o país com maior proporção de consumo de eletricidade oriunda da fonte 

eólica. No ano de 2012, verificava-se 25% do total do consumo de eletricidade através da energia 

eólica (DINAMARCA, 2012). 

A matriz energética da Dinamarca, atualmente, é composta majoritariamente por carvão e 

a segunda maior fonte energética da Dinamarca já é a energia eólica. Isso só ocorre hoje devido 

ao enfrentamento que a Dinamarca fez à composição majoritária de sua matriz energética pelo 

petróleo na década de 1970. Assim, a composição atual da matriz energética dinamarquesa é, 

basicamente, de carvão e energia eólica. E as metas apresentadas pelo governo dinamarquês são 

radicais no sentido de transformar ainda mais essa matriz energética  rumo às fontes renováveis.  

O DK Energy Agreement (DINAMARCA, 2012) foi aprovado pelo parlamento 

dinamarquês por 95% dos membros e apresenta como meta transformar toda a oferta de energia 

dinamarquesa (o que inclui energia para eletricidade, aquecimento, indústria e transporte) em 

energia renovável até o ano de 2050. De acordo com o DK Energy Agreement (DINAMARCA, 

2012), a meta perseguida pelo governo dinamarquês no curto prazo é de atingir 50% de oferta de 

eletricidade a partir da fonte eólica no ano de 2020, o que representa atingir 1,5 milhão de 

residências abastecidas por energia eólica anualmente. Para atingir essa meta, o governo 

dinamarquês elegeu dois caminhos essenciais: fomento público e investimento em pesquisa e 

desenvolvimento – P&D. Nesse sentido, estão sendo gestados novos incentivos para encorajar a 

produção onshore de energia eólica para atingir novos 1.800 MW até 2020. Além disso, nenhum 

investimento público em P&D para energias renováveis poderá ser contingenciado pelo governo 

e serão investidos novos 100 milhões de coroas dinamarquesas (DKK) num fundo para produção 

de tecnologia para eletricidade por fontes renováveis nos próximos quatro anos. 

A Dinamarca também é pioneira na geração de energia eólica pelo modo offshore. 

Atualmente, mais de 90% da geração de energia eólica offshore está entre a Europa nórdica e o 

Canal da Mancha. Nesse sentido, ao fim de 2011, os dois principais países em capacidade 

instalada offshore eram o Reino Unido, com 2.094 MW, e a Dinamarca, com 857 MW (GWEC, 
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2012). A chave para a geração eólica offshore está na tecnologia. Assim, o mercado de insumos 

para a energia eólica offshore é bastante concentrado e, nesse sentido, a empresa dinamarquesa de 

produtos para energia eólica, VESTAS, detém 36% de todo o mercado europeu de geração de 

energia eólica offshore (GWEC, 2012).  

Contudo, a geração de energia eólica offshore só começou a ser implementada na década 

de 1990, devido a uma relativa saturação de áreas para geração onshore e seu impacto visual na 

Dinamarca. A primeira usina eólica offshore foi instalada na Dinamarca em 1991 (GWEC, 2012). 

A partir de seus resultados em 1996, o governo dinamarquês apresentou a meta de atingir 4.000 

MW de energia eólica offshore até o ano de 2030. O Offshore Wind Turbine Action Plan de 1997 

apresentou um estudo científico acerca do potencial offshore da Dinamarca e concluiu que a 

Dinamarca possuía cinco regiões potencialmente exploráveis para a energia eólica offshore. 

Baseado nesse estudo, o governo dinamarquês obrigou as maiores empresas do segmento de 

geração elétrica a criar cinco parques eólicos demonstrativos nessas regiões, com o objetivo de 

totalizar 750 MW de energia eólica no primeiro momento (SAIDUR et al., 2010).  

O sucesso dessa medida é percebido pelo fato de atualmente existirem quatorze parques 

eólicos offshore em funcionamento na Dinamarca (GWEC, 2012) e uma tendência expressada 

pelo governo de que o futuro da geração de energia eólica na Dinamarca reside no modo offshore. 

Em 2007, A Danish Energy Agency publicou um mapeamento técnico identificando vinte e três 

localizações com capacidade eólica offshore de atingir cerca de 200 MW cada (DEA, 2009). 

 

4.3.1 Origem da capacidade eólica dinamarquesa 

 

Na década de 1970, a matriz energética dinamarquesa era totalmente dependente do 

petróleo. Assim, com o estopim da crise do petróleo em 1973, a Dinamarca foi profundamente 

prejudicada. A maneira que o governo dinamarquês escolheu para lidar com essa situação foi 

mudar radicalmente a composição de sua matriz energética, “estabelecendo planos e metas 

ambiciosas para o desenvolvimento das fontes renováveis de energia” (CGEE, 2012, p. 26). 

Nesse cenário, a fonte de energia renovável que despontou foi a eólica. Partiu do estudo de 

potencial eólico dinamarquês aliado à forte decisão governamental. 

No início, as políticas públicas implementadas para garantir a transformação da matriz 

energética dinamarquesa foram austeras. Elas incluíam restrições de consumo residenciais e um 

novo sistema de transmissão sendo instalado compulsoriamente no território dinamarquês a partir 
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de 1979 com o objetivo de encorajar pequenos proprietários de terra a se tornarem produtores 

locais. Tudo isso só foi possível porque, desde o início, existiu um forte estímulo estatal, 

consistindo em subsídios aos produtores por KWh produzido na Dinamarca, o que resultou no 

modelo de tarifas feed-in dinamarquês (modelo que será detalhadamente analisado adiante). Esse 

subsídio aos produtores de energia eólica foi decisivo para criar demanda suficiente para a 

constituição da indústria nacional de insumos para o setor eólico (SAIDUR et al., 2010).  

Na opinião de SAIDUR et al. (2010), a energia eólica na Dinamarca evoluiu da pequena 

escala para a indústria de larga escala, e esse sucesso deve-se à combinação entre subvenção 

estatal na produção e pesquisa em novos tipos de turbina.  

 

4.3.2 Modelo jurídico dinamarquês 

 

O modelo jurídico dinamarquês da energia eólica é diferente para os modos onshore e 

offshore. 

Inicialmente, a produção de energia eólica na Dinamarca era esperada apenas no modo 

onshore. Assim, a legislação dinamarquesa das primeiras décadas de implantação das usinas de 

energia eólica onshore consistia na alternativa das cooperativas e empreendimentos eólicos 

acessíveis a pequenos donos de terra. A legislação impulsionava a formação de cooperativas (co-

ops) para gerir projetos eólicos regionais estabelecendo propriedade limitada de cada membro da 

cooperativa dentro dos projetos eólicos (SAIDUR et al., 2010). Nesse sentido, a legislação 

permitia incentivos governamentais extras para os projetos eólicos baseados no tipo de 

propriedade. Logo as co-ops de energia eólica e as pequenas propriedades privadas tinham mais 

incentivos na produção do que os projetos onde a propriedade era de concessionárias. Isso 

correspondia exatamente à ideia de os projetos de co-ops e de pequenas propriedades terem a 

prerrogativa de reembolso do imposto de energia (WINROCK apud FERREIRA, 2008, p. 42). 

A consequência dessa estrutura jurídica baseada em pequenas propriedades foi a aceitação 

pela sociedade da mudança de paradigma energético, eliminando problemas relativos ao impacto 

visual ou impacto em terras agriculturáveis e, ainda, como esses projetos eram locais, 

beneficiavam economicamente as regiões onde estavam sendo implantados (SAIDUR et al, 

2010). Fruto dessa estruturação jurídica, no início dos anos 2000, cerca de 150.000 famílias 
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dinamarquesas detinham propriedade de aerogeradores, seja através das co-ops ou em projetos 

individuais, significando uma força política e econômica naquele país (FERREIRA, 2008, p. 42). 

 Nesse modelo baseado em co-ops e pequenas propriedades, o modelo de subsídio no 

preço trabalhado na Dinamarca foi a tarifa feed-in, tarifa fixa designada pelo governo e com 

contratos de longo prazo. O sistema de tarifa feed-in foi o único trabalhado na Dinamarca até a 

consolidação do sistema de geração de energia eólica naquele país. Portanto, a partir dos anos 

2000, houve a abertura do mercado de energia eólica dinamarquês com a definição de preço 

estabelecido pelas regras de mercado, o que ensejou um novo marco regulatório para a energia 

eólica apenas em 2008.  

The Danish Promotion of Renewable Energy Act introduziu no modo onshore de geração 

eólica a estruturação jurídica baseada em quatro instrumentos: 1. Perda de valor real da 

propriedade em função das turbinas eólicas; 2. Opção de cidadãos locais por comprar pelo menos 

20% dos dividendos do empreendimento eólico da região; 3. Regime verde; e 4. Fundo específico 

para subsídio no preço. Essas categorias jurídicas dizem respeito a basicamente um tipo de 

fomento diferente, já que não é mais possível o fomento através do preço, que era típico da tarifa 

feed in. Isso será rigorosamente analisado na seção seguinte que trata da política de fomento.  

Ainda, para o estabelecimento de turbinas em terras dinamarquesas, a legislação elegeu o 

município como ente federativo responsável por definir dentro de sua região administrativa onde 

é possível instalar turbinas eólicas ou não. 

Já para o modo offshore, a Dinamarca utiliza prioritariamente o sistema de leilões 

organizado pela Danish Energy Agency, mas também com a possibilidade de projetos sob a 

forma de procedimento open doors.  

No sistema de leilões, os proponentes devem obter uma licença para realizar investigações 

preliminares antes mesmo de ocorrer o leilão. Depois, é necessário uma licença para erguer 

turbinas offshore e só após o leilão obtem-se a licença para explorar energia eólica por um 

determinado período de tempo. No entanto, nos casos de projetos eólicos com capacidade 

superior a 25 MW, é necessária uma licença específica para fornecimento de eletricidade (DEA, 

2009).  

Os leilões são organizados pela Danish Energy Agency (DEA) e são convocados com 

objetivos específicos que são pré-requisitos para os proponentes se tornarem aptos para concorrer 

aos leilões. e então, a DEA convoca leilão para um projeto offshore de tamanho específico, em 
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área geográfica definida, e ganha o proponente que cumprir com os objetivos governamentais na 

área leiloada sob o menor preço (DEA, 2009).  Para diminuir o risco de acontecer de o vencedor 

do leilão trabalhar um preço otimista demais e depois não conseguir entregar o projeto no tempo 

e sob o preço contratado, a DEA fornece aos interessados em se tornar proponentes no leilão 

estudos de impacto ambiental e estudos sobre as linhas de transmissão. Os leilões só podem 

ocorrer, ainda, para projetos quase prontos, os chamados projetos shovel ready (GREEN, 2012).  

No sistema de leilões, o preço varia de projeto para projeto, e não se comparam com os 

preços da tarifa feed-in trabalhada onshore, pois dependem da localização, da variação dos ventos 

nessa posição geográfica, competitividade offshore, etc. Portanto, a prática tem demonstrado que 

os menores preços adquiridos com leilões no modo offshore ainda estão num patamar superior 

aos preços da tarifa feed-in onshore (DEA, 2012).  

No que diz respeito à propriedade, o projeto leiloado obtém o direito de exploração da 

energia eólica no mar, ou seja, compete apenas pelo direito de construir (GWEC, 2012). A 

propriedade é apenas do conteúdo do projeto (instalações de turbinas), pois as instalações de 

transmissão são de propriedade estatal. Assim, a Energinet.dk é proprietária tanto do 

transformador quanto dos cabos que transmitem eletricidade até a terra. A Energinet.dk é a 

empresa estatal subsidiária da Danish Energy Agency que corresponde ao Operador Nacional dos 

Sistema (ONS). Ainda, o ganhador do leilão é obrigado a comprar da Energinet.dk os estudos 

preliminares de viabilidade daquele projeto (DEA, 2012). 

Esse mecanismo tem se mostrado muito eficaz na Dinamarca, pois consegue entregar a 

tecnologia offshore a preços baixos e em curto tempo de construção. Por outro lado, esse mercado 

offshore se tornou um mercado concentrado, oligopolizado por grandes empresas.   

Já o procedimento open doors é quando um ente toma a iniciativa de explorar 

determinada localização pelo modo offshore. Nesse caso, seriam novas localizações e não aquelas 

identificadas pela Danish Energy Agency (DEA), e o pretendente empreendedor tem a obrigação 

de arcar com todos os custos dos estudos de viabilidade e apresentá-los à DEA. O empreendedor 

assume também a responsabilidade de todos os custos relativos ao empreendimento eólico 

offshore, inclusive os de transmissão. Existem apenas dois projetos eólicos offshore aprovados 

pela DEA sob esse formato jurídico, Avedore Holme e Sprogo (DEA, 2012).  
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4.3.3 Políticas de fomento 

 

A) Tarifa feed-in 

É o tipo de política pública que incentiva a produção de uma energia de baixa 

competitividade. Assim, a tarifa feed-in nada mais é que um preço fixo para a venda de energia 

elétrica com contratos de longo prazo. Nesse caso, o governo determina que as concessionárias 

comprarão energia elétrica a preços fixos e com contratos de longo prazo para garantir que o 

gerador de energia possa cobrir os investimentos de alto custo da nova tecnologia trabalhada. 

A tarifa feed-in foi responsável pelo sucesso da mudança da matriz energética 

dinamarquesa. É um modelo que garante que toda a energia eólica gerada seja comprada dentro 

do período dos contratos de longo prazo, que na Dinamarca convencionou-se em contratos de 

vinte anos de duração. 

Foi através do modelo de tarifa feed-in que a implantação da energia eólica onshore na 

Dinamarca se deu, inicialmente, através de pequenas empresas e co-ops. Pois existia a garantia 

que toda a energia gerada seria comercializada e ainda, com os contratos de longo prazo e o 

desenvolvimento da tecnologia, aquele preço fixado inicialmente em algum momento se tornava 

maior do que o necessário e, portanto, garantia o retorno do investimento e novos investimentos 

direto em inovação tecnológica por parte do empreendedor.  

Por outro lado, aí também residem as críticas ao modelo de tarifa feed-in. Para Richard 

Green (2012), ao analisar o sistema dinamarquês, o problema do modelo de tarifa feed-in é a 

utilização de um preço equivocado. No caso, a maior, pois à medida que aquela tecnologia vai se 

tornando mais competitiva o custo vai diminuindo e provoca um aumento da capacidade geradora 

de energia. Assim, ocorre uma supercapacidade conectada à rede elétrica, para além daquela 

encomendada pelo governo e do que se consegue utilizar, posto não ser possível o 

armazenamento da energia eólica. Entretanto, esse autor identifica que o risco de preço a maior 

era um risco típico de décadas atrás, pois o risco do preço a maior dependia das incertezas 

tecnológicas, o que tende a não ocorrer em mercados com maturidade tecnológica no setor.  

Em 2000, o preço comercializado para energia eólica na Dinamarca foi aberto ao 

mercado, ocorrendo o que alguns autores denominaram de extinção do modelo de tarifa feed-in 

(SAIDUR et al., 2010). O modelo de tarifa feed-in foi substituído por um sistema Renewable 

Portfolio Standard (RPS) com Tradable Green Certificates (TRCs) no modo onshore. Porém, a 
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implantação da parte relativa aos certificados verdes ficou prejudicada. A partir das premissas 

estabelecidas para o Sistema de Certificados Verdes na legislação de 1999, a sua implantação se 

tornou incompatível com as capacidades da sociedade dinamarquesa, e o início de sua 

operacionalização. que fora inicialmente prevista para 2003, foi postergada. Dessa forma, na 

disputa eleitoral de 2005, a legislação que regulamentaria esse modelo não foi aprovada no 

parlamento. Esse sistema de certificados verdes consistia na emissão de um certificado por 

unidade de eletricidade produzida (MWh), que poderia ser vendido para companhias de 

distribuição ou outros consumidores com o intuito de corresponder a uma parcela verde de seu 

consumo de eletricidade, pois todo cidadão dinamarquês era obrigado a ter pelo menos uma parte 

de seu consumo de eletricidade a partir de uma fonte renovável (SANTOS, 2005, p. 86). 

Para garantir a pujança do setor eólico dinamarquês, o preço utilizado na venda da energia 

eólica consistia no preço de mercado mais um suplemento. No geral, a tarifa era regulada por 

cima, ou seja, o governo, através da Danish Energy Agency, estabelecia o máximo que os 

produtores eólicos poderiam receber como tarifa. Esse modelo é conhecido por tarifa premium 

(IRENA-GWEC, 2012, p.56).        

B) Novo Modelo Onshore 

No ano de 2008, foi aprovado no parlamento dinamarquês The Danish Promotion of 

Renewable Energy Act, que entrou em vigor em 1º de Janeiro de 2009. Essa lei reformulou o 

sistema de geração eólica onshore com o objetivo de garantir a aceitação e o envolvimento da 

população no sistema de geração eólica onshore, porém não afetou o modelo de tarifa premium já 

estabelecido na Dinamarca. 

Criou-se o “regime da perda de valor” da propriedade (The Loss of Value Scheme), que 

consiste numa compensação por parte do empreendedor do projeto eólico para os proprietários de 

terra na região circunscrita às turbinas eólicas que verificarem perda do valor venal da terra de no 

mínimo 1%. Nesses casos, o contrato entre as partes (proprietário da terra e empreendedor) 

precisa ser denunciado na Energinet.dk, que mediará o ressarcimento com a prerrogativa, 

inclusive, de definir o valor que deverá ser restituído ao proprietário da terra. Para tanto, o 

Ministério do Clima e Energia disponibiliza tanto advogados quanto peritos para serem utilizados 

nesses tipos de processos (DEA, 2012). 

Criou-se também o “regime de opção de compra” (The Option to Purchase Scheme), que 

consiste na opção dos cidadãos moradores da região circunscrita às turbinas eólicas em até 4,5 
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Km ou do mesmo município terem a opção de comprar dividendos do projeto eólico de sua 

região. Assim, os empreendedores de turbinas eólicas com torres maiores do que 25m, incluindo 

as turbinas offshore que não foram instituídas sob o regime de leilão, têm a obrigação de colocar 

à venda 20% do projeto eólico, destinado diretamente para a população local (DEA, 2012).  

Instituiu-se um fundo específico para subsidiar a geração de energia eólica. Esse fundo é 

formado através de uma taxa obrigatória de serviço público (Public Service Obligation – PSO) 

que é cobrada nas contas de energia elétrica (DEA, 2012). O objetivo desse fundo é garantir um 

subsídio direto na geração eólica através de suplemento no preço, uma vez que desde os anos 

2000 os preços da energia elétrica oriunda da fonte eólica são determinados pelos fatores de 

mercado e deixaram de ser tão atrativos.  

Para os empreendedores eólicos onshore que se conectaram ao sistema de transmissão 

após 21 de fevereiro de 2008, o governo dinamarquês garante um subsídio suplementar de DKK 

0,25/ KWh para as primeiras 22.000 full-load hours de fornecimento de energia elétrica, o que 

estima-se ser equivalente a dez anos de operaçao, e de 0,023 DKK/KWh para o restante do tempo 

de vida da turbina eólica (DEA, 2012). Esses incentivos se tornaram mais atrativos para o 

mercado. No entanto, em nada modificaram o modelo de tarifa premium estabelecido desde o fim 

da tarifa feed-in.  

Foi instituído um fundo no valor de dez milhões de DKK subsidiado pela Energinet.dk 

através da taxa obrigatória de serviço público (Public Service Obligation), também conhecido 

como “regime de garantia”, estabelecido a partir de 2009 para garantir que pequenas empresas e 

outros tipos de associações com pelo menos dez membros possam iniciar as investigações 

preliminares para os projetos eólicos onshore ou offshore que envolvam turbinas de no mínimo 

25m de altura fora do sistema de leilões. Esse fundo permite que pequenos empreendedores 

adquiram empréstimos até um valor máximo de DKK 500.000 para viabilizar os estudos 

preliminares do projeto eólico (DEA, 2012). 

O “regime verde” consiste num mecanismo para ajudar no financiamento geral das 

energias renováveis através de projetos públicos e sociais. Nesse caso, a seção municipal da 

Energinet.dk paga DKK 0,004/KWh pelas primeiras 22.000 full load hours de cada turbina 

conectada no sistema de transmissão após 21 de fevereiro de 2008. Assim, o valor total garantido 

depende do tamanho e da capacidade da turbina. No entanto, esse subsídio não vai para o 
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empreendedor diretamente, ele é depositado numa conta municipal para financiar projetos sociais 

ligados à conscientização do uso das energias renováveis. 

C) Subsídio para as turbinas 

O Energy Policy Agreement, de 2004, estabeleceu um método para renovar as turbinas 

eólicas que funcionavam sob uma tecnologia obsoleta. Turbinas eólicas mais velhas e pouco 

eficientes, com a capacidade máxima de até 450 KW, deveriam ser desmontadas em troca de um 

certificado de desmantelamento (Scrapping Certificate), que garante ao empreendedor um 

subsídio extra de DKK 0.08/KWh para as primeiras 12.000 full load hours das novas turbinas, 

com vistas a dobrar a capacidade das turbinas desmontadas (DEA, 2012).  

 

4.3.4 Gargalos da política de energia eólica dinamarquesa 

 

Como o futuro do setor eólico na Dinamarca aponta para o desenvolvimento 

predominante do modo offshore, seu principal gargalo está relacionado com a diminuição de 

custos e, portanto, aumento da competitividade offshore.  Estudos preliminares apontam para 

grandes potenciais eólicos em águas turbulentas, com grandes ondas e solos irregulares. Essas 

localizações tendem a necessitar de tecnologias mais específicas e puxar o custo para cima 

(GWEC, 2012).  

Em que pese o cenário atual já contar com um custo decrescente da tecnologia offshore 

atualmente utilizada e a tendência apontada pelo GWEC (2012) da indústria de larga escala 

assumir a tecnologia offshore e, assim, diminuir os custos substancialmente, a expectativa é de 

uma redução dos custos offshore em 50% até 2020.  

Outro gargalo da política de energia eólica dinamarquesa também guarda relação com a 

questão tecnológica. É o caso do sistema de transmissão. Aponta-se como necessário mais 

investimento em P&D com foco nas linhas de transmissão, uma vez que todo o sistema de 

transmissão é de responsabilidade estatal e, com o crescimento do modo offshore, esses sistemas 

necessitam ser cada vez mais complexos. 
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4.4 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 

Buscou-se, neste capítulo, demonstrar um panorama internacional sobre a energia eólica a 

partir dos países com experiências na area de energia eólica de maior pujança. O foco da análise 

foi direcionado aos modelos de financiamento e inovação. Assim, foi possível chegar ao fim 

deste capítulo conhecendo os principais modelos de financiamento da energia eólica no mundo: o 

sistema de tarifa feed in, o Renewable Portfolio Standard (RPS), ou sistema de cotas, e o sistema 

de leilões.  

A partir do espectro do financiamento, é importante ressaltar que nos três países 

analisados neste capítulo, China, EUA e Dinamarca, em algum momento da trajetória da 

exploração de energia eólica foi utilizado um sistema de preço fixo, configurando espécies 

diferentes do tipo de tarifa feed in.    

Na China, o Wind Power Concession Project estabeleceu um tipo de tarifa feed in por 

rodada de concessão através da fixação do preço médio em cada rodada. Nos Estados Unidos, o 

Public Utilities Regulaory Policy Act (PURPA) estabeleceu o modelo de tarifa feed in de 1981 a 

1992, o que foi decisivo para o desenvolvimento da energia eólica na Califórnia. Na Dinamarca, 

o sistema de tarifa feed in subsistiu desde o início da exploração da energia eólica para responder 

à crise do petróleo da década de 1970 até o ano 2000, quando foi subsituído pelo modelo de 

Tarifa Premium.  

Há também um tipo de simetria entre os países analisados que se manifesta de maneiras 

diferentes na realidade de cada país. Ela diz respeito à tentativa da China, dos EUA e da 

Dinamarca de estabelecer políticas de energia eólica autônomas. Na China, o esforço de preservar 

a soberania econômica aparece sob a forma da exigência de índice de nacionalização de 40% para 

os projetos eólicos, da isenção do imposto de importação apenas para produtos que a China não 

consegue fabricar genuinamente e da atração de empresas estrangeiras do setor eólico 

prioritariamente sob a forma de joint venture, aliando o capital estrangeiro ao capital nacional. 

Nos Estados Unidos, aparece através do incentivo à indústria, pois a indústria nacional de 

insumos para energia eólica hoje atende a 60% do total da demanda norte-americana. E na 

Dinamarca aparece sob as diversas maneiras de incentivar os cidadãos dinamarqueses a 
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participarem economicamente do processo de geração da energia eólica, como foi o caso com as 

co-ops supramencionadas ou com o Option to Purchase Scheme, que obriga os empreendedores 

dos projetos eólicos disponibilizarem pelo menos 20% dos ativos para venda à população local. 

Além disso, tanto a China quanto a Dinamarca disponibilizam fundos públicos específicos para a 

P&D em energias renováveis – a China com o objetivo de dimunuir cada vez mais sua 

dependência externa para o setor e a Dinamarca com o objetivo de consolidar a tecnologia 

específica para viabilizar sua geração eólica offshore.    
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5 DESAFIOS DO REGIME JURÍDICO DA ENERGIA EÓLICA 

 

 

A energia eólica, tal como está posta a sua exploração no Brasil atualmente, obedece a 

vários aspectos do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, o que a consolida 

como uma hipótese de concretização do ideário constitucional, conforme visto no capítulo 3.  

Todavia, para que a realidade da exploração da energia eólica no Brasil seja mais fiel ao 

comando constitucional e torne-se de fato uma “janela de oportunidade” para a superação do 

subdesenvolvimento, faz-se necessário um regime jurídico adequado a essa posição.   

Busca-se, neste capítulo, apresentar ajustes necessários ao regime jurídico da energia 

eólica sob uma compreensão teórica do direito segundo a qual as relações sociais são uma 

dimensão importante do ordenamento jurídico
51

, não apenas pela compreensão constitucional, 

mas sendo o texto constitucional funcionalizado pelo direito necessário à sociedade brasileira. 

Portanto, busca-se apresentar três eixos de ajustes fundamentais para tornar o regime jurídico da 

energia eólica no Brasil uma peça do direito comprometida com a superação do 

subdesenvolvimento em suas várias dimensões.  

Os eixos de ajustes devem consistir em: a) um regime jurídico que seja consequência do 

entendimento dado ao bem de uso comum do povo, explorado na energia eólica, o vento; b) um 

regime jurídico que proporcione o enfrentamento de questões importantes para garantir a 

autonomia tecnológica nacional do setor; c) um regime jurídico que proporcione um modelo de 

financiamento para o setor eólico condizente com os interesses nacionais da superação do 

subdesenvolvimento.  

 

5.1 VENTO: BEM DE USO COMUM DO POVO 

 

Na atual literatura relativa à energia eólica, ao se discutir questões relacionadas à 

propriedade, discute-se apenas a propriedade e o direito de uso da terra. Ou seja, discute-se 

apenas a propriedade do solo como elemento condicionante da instalação de usinas eólicas. Essa 

                                                 
51

 Alusão ao direito pressuposto preconizado por Eros Grau: “O discernimento da existência material de um direito 

pressuposto próprio a cada sociedade – direito pressuposto que funciona como uma das linguagens sociais (direito 

pressuposto = relação jurídica involucrada nas relações sociais) – abre vias à compreensão mais ampla do fenômeno 

jurídico.” GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. Editora Malheiros. 5ª Edição. São Paulo, 2003. P. 83.   
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questão da propriedade da terra onde se dará a instalação de usinas eólicas no Brasil é entendida 

aqui como uma questão pacífica e, portanto, não é objeto desta análise.  

Quando se desconsidera a questão do vento enquanto o bem explorado na energia eólica, 

desconsidera-se um pressuposto fundamental sob o qual deve se alicerçar o regime jurídico em 

discussão. Ora, no caso do petróleo, por exemplo, a Constituição determina que o petróleo e os 

recursos minerais são bens da união (CF, art. 20, IX), e os determina como bens públicos de uso 

especial, quando no caput do art. 176 leciona: “(...), e pertencem à União, garantida ao 

concessionário a propriedade do produto da lavra.” E, quando se determina a característica de 

bem público de que se trata o petróleo, determina-se a sua afetação, e por conseguinte a 

inalienabilidade  do petróleo, que gera limitações claras aos contratos de concessão.  

 

A concessão para exploração de recursos minerais é uma concessão de uso, não uma 

concessão de direito real de uso, prevista para o uso do solo e do espaço aéreo sobre a 

superfície de terrenos públicos ou particulares. A concessão de direito real de uso 

envolve um direito real resolúvel, depende de autorização legislativa expressa e de 

concorrência pública e tem por finalidades propiciar meios para urbanização, 

industrialização, edificação, cultivo da terra ou outra utilização de interesse social.  

O petróleo e os recursos mineirais são bens públicos de uso especial, bens indisponíveis 

cuja destinação pública está definida constitucionalmente: a exploração e 

aproveitamento de seus potenciais. A exploração do petróleo e dos recursos minerais 

está vinculada aos objetivos fundamentais dos artigos 3º, 170 e 219 da Constituição de 

1988, ou seja, o desenvolvimento, a redução das desigualdades e a garantia da soberania 

econômica nacional. Trata-se de um patrimônio nacional irrenunciável. (BERCOVICI, 

2011, P. 289-290).  

 

Por outro lado, ao arrepio da posição constitucionalizada, há o entendimento de que o 

petróleo é um bem público do tipo bem dominical, que justifica a defesa da exploração do 

petróleo através do modelo de contratos de concessão sob a cessão do direito real de uso, quando 

há a cessão da propriedade!
 52

 O que analogamente demonstra a importância de se caracterizar 

juridicamente o vento enquanto bem de uso comum do povo, para que sejam definidos 

claramente os efeitos e limites da exploração da energia eólica.  

A Constituição Federal de 1988 determina o meio ambiente como “bem de uso comum do 

povo”. Entre os recursos naturais disponíveis para a humanidade, figura o vento, que só pode ser 

entendido sob essa categoria.  

                                                 
52

 Para aprofundar nesse assunto, ver: BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo dos Recursos 

Minerais. Editora Quartier Latin. São Paulo, 2011. P. 285-296.  
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Do ponto de vista do direito administrativo, não há consenso entre os doutrinadores 

sobre todo o entendimento a respeito dos bens públicos. Entretanto, é consensual a classificação 

tradicional dos bens públicos subdividida em: bens de uso comum do povo, bens de uso especial 

e bens dominicais. A abordagem desse tema sob a ótica do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento deve dialogar com o direito administrativo, porém residir num entendimento 

mais amplo do que o dos administrativistas – sob a égide do direito constitucional e do direito 

econômico.  

O direito econômico aparece assim como um dos ramos deste direito aplicado, que 

supõe evidentemente um conhecimento prévio de categorias formais que se situam 

tradicionalmente na teoria geral do direito privado ou na teoria geral do direito público. 

E a sua unidade ou, se preferir, a sua autonomia nos é dada pela sua finalidade: traduzir 

normativamente os instrumentos da política econômica do Estado. (...) Sob o aspecto 

formal, ele vem possibilitar o estudo sistemático de várias matérias que dificilmente se 

enquadrariam nos esquemas tradicionais, e que, por isso mesmo, têm sido até o presente 

relegadas a um injustificável plano secundário, quando não a um silêncio completo por 

parte da doutrina jurídica oficial (COMPARATO, 1965, p. 25-26). 

 

O artigo 99 do novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, define os “bens de uso comum do 

povo” como uma categoria dos bens públicos, os exemplificando como “rios, mares, estradas, 

ruas e praças”. Como o novo código civil não altera o que já estava disposto no CC de 1916, é 

possível adotar a conceituação de Hely Lopes Meirelles (1975, p. 466) sobre o assunto: “Bens de 

uso comum do povo, ou de domínio público, como exemplifica a própria lei, são os mares, rios 

estradas, ruas e praças. Enfim, todos os locais abertos à utilização pública adquirem esse caráter 

de comunidade, de uso coletivo, de fruição própria do povo”.  

Dentro desse entendimento, se faz possível classificar o vento enquanto bem de uso 

comum do povo.  

Um elemento importante para a classificação de algum bem como bem de uso comum do 

povo é a afetação
53

. Isso significa afastar dos bens de uso comum do povo os instrumentos 

jurídicos típicos do direito privado em função de se sua destinação está diretamente relacionada 

ao interesse público.  

Em razão de sua destinação ou afetação a fins públicos, os bens de uso comum do povo 

e os de uso especial estão fora do comércio jurídico de direito privado; vale dizer que, 

enquanto mantiverem essa afetação, não podem ser objeto de qualquer relação jurídica 

regida pelo direito privado; vale dizer que, como compra e venda, doação, permuta, 

hipoteca, penhor, comodato, locação, posse ad usucapionem etc (DI PIETRO, 2005, p. 

584). 

                                                 
53

 Em rápidas palavras: afetação é o instituto jurídico administrativo que representa a destinação de um bem. 



162 

 

 

Não há, portanto, dissenso doutrinário relativo ao entendimento dos recursos naturais, 

entre eles o vento, serem classificados como bens de uso comum do povo. O esforço doutrinário 

em disputa na sociedade hoje é entender sob que limites e orientação figura o meio ambiente 

enquanto bem de uso comum do povo, estando, de um lado, juristas que o aceitam como mais 

próximo do regime do direito público e, de outro, juristas que o aceitam como categoria sui 

generis, própria do direito difuso.  

A autora francesa Verónique Inserguet-Brisset, em sua obra Proprieté Publique et 

Environnement, dá grandes contribuições ao entendimento do bem ambiental como um instituto 

jurídico do direito público.  

 

Deux intitutions ont eté proposées afin d’introduire em droit positif le concept de 

patrimoine environnemental: la domanialité publique et le service public. La domanialité 

publique implique une expropriation de tous les propriétaies privés qui, par accession, 

accessoire, de maniére directe ou indirecte sont titulaires de droits sur l’environnement. 

(...) le service publique apparait comme l’outil juridique le plus adapte. Il est aisé de 

mettre em paralléle la gestion du patrimoine environnemental avec une mission de 

service public qui carcatérise sés bénéficiaires comme des usagers. Ils est désormais 

acquis que les rapports avec un environnement menacé ne peuvent plus s’analyser 

autremente qu’en termes d’usages (INSERGUET-BRISSET, 1994, apud MORATO, 

2002). 

 

Segundo o entendimento que Antônio Carlos Morato (2002) dá à posição de Verónique 

Inserguet-Brisset de bem ambiental como uma propriedade pública, o bem ambiental estaria 

alicerçado no entendimento de res communes do direito romano “e aparece hoje como a melhor 

adaptação às necessidades ambientais”. Nesse sentido, a “ideia de patrimônio comum ambiental 

consiste em fazer entrar nos espaços já apropriados visão semelhante a fim de transmitir esse 

patrimônio às gerações futuras”. Entretanto, para ele, essa compreensão constituiria um 

retrocesso, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro entenderia o bem ambiental como um 

bem de natureza transindividual, nem público, nem privado. 

Essa posição adotada do bem ambiental como um bem difuso advém da classificação dos 

direitos relativos à higidez ambiental se tratarem de direitos difusos, conforme visto no capítulo 

2. Hugo Nigro Mazzili (2005, p. 51) preconiza a ideia da existência de interesses transindividuais 

na sociedade e que esses interesses são indivisíveis, estando o meio ambiente nessa categoria: “há 

interesses difusos: a) tão abrangentes que chegam a coincidir com o interesse público (como o 

direito ao meio ambiente como um todo)”. 
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Não são, pois, interesses difusos mera subespécie do interesse público. Embora em 

muitos casos possa até coincidir o interesse de um grupo indeterminável de pessoas com 

o interesse do Estado ou o interesse da sociedade como um todo (como o interesse ao 

meio ambiente sadio), a verdade é que nem todos os interesses difusos são 

compartilhados pela coletividade ou comungados pelo Estado (MAZZILI, 2005, p. 51).  

 

Para Antonio Carlos Morato (2002) deve, portanto, existir uma classificação dos bens no 

ordenamento jurídico em: privados, públicos e difusos, então, sendo o bem ambiental pertencente 

à última categoria própria. Entretanto, o mesmo autor assume a posição de Hugo Nigro Mazzili 

de que, em que pese o bem ambiental representar interesses transindividuais, esses interesses 

estão albergados na proteção estatal, uma vez que por definição legal integram o patrimônio 

público.  

Nesse sentido, tal dissídio doutrinário relativo ao bem ambiental, que por sua vez engloba 

o vento, objeto deste estudo, não adquire nenhuma relevância prática ao se confrontar esse debate 

com o projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, pois ambas as posições 

supramencionadas necessitam do Estado para proteger o interesse no meio ambiente sadio, quer 

seja entendido como um bem público, quer seja entendido em sua categoria própria de bem 

difuso.  

O caput do artigo 225 preceitua a imposição do dever ao poder público de defender e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Posição essa que deixa 

indubitável a obrigação do Estado para com o bem ambiental, não sendo diferente ao se tratar do 

vento. Para Alexandre de Moraes (2011, p. 1973): “A Constituição Federal de 1988 consagrou 

como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia da efetividade do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida”.  

É preciso então ir às raízes da natureza jurídica da res communes, aprofundando na 

distinção entre propriedade em si e domínio público, para entendermos sob que forma a assunção 

do vento como bem de uso comum do povo leva o Estado a regulamentá-lo a fim de exercer a 

proteção definida constitucionalmente. 

No direito romano havia a classificação tradicional das coisas, que eram divididas em 

duas grandes categorias res extra commercium e res in commercio. A res in commercio dizia 

respeito ao direito das coisas particulares e era subdividida em res extra patrimonium e res in 
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patrimônio, enquanto a res extra commercium era subdividia em “res nullius divini júris (res 

sacrae, res sanctae e res regiosae), res publicae e res communes”. Nesse arcabouço, interessa 

entender melhor o conceito de res nullius, que significa “coisa de ninguém, sem dono”, e também 

o conceito de res communes, que pressupõe copropriedade de todos. “Dentro dessa clássica 

classificação, os recursos naturais poderiam ser considerados como res nullius ou res communes” 

(MORAES, 2011, p. 1974).  

Doutrinadores do direito ambiental entendem que a categoria dos recursos naturais não se 

encaixa fielmente nem ao conceito de res nullius nem ao conceito de res communes, devendo se 

tornar uma categoria exorbitante no direito, de maneira a garantir a preservação do meio 

ambiente para esta e futuras gerações.  

 

Cyrille de Klemm apresenta-nos importante classificação de res, já relacionando-a à 

defesa do meio ambiente. Assim, aponta a existência das res communes, res nullius res 

derelictae, entre outras, para posteriormente confrontá-las com os elementos individuais 

do meio ambiente (ar, água, terra, animais etc.) e com as classificações de ecossitemas 

(terrestres, aquáticos). Após essa confrontação, conclui que, juridicamente, uma zona de 

proteção de ecossistema tem um regime jurídico especial, que exorbirta do Direito 

Comum, e que existe a necessidade de uma mais eficaz proteção ao meio ambiente, 

independetemente das qualificações existentes no sistema jurídico (MORAES, 2011, p. 

1974). 

 

Entretanto, para que se garanta a preservação do meio ambiente para esta e futuras 

gerações, necessita-se da tutela estatal. Mesmo que nem o conceito de res nullius nem o conceito 

de res communes transpareçam exatamente a natureza jurídica do recurso natural, é através do 

entendimento de que os recursos naturais estão sob domínio público do Estado que se consegue 

garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

O domínio público, em sentido amplo, é o poder de dominação ou de regulamentação 

que o Estado exerce sobre os bens de seu patrimônio (bens públicos), ou sobre os bens 

de patrimônio privado (bens particulares de interesse público), ou sobre coisas 

inapropriáveis individualmente, mas de fruição geral da coletividade (res nullius). Neste 

sentido amplo e genérico, o domínio público abrange não só os bens das pessoas 

jurídicas de direito público interno, como as demais coisas, que, por sua utilidade 

coletiva, merecem a proteção do Poder Público, tais como as águas, as jazidas, as 

florestas, a fauna, o espaço aéreo, e as que interessam ao patrimônio histórico e artístico 

nacional (MEIRELLES, 1975, p. 462). 

 

José Afonso da Silva entende que os recursos naturais devem ser caracterizados como 

propriedade de interesse público. Assim, mesmo quando um recurso natural estiver sob a forma 
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de propriedade privada, deve atender às regulamentações e limitações impostas pelo Estado no 

sentido de garantir a preservação do interesse público.  

 

São bens sujeitos a um regime jurídico especial e peculiar em virtude dos interesses 

públicos a serem tutelados, inerente à utilidade e a valores que possuem. Esse regime 

especial comporta vínculos, obrigações, deveres e ônus, relativamente à disponibilidade 

desses bens, que ficam assim sujeitos à circulação, uso e alienação controlados. (...) 

Entre os bens de interesse público se incluem os integrantes do meio ambiente cultural, 

reconhecido como de notável beleza natural, de valor ou interesse histórico, artístico e 

arqueológico, assim como os constitutivos do meio ambiente natural (incluindo o 

patrimônio florestal) cuja qualidade deva ser tutelada em função da qualidade de vida: 

água, ar, recursos naturais etc. (SILVA, 2003, p. 791).  
 

Fica claro que não se trata de os recursos naturais serem classificados enquanto 

propriedade pública, do Estado, mas sim que esse tipo de propriedade tem uma afetação 

totalmente ligada ao interesse transindividual, que nesse caso específico se coaduna com o 

interesse público e, por isso, precisa estar sob a dominialidade pública.  

A relativização da força do instituto da propriedade nas relações civis não é nenhuma 

novidade do direito contemporâneo, remonta aos fundamentos da noção de propriedade da 

Common Law, conforme aduz Fábio Konder Comparato (1970, p. 73-74): 

 

É sabido, assim, que o direito anglo-saxão desconhece a noção unitária e abstrata de 

propriedade, consagrada no direito continental com o Código Napoleônico. Ao contrário, 

fiel às suas tradições medievais, a Common Law admite como princípio a coexistência 

de diferentes direitos (estates) sôbre o mesmo bem, sem que nenhum dêles se considere 

um desmembramento da propriedade. Fala-se, assim, em legal estate (ou legal 

ownership) e um equitable estate; em bailor e bailee; em lessor e lessee; em tentant for 

life e remainderman. Sem dúvida, a noção de estate in fee simple é a que melhor 

corresponde, no Direito inglês, à noção genérica de propriedade do nosso Direito. Mas 

ela não significa, de modo algum, aquela plenitude do usus, fructus, abusus, que 

constitui um atributo do poder soberano (ou melhor, medieval), único titular qualificado 

de uma autêntica propriedade. Ademais, o estate in fee simple do Direito britânico não 

representa o núcleo de onde seriam desmembrados os demais estates, como figuras 

excepcionais ou temporárias. [sic] 

 

Por outro lado, é na França de 1367 que surge a ideia do instituto do controle, sob a grafia 

contrerole, no sentido de fiscalização, que vai se configurar como um desdobramento da 

propriedade (COMPARATO, 1970, p. 71). Assim, Fábio Konder Comparato (1970, p. 76) 

dialoga com os ensinamentos de Claude Champaud e aduz: 
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À primeira vista, o contrôle nada mais seria do que o exercício de fato de podêres 

inerentes ao domínio, ou propriedade, e nessa condição poderia ser qualificado como 

posse. Mas a posse, segundo uns, pressupõe no seu titular o animus domini, ou animus 

tem sibi habendi; segundo outros, é uma situação objetiva que faz presumir ou adquirir a 

propriedade. Ora, nada disto se verifica no contrôle: não sòmente o seu titular não se 

considera, nem se proclama, dono da êmpresa controlada, como não pode, sob pena até 

mesmo de cometer um crime, apropriar-se dos bens submetidos ao seu poder de 

administração. 

 

Como se percebe, há no direito um distanciamento entre a noção de propriedade e a noção 

de domínio, ou melhor, controle. Assim, em que pese a referência aos institutos da propriedade e 

do controle não serem afetos ao objeto do bem ambiental, é possível fazer analogia, uma vez que, 

mesmo ao se tratar do objeto primeiro que a propriedade privada no sistema capitalista deve 

proteger – a empresa privada –, verifica-se interesses diferentes a serem protegidos através do 

instituto da propriedade e do instituto do controle. Interesses diferentes como o interesse 

transindividual do meio ambiente sadio e o da propriedade comum, onde os recursos naturais 

podem ser utilizados de maneira indiscriminada, o que se acentua ao se tratar do vento, posto que 

é um recurso infinito, diferentemente dos recursos minerais e da água, tema que será detalhado 

adiante. 

O vento não é uma propriedade pública, porém está sob a dominialidade pública. 

Portanto, o interesse transindividual do meio ambiente sadio só pode ser garantido através da 

tutela estatal. Isso não significa uma equiparação dos regimes jurídicos de outros bens de uso 

comum do povo definidos legalmente. Nesse sentido, demanda-se uma tutela jurídica que 

respeite as especificidades do vento. Nesse caso, demanda-se uma regulamentação específica da 

exploração do vento para fins comerciais com vistas à geração de energia eólica, que não deve ser 

o mesmo tratamento dado às ruas e praças, ou até mesmo à água, pois guardam características 

específicas diferentes mesmo estando numa mesma categoria jurídica. 

A dominialidade pública do vento também não pode ser compreendida apenas sob o 

comando do interesse transindividual do meio ambiente sadio. Pois, a partir do momento em que 

o vento é explorado para fins comerciais na geração de energia, ele assume uma característica 

importante enquanto bem de produção, como ensina Gilberto Bercovici (2011, p. 285): “os 

recursos naturais também são bens de produção, caracterizando-se por parte ou totalidade de seus 

componentes não ser produzida pelo trabalho”.   
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Para que o entendimento do vento enquanto bem de uso comum do povo traga 

consequências relevantes no mundo do direito, é necessário que a dominialidade pública seja 

exercida no sentido do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, concatenando 

os diversos artigos e não apenas com a visão focada no artigo 225. Nesse sentido, apenas o 

Estado é capaz de garantir a proporcionalidade entre os interesses soberanos, o objetivo da 

República do desenvolvimento nacional e a garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

 

O Estado, como Nação politicamente organizada, exerce poderes de Soberania sobre 

todas as coisas que se encontram em seu território. Alguns bens pertencem ao próprio 

Estado; outros, embora pertencentes a particulares, ficam sujeitos às limitações 

administrativas impostas pelo Estado; outros, finalmente, não pertencem a ninguém, por 

inapropriáveis, mas sua utilização se subordina às normas estabelecidas pelo Estado. 

Este conjunto de bens sujeitos ou pertencentes ao Estado constitui o domínio público, em 

seus vários desdobramentos. [...] O domínio eminente é o poder político pelo qual o 

Estado submete à sua vontade todas as coisas de seu território. É uma das manifestações 

da Soberania interna; não é direito de propriedade. Como expressão da Soberania 

Nacional não encontra limites senão no ordenamento jurídico-constitucional 

estabelecido pelo próprio Estado. Esse domínio alcança não só bens pertencentes às 

entidades públicas, como a propriedade privada e as coisas inapropriáveis, de interesse 

público (MEIRELLES, 1975, p. 461 – 463). 

 

Seria possível pensar que apenas os bens públicos (como categoria ampla) que tivessem 

entre as suas características o fato de serem finitos, mesmo que abundantes em alguma região, é 

que seriam dotados de tutela estatal. Nesse sentido, se enquadrariam apenas os recursos minerais 

e a água. Para os adeptos dessa posição, é a escassez de um bem que vai colocá-lo sob o domínio 

público ou não. Esse, inclusive, é o posicionamento pacífico da jurisprudência do STJ ao se tratar 

da água:  

No mérito, o recurso especial deve ser provido. Deveras, o inciso II do art. 12 da Lei n. 

9.433/97 é claro ao determinar a necessidade de outorga para a extração de água do 

subterrâneo. Confira o que reza o aludido dispositivo, litterarim: 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de 

recursos hídricos: 

[...] 

II – extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo 

produtivo; 

Restrição essa justificada pela problemática mundial da escassez da água e que se 

coaduna com o advento da Constituição de 1988, que passou a considerar a água um 

recurso limitado, de domínio público e de expressivo valor econômico.  

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente: REsp 994.120/RS, Relator Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/4/2011. (AgRg no AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.185.670-RS).  
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Entretanto, ao se confrontar a referida posição jurídica com o projeto constitucional de 

superação do subdesenvolvimento, percebe-se não ser possível admitir uma tutela estatal apenas 

sobre os bens dotados de escassez. Esses sem dúvida estão sob a dominialidade pública, porém 

abrir mão da regulamentação, do gerenciamento de bens de uso comum do povo, como é o vento, 

seria para o Estado abrir mão de um pedaço de sua soberania. Isso impactaria numa renúncia ao 

exercício soberano do controle de “aspectos essenciais da economia, como as fontes de energia” 

(BERCOVICI, 2011, p. 285), impactaria numa renúncia da gestão do espaço aéreo nacional, uma 

vez que se fala em torres de 100m de altura na atualidade e de um impacto visual que pode incidir 

positivamente ou negativamente no turismo. Nesse sentido, o não exercício por parte do Estado 

do domínio público sobre o vento para fins da exploração da energia eólica impacta diretamente 

no elemento da soberania; mas também no elemento do crescimento econômico de setores 

estratégicos, fundamental para o alcance do objetivo da República do desenvolvimento nacional e 

para a razoabilidade entre esses princípios e a garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, que só pode ser exercida pelo Estado.  

Diante do exposto, diagnostica-se a necessidade da existência de instrumentos jurídicos 

concretos que respondam ao objetivo do exercício da dominialidade pública sobre o vento para 

fins de exploração energética. Garante-se, então, o papel do Estado planejador. Logo, trata-se 

aqui da garantia da gestão estatal da exploração do vento para fins energéticos. 

É verdade que a necessidade do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que gera o Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA) como pré-requisito para a concessão da licença ambiental para as 

usinas eólicas – conforme explicitado no capítulo 3, seção 3.6. – é um aspecto da necessária 

gestão estatal sobre a exploração do vento para fins energéticos. Contudo, essa medida é 

insuficiente para abarcar o conjunto dos interesses estatais correlacionados à exploração do vento, 

pois representa apenas o aspecto do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Esgotar quais instrumentos responderiam ao domínio público do vento expressado através 

da gestão estatal da exploração do vento para fins energéticos seria impossível em tal momento. 

O que se buscou nesta seção foi identificar o caminho pelo qual devem passar esses novos 

instrumentos jurídicos.  

Entretanto, é possível sim identificar que um dos eixos de ajustes na esfera do regime 

jurídico, necessariamente, está no sistema de leilões.  
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Assim, é fundamental revisitar o funcionamento de alguns aspectos do sistema de leilões 

para geração de energia eólica no Brasil. Em breves palavras: existem dois tipos de leilões de 

energia elétrica no Brasil, leilões de transmissão e leilões de geração de energia elétrica, 

interessando aqui apenas os leilões de geração.  

O regime jurídico dos leilões no Brasil está vocacionado pela preponderância da 

exploração do potencial hidráulico para geração de energia elétrica disposta através da Lei 

10.848/2004. Esse regime jurídico dos leilões parte do pressuposto de a água se enquadrar 

enquanto “bem da união” por disposição constitucional – vide o artigo 20 da CF – e, assim, 

estabelece que a natureza jurídica da concessão em sede de energia elétrica é do tipo concessão 

de uso do bem público, que ocorre como resultado do leilão. Esta categoria de concessão de uso 

de bem público ocorre porque “a prestação de serviços públicos é dever do Estado” (GRAU, 

2007, p. 128) e, por definição constitucional explícita, é competência da união “explorar, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de 

energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados 

onde se situam os potenciais hidroenergéticos” (CF, art. 21, XII, b), restando pacífico na doutrina 

brasileira que o fornecimento de energia elétrica trata-se de um típico serviço público
54

. Isto 

demonstra, também, que o regime jurídico da exploração e comercialização da energia elétrica 

fora concebido em função de a energia elétrica advir da força das águas e apenas como exceção 

aparecer na referida lei a citação às fontes alternativas. Assim, a exploração da energia eólica se 

dá sob o marco regulatório da exploração da água para energia elétrica. 

Dado o potencial eólico do Brasil, mencionado no capítulo 3, seção 3.3., e o debate acerca 

da dominialidade pública sobre o vento, exposto nesta seção, necessariamente fala-se numa 

revisão do sistema de leilões de comercialização de energia elétrica a partir da fonte eólica. Nesse 

mérito, é possível que a natureza jurídica do leilão não se altere e continue como concessão de 

uso do bem público, mas é possível também que uma série de exigências do sistema de leilões, tal 

como está posto hoje, não responda aos imperativos do domínio público do vento. Assim, 

                                                 
54

 Caberia aqui uma longa digressão sobre modelos de contratos de concessão e as espécies de serviço 

público, para aprofundar neste sentido ver: GRAU, Eros. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Editora 

Malheiros, 12ª Edição. São Paulo, 2007. P. 110 – 146. Não obstante: “Vale dizer: a concessão supõe adesão 

voluntária de um sujeito (o concessionário) à relação jurídica de concessão. Ainda que hoje se coloque sob vigorosa 

contestação o caráter contratual do insttuto da concessão, visto que a relação se formaliza mediante a imposição, pelo 

poder concedente, de um certo número de cláusulas regulamentares, suportadas por ele, concessionário, a celebração 

desse contrato expressa a aceitação pelo concessionário, de capacidade para o exercício da atividade de serviço 

público, capacidade que lhe é atribuída pelo poder concedente.” (GRAU, Eros. Op. Cit. P. 143).  
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independente do mérito de quais alterações precisam ser feitas no sistema de leilões, chega-se à 

conclusão de que é preciso uma revisão no sistema de leilões. Sugere-se um marco regulatório 

específico da exploração de energia eólica que responda aos imperativos da dominialidade 

pública do vento sob o comando do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento.  

Apenas a título de imaginação institucional, poder-se-ia estar falando da instituição de 

uma agência reguladora específica; da instituição do instrumento jurídico da outorga para 

exploração do vento na finalidade da geração de energia eólica – outorga, essa, que poderia ser 

onerosa ou não, ensejando um profundo debate administrativista –; da necessária revisão dos 

documentos necessários para habilitação técnica de um projeto eólico para concorrer no leilão, 

posto que o único documento relativo ao domínio diz respeito ao direito de uso do solo em que 

vai se instalar a usina eólica; da competência administrativa para exercer o gerenciamento do 

espaço aéreo para fins de exploração de energia eólica.  

 

5.2 INOVAÇÃO 

 

Foi visto no capítulo 2 que responder ao desafio tecnológico sob os interesses soberanos 

de um país é um elemento fundamental para a superação do subdesenvolvimento das nações em 

condições periféricas. Também foi visto no capítulo 3 que o setor econômico da energia eólica 

reúne condições de se tornar uma “janela de oportunidade” para um catch up brasileiro. Para 

tanto, são necessários ajustes na política de estruturação do setor e, por conseguinte, ajustes no 

regime jurídico.  

Nesta seção, objetiva-se abordar como prioritários dois eixos de ajustes relativos à 

inovação: i) fomento à pesquisa sobre temas que concatenem o avanço tecnológico do setor com 

as especificidades da realidade brasileira; ii) ajuste no sistema de leilões com objetivo de garantir 

a inovação e a indústria nacional.  

No capítulo 3, seção 3.5., observou-se que o Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), através do CGEE (Centro de Gestão de Estudos Estratégicos), identifica nove 

áreas sensíveis para o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica no setor eólico. 

Recapitulando: 1. Tecnologia de aerogeradores; 2. Recursos Eólicos; 3. Materiais; 4. Política, 

economia e análises socioambientais; 5. Normatização, certificação e padronização; 6. 
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Planejamento e operação das usinas eólicas; 7. Conexão e integração à rede elétrica; 8. Centrais 

eólicas; 9. Engenharia (projeto, manutenção e operação de parques).  

É preciso perceber que, de acordo com o projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento, deve existir uma hierarquização de prioridades na área de P&D para o setor. 

E tal hierarquização não necessariamente deve obedecer às áreas de pesquisa listadas, mas sim 

aos temas prioritários para os interesses nacionais, que por sua vez demandam pesquisas 

transversais. Essa hierarquização deve ser vetorizada pelo objetivo do desenvolvimento de 

tecnologias próprias para os ventos brasileiros. Assim, responde-se a dois elementos do projeto 

constitucional de superação do subdesenvolvimento: o desafio tecnológico e os interesses 

nacionais, ou seja, a soberania. 

Nesse sentido, deve habitar no topo dessa hierarquia as pesquisas direcionadas a 

diferentes áreas. a) Ao desenvolvimento de torres mais altas, posto que quanto mais alta a torre 

maior é o potencial eólico do Brasil, sendo o padrão internacional atual de torres de 100m de 

altura. No entanto, alguns países já fabricam torres de 126m e existe a estimativa de que o 

potencial eólico brasileiro a 100m de altura possa triplicar, uma vez que o diagnóstico do 

potencial eólico brasileiro foi realizado com torres de 50m de altura em 2001. b) Pesquisas 

voltadas ao desenvolvimento de pás e rotores adequados aos ventos brasileiros, o que envolve as 

áreas de pesquisa de materiais e de tecnologia de aerogeradores, posto que o índice de salinidade 

dos ventos do nordeste brasileiro é próximo aos índices do mar morto, ou sejam, muito altos, e 

têm provocado uma diminuição do tempo de vida dos aerogeradores instalados ali – conforme 

supramencionado na seção 3.5. –, uma vez que os materiais são adequados para os ventos 

europeus – conforme supramencionado na seção 3.1.1. c) Pesquisas voltadas à transmissão e 

qualidade da energia elétrica transmitida, posto que o problema central da expansão da energia 

eólica no Brasil tem sido a conexão das linhas de transmissão com as usinas eólicas. Nesse 

sentido, é preciso atuar na pesquisa sobre a confecção das linhas de transmissão e também na 

estabilização da energia elétrica fornecida, ou seja, na qualidade da energia. Assim, demanda-se 

pesquisa sobre a inserção de harmônicos nas redes elétricas. d) Pesquisas voltadas à 

complementaridade entre energia das hidrelétricas e energia eólica, sendo fundamental pesquisas 

em sistemas híbridos de geração de energia elétrica.  
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Identificado os temas centrais para pesquisa no Brasil, é preciso dar consequência a essa 

linha de prioridade e, portanto, necessita-se concatenar o debate sobre inovação tecnológica com 

os esforços de financiamento.  

Se a energia eólica pode se tornar uma “janela de oportunidade” para o Brasil, para 

obedecer ao objetivo da República de “garantir o desenvolvimento nacional” deveriam existir 

políticas públicas para garantir o esforço de inovação em temas sensíveis aos interesses 

nacionais. A partir da compreensão de que esse esforço necessário em P&D para o setor eólico 

corresponde aos interesses constitucionais de superação do subdesenvolvimento e que a política 

pública é, sim, funcionalizada pela constituição dirigente, a existência de políticas públicas 

específicas para os interesses nacionais do setor eólico torna-se uma imposição.  

Demanda-se atenção específica para os quatro temas supramencionados, pois os esforços 

de destinação de 1% do investimento em pesquisa da ANEEL para energia eólica, de abranger a 

pesquisa na área de energia eólica apenas em dois editais do CNPq (edital universal e o edital 

MCT/CNPq/FNDCT nº 05/2010 para formação de recursos humanos em energias renováveis) e 

de destinação de orçamento específico para as empresas inovarem na área de energia eólica, 

através da FINEP, – todos mencionados na seção 3.5. – são decisivamente insuficientes para 

responder a esse objetivo de transformar o setor eólico do país numa “janela de oportunidade”.  

Nesse sentido, faz-se necessário um esforço de outra grandeza para fomentar pesquisa e 

inovação nesses temas específicos, o que só pode ser concretizado através do convencimento 

político dos governantes. Para que esse esforço de P&D nas principais áreas do setor eólico 

brasileiro seja efetivo na sociedade, é preciso que seja parte de um ambiente político calcado na 

prevalência dos interesses nacionais para o setor eólico, pois a ciência também é produto do meio 

em que se desenvolve.  

 

A ciência é influenciada pelo contexto social em que nasce e se desenvolve, de onde se 

nutre com os meios materiais e institucionais de que necessita e com a motivação 

intelectual e ética dos cientistas, tanto quanto com a demanda tecnológica e econômica 

pela aplicação de seus resultados e inovações. Dessa demanda depende o apoio dado à 

ciência, na expectativa que contribua para equacionar e resolver problemas práticos. A 

ciência em outro sentido influi neste contexto social, seus resultados são apropriados 

pela sociedade, mas de modo diferenciado pelas diversas classes sociais, predominando 

o interesse da classe dominante em cada época (PINGUELLI ROSA, 2005, p. 16).  
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É verdade que para responder a esses objetivos é necessário que a P&D ocorra de maneira 

transversal nos institutos de pesquisa, nas universidades e nas empresas. Para tanto, o único 

caminho possível é o fomento estatal, pois só o Estado é capaz de movimentar suas estruturas 

próprias e fomentar a iniciativa privada para garantir os interesses soberanos. Nesse sentido, 

sugere-se a criação de um fundo para subsidiar a pesquisa científica e tecnológica relacionada aos 

temas aqui compreendidos como prioritários.  

Não é possível logo identificar a composição orçamentária para a instauração de tal 

fundo. Entretanto, de acordo com a leitura feita do projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento, não há nenhum impedimento a uma composição de fundo para pesquisa 

científica e tecnológica que mescle investimento público e investimento privado. Contudo, a 

responsabilidade para com a instituição desse tipo de fomento é uma responsabilidade estatal que 

deve dialogar com a iniciativa privada. Pois mesmo que a inovação seja realizada na esfera 

estatal, só produz efeitos concretos na sociedade a partir do momento em que é absorvida pela 

empresa. O fundamental, nesse sentido, é garantir que os projetos subsidiados pelo fundo estejam 

correlacionados com o desenvolvimento de torres mais altas, o desenvolvimento de pás e rotores 

adequados aos ventos brasileiros, a transmissão e qualidade da energia elétrica transmitida, e a 

complementaridade entre energia das hidrelétricas e energia eólica. 

 

5.3 ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE LEILÕES  

 

No que diz respeito ao sistema de leilões, já foi constatado na seção 3.4. que, da maneira 

como está regulado na atualidade, não contribui com a soberania econômica e tecnológica. Isso 

ocorre porque existe uma exclusividade no critério da modicidade tarifária e a consequência é 

que, para garantir a oferta do menor preço, cortam-se custos, dificultando os investimentos em 

P&D.  

O sistema de leilão brasileiro induz os geradores a reduzir os seus preços, tornando 

visível o custo real dos projetos eólicos no Brasil, o que promove a redução dos preços 

de fabricação das turbinas eólicas.  

Por outro lado, esse sistema não vem promovendo o desenvolvimento tecnológico 

nacional nem a transferência, apesar de incentivar a produção nacional com uma parcela 

mínima de inovação (CGEE, 2012, p. 29).  
 

Dessa maneira, percebeu-se que o sistema de leilões, da maneira como está estruturado 

hoje, contribui apenas com o crescimento econômico, porque induz indiscriminadamente a 
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redução do preço da energia eólica no Brasil. Para reforçar esta posição Elbia Melo (2013, p. 

138) afirma que “o modelo brasileiro otimiza custo, mas não otimiza a produção. Dessa forma, o 

modelo de leilões não é, por definição, um mecanismo propulsor de tecnologia.” 

 

O objetivo do menor preço oferecido no momento do leilão força os investidores a 

minimizar o investimento, apostando na implantação de aerogeradores menores ou 

menor número de aerogeradores por empreendimento. Turbinas com geradores menores 

e pás maiores são mais baratas, embora não maximizem o uso potencial local do vento. 

Com isso, esses geradores operam com maior frequência perto da capacidade nominal do 

que os maiores. Isso significa menor relação MW por área local e maior fator de 

capacidade (MELO, 2013, p. 137).   

 

Ainda, é possível constatar que esse modelo privilegia grandes empresas, já que estas têm 

maiores lastros de manobra na composição de custos (o que tende a tornar o mercado 

oligopolizado), e também induz essas reduções de custos a suprimir investimentos, tanto em 

P&D, quanto em contratação de pessoal! Neste sentido, Elbia Melo (2013, p. 128) afirma que em 

2012 houve uma reduzida contratação de mão de obra para o setor eólico, pois a competição foi 

muito grande, ocasionando uma oferta nos leilões 28 vezes superior à demanda, que enxugou 

demais os custos, com preços médios de R$90,00 por MWh, o que acasionou o corte 

investimentos no setor. Apenas para ilustrar a característica de oligopólio neste setor, no leilão A-

5 de 2012 (EPE, 2012) que contratou dez projetos eólicos para iniciarem o fornecimento em 

2017, dos dez projetos contratados, sete são operacionalizados pela mesma empresa, a Bioenergy. 

A Bioenergy (2013) destaca-se por ser a quarta maior vendedora de energia eólica em leilões e 

conduz diversos projetos eólicos no Maranhão e Rio Grande do Norte. Situações estas, que 

revelam distorções no sistema de leilões ante o projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento.  

Por outro lado, a estruturação do setor de maneira olipolizada pode ser um cenário mais 

adequado para a inovação a partir da concorrência (MELO, 2013, p. 134).  

 

Ainda partindo do resultado inicial de Schumpeter de que a inovação é favorecida por 

monopólio e chegando a uma visão mais benigna do papel da concorrência, a visão mais 

predominante é que o cenário ideal para inovação é uma concentração de mercado 

intermediária. Pois, se por um lado, empresas muito fragmentadas não conseguem 

alavancar recursos e nem ter interesse em inovar; por outro, os monopolistas são 

acomodados e se não tiverem o temor de serem substituídos, não inovam (o que faz 

realçar o papel de ao menos ter a concorrência potencial) (MELO, 2013, p. 134).  
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Entretanto, esta verdade schumpeteriana não produziu ainda efeitos concretos através do 

sistema de leilões no Brasil, pois no início os fabricantes transnacionais utilizaram apenas 

insumos para energia eólica de estoque, que não estavam sendo utilizados no mercado europeu e 

norte americano em função da crise econômica mundial. E, apenas em 2011, começa-se a 

perceber aerogeradores de tecnologia de ponta no Brasil (MELO, 2013, p. 136). 

 

Os leilões de 2011 e 2012 já apresentam equipamentos com uma tecnologia avançada, 

entretanto, por conta de um segundo fator, não há sinalização de uso de máquinas mais 

eficientes. O segundo fator se explica na diferença da metodologia de contratação 

utilizada pelo Brasil no regime de leilões competitivos em contraste com a contratação 

utilizada pela maioria dos países do mundo que utilizam o modelo de Feed-in Tariff 

(MELO, 2013, p. 136-137). 

 

Não se pretende aqui realizar um debate automático de substituição de modelos, 

entretanto, justifica-se a necessidade de alteração no regime jurídico dos leilões.  

Assim, a posição óbvia e simples seria apenas defender contrariamente ao sistema de 

leilões e em favor do modelo de tarifa feed in, conforme defende alguns estudiosos do tema.  

Conforme visto na seção 4.3.3., existem senões no modelo de tarifa feed in. A crítica ao modelo 

de tarifa feed in é justamente a de que, como a tarifa é fixa, os contratos são de longo prazo e o 

governo tem a obrigação de comprar toda a energia gerada. Em algum momento no decorrer do 

contrato o preço trabalhado se torna a maior, fator esse que garante que o próprio empreendedor 

possa investir em inovação tecnológica, mas também garante uma supercapacidade conectada à 

rede. Tudo isso no arcabouço do modelo de tarifa feed in dinamarquês. Nesse sentido, seria 

possível defender um retorno ao modelo de tarifa feed in no Brasil, praticado nos projetos do 

PROINFA.  

Entretanto, após a abertura do setor eólico para o mercado através do sistema de leilões, 

verificou-se uma redução gradativa do preço da energia eólica no Brasil, cerca de 60% até 2011 

(CGEE, 2012, p. 30). Isso implica diretamente no aumento da competitividade, sendo esse um 

fator que não deve ser descartado. Entende-se a necessidade de relativizá-lo, portanto. Assim, a 

posição de retomada ao modelo tarifa feed in do PROINFA não estaria dotada de 

proporcionalidade entre o aumento da competitividade (diminuição gradativa do preço) e a 

possibilidade de investimento em ciência, tecnologia e inovação por parte da iniciativa privada 

brasileira, ambas características que correspondem aos interesses do projeto constitucional de 

superação do subdesenvolvimento. Por isso afasta-se essa possibilidade.   
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Por outro lado, indo às raízes do instituto jurídico da licitação pública (categoria que 

engloba os leilões públicos de energia elétrica)
55

, percebe-se que não há uma obrigatoriedade de 

tornar exclusivo o princípio do menor preço. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2005, p. 309, 310) 

define a licitação como “um procedimento integrado por atos e fatos da Administração e atos e 

fatos do licitante, todos contribuindo para formar a vontade contratual” e fundamenta que o 

objeto de qualquer processo licitatório é garantir o interesse público:  

 

No Direito Administrativo, a licitação equivale a uma oferta dirigida a toda a 

coletividade de pessoas que preencham os requisitos legais e regulamentares constantes 

no edital; dentre estas, algumas apresentarão suas propostas, que equivalerão a uma 

aceitação da oferta de condições por parte da Administração; a esta cabe escolher a que 

seja mais conveniente para resguardar o interesse público, dentro dos requisitos fixados 

no ato convocatório. 

 

Os princípios que regem o instituto jurídico da licitação são princípios ligados ao 

procedimento licitatório, igualdade, legalidade, impessoalidade, moralidade e probidade, 

publicidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, adjudicação 

compulsória e ampla defesa, não constando na Lei nº 8.666/93 nenhum dispositivo que preceitue 

a exatidão do conteúdo do interesse público, apenas princípios gerais. O artigo 3º da referida lei 

fala em “proposta mais vantajosa à administração”, porém a proposta mais vantajosa deve 

ser entendida como aquela que melhor responde ao interesse público.  

À guisa do que determina a praxe jurídica do ramo administrativista, o direito 

administrativo deve estar voltado para uma administração de resultados, à referência da Teoria 

Realista do Direito preconizada por Norberto Bobbio. Assim, a partir da ideia da administração 

pública comprometida com os objetivos finais da coletividade e, portanto, o direito não apenas 

como uma obediência lógica a legalidade stricto sensu e sim o direito imiscuído na sociedade, 

justifica-se a inclusão do princípio da eficiência na Constituição Federal de 1988 através da 

emenda constitucional 19/98, também conhecida como reforma administrativa do governo FHC. 

Assim, indo às raízes de conceito, o princípio da eficiência está correlacionado com a tentativa de 

garantir excelência na prestação positiva das atividades da administração pública, sendo dotado 

                                                 
55

 Alguns administrativistas denominam essa modalidade de licitação de leilão reverso, pois o ganhador é o vendedor 

que oferta o menor preço, o inverso da modalidade tradicional de leilão de bens da administração pública, na qual o 

ganhador é o comprador que oferece o maior preço. Nesse sentido ver: MAIA, Daniel Netto. Compra e venda de 

energia elétrica. Disponível em:< http://jus.com.br/revista/texto/19455/compra-e-venda-de-energia-eletrica >.  

Acesso em: 14 jun. 2013. Entretanto, a distinção da modalidade não interfere na natureza jurídica da categoria 

licitação. 
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de uma carga de proporcionalidade entre os outros princípios para atingir os interesses finalísticos 

da administração.  

A eficiência não pode ser entendida apenas como maximização do lucro, mas sim como 

um melhor exercício das missões de interesse coletivo que incumbe ao Estado, que deve 

obter a maior realização prática possível das finalidades do ordenamento jurídico, com 

menores ônus possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente de índole financeira, 

como para as liberdades dos cidadãos (ARAGÃO, 2006).  

 

Para entender melhor a dimensão que o princípio da eficiência tomou ao ser inserido no 

ordenamento jurídico brasileiro é preciso posicionar que o Direito é fruto e expressão da 

sociedade em que está inserido, e, neste momento, a sociedade brasileira tinha como ideia central 

a ineficiência, inoperância da estrutura do Estado Nacional. Esta ideia-força naquele momento 

estava diretamente relacionada com a posição política do governo de então, de cunho neoliberal 

onde se operava a posição política do Estado Mínimo, haja vista as privatizações da época, sem 

querer aprofundar na discussão da política. Entretanto, a reforma administrativa de 98 estava 

cunhada de caráter ideológico, como todas as demais inclusive, representam posições ideológicas 

da sociedade e do legislador em um dado momento da história. Para o legislador, fosse ele 

comprometido com a construção do Estado brasileiro ou comprometido com o Estado Mínimo, 

restava responder à opinião pública incluindo garantias de funcionamento eficaz para a 

administração pública. Assim, inclui-se o princípio da eficiência com um lastro social tamanho 

que ele se superpõe na prática aos demais princípios orientadores da administração pública. E, 

sobressai exclusivamente o aspecto da eficiência comprometido exclusivamente com o menor 

ônus financeiro para a administração pública.  

A Lei nº 8.666/1993, conhecida como a Lei de licitações, em alguns artigos prevê a 

proporcionalidade entre os princípios orientadores da administração pública, porém ao definir o 

tipo de licitação aplicável para a sorte de casos concretos esforça-se ao máximo para que a maior 

parte dos casos insiram-se no tipo de licitação “menor preço”. Observa-se atentamente os artigos 

45 e 46 da referida lei e percebe-se que existe quatro tipos de licitações ali dispostos: menor 

preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta, este para os casos de alienação de 

bens ou concessão do direito real de uso. Mesmo existindo quatro tipos de licitações o artigo 46 

determina que “os tipos de licitação ‘melhor técnica’ ou ‘técnica e preço’ serão utilizados 

exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual”, excetuando-se aí 

apenas a compra de bens e serviços de informática. Desta forma há uma identificação “quase” 



178 

 

linear entre a “proposta mais vantajosa” e o menor preço, o que se dá para garantir as exigências 

formais da Lei nº 8.666/1993. Para ilustrar esta situação vale a pena observar o acórdão nº 

2031/2009 julgado pela 1ª Turma do Tribunal de Contas da União, onde o TCU determina ao 

Ministério do Turismo:  

[...] tendo por referência convênios de repasses de recursos federais, doravante, em 

futuros procedimentos de contratação de serviços desprovidos da natureza 

predominantemente intelectual, esse Ministério observe, na elaboração de seus editais de 

licitação, o disposto no art. 46 da Lei nº 8.666/93, eximindo-se da utilização do tipo de 

licitação "técnica e preço" no lugar da do tipo "menor preço", sem prejuízo do estrito 

cumprimento dos princípios basilares da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo. 

 

Não se objetiva aqui tecer avaliação de mérito sobre a aplicabilidade do princípio da 

eficiência nas licitações no Brasil, posto que este assunto ensejaria uma nova pesquisa e estudo 

aprofundado, busca-se, entretanto constatar que há na prática um rebaixamento da compreensão 

do interesse público para significar apenas o menor preço, em função dos motivos acima 

expostos.   

Sem dúvida, o menor preço representa o interesse público. Entretanto, de acordo com o 

projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, pressupõe-se que o interesse público 

seja conformado também pelo interesse na inovação tecnológica nacional, o que corresponde 

tanto ao desafio tecnológico, como à soberania, bem como ao desenvolvimento nacional, posto 

que tende a fortalecer a indústria nacional. Porém, a Lei nº 10.848/2004 concebe todo o sistema 

de comercialização de energia elétrica no país sob os princípios da modicidade tarifária e 

segurança no suprimento. Isso ocorre porque essa lei foi formulada para enfrentar os gargalos 

próprios do fornecimento de energia elétrica através da exploração do potencial hidráulico, 

figurando outras fontes renováveis como a eólica apenas de maneira residual e submetida à 

estruturação em função da água, conforme visto na seção 5.1.  

Neste arcabouço, estando a energia eólica submetida aos mesmos critérios do regime 

jurídico arquitetado para responder aos desafios da energia elétrica oriunda da fonte hidráulica, o 

sistema de leilões impõe à energia elétrica oriunda da fonte eólica a exclusivisação do critério da 

modicidade tarifária.  
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Observe-se também que o fruto jurídico destes leilões, pelo menos nos leilões de geração, 

é um contrato de concessão de uso de bem público. É pacífico que a exploração de energia 

elétrica a partir da fonte hidráulica trata-se de um caso de concessão de uso de bem público, indo 

a energia eólica neste mesmo roteiro até que exista um marco regulatório específico que a 

distinga desta espécie jurídica.  

Ocorre que os contratos de concessão são dotados de dois tipos de cláusulas: a) cláusulas 

de serviço e b) cláusulas contratuais, econômicas ou financeiras. E as cláusulas contratuais, 

econômicas ou financeiras podem ser revistas em função da garantia do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão (ARAGÃO, 2013).  

 

Os contratos administrativos em geral possuem uma proteção contra a instabilidade que 

inexiste nos contratos privados, proteção essa consistente basicamente na proteção da 

equação econômico-financeira inicial do contrato, que deve ser mantida diante de 

quaisquer fatos, naturais ou humanos, que alterem seus elementos constitutivos, 

excetuando-se as alterações decorrentes de fatos previsíveis, inerentes à própria álea da 

economia e que nada tenham a ver com a atuação do Estado.  

Todavia, nos contratos de concessão de serviços públicos, em face de sua longa duração 

e do fato de visarem ao exercício de uma atividade-fim do Estado, há uma maior 

preocupação do legislador e dos tribunais em manter o seu equilíbrio econômico-

financeiro (ARAGÃO, 2013).  

 

O equilíbrio financeiro do contrato está albergado tanto pela Lei nº 8.666/1993, em se 

artigo 65, quanto pela Lei nº 8.987/1995, conhecida como a Lei das Concessões, e também pela 

Lei nº 9.074/1995, que trata de prorrogações das concessões. De acordo com este instituto a 

revisão do contrato para garantir o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente contratado, só 

pode advir de riscos imprevisíveis ou de alteração unilateral do contrato. Assim sendo, o preço 

acordado em licitação não pode ser objeto de revisão se o concessionário no ato da licitação, no 

caso do leilão, ofertou preço a menor, incapaz de garantir os custos do contrato.  

A doutrina se posiciona afirmando que a proteção do equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato “não existe para resguardar imediatamente o concessionário, mas sim a continuidade do 

serviço público e o interesse público atendido pelo contrato” (ARAGÃO, 2013), e esta afirmação 

guarda sua verdade; entretanto, a preponderância da proteção do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato é uma consequência da própria existência da empresa privada numa relação 

contratual com o Estado, uma condição sine qua non.  
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Em terceiro lugar, do exame do mesmo art. 175 apura-se que a concessão, tal qual a 

permissão, na medida em que assegurado ao concessionário o equilíbrio econômico-

financeiro da relação – o que deflui do inciso III do seu parágrafo único -, é exercida, 

pelas pessoas privadas concessionárias, tendo em vista a realização do lucro. Não fora 

assim, de resto, e nenhuma razão conduziria empresas privadas a aderir à situação de 

concessionária de serviço público. Já as empresas estatais, por outro lado, não visam, no 

exercício da atividade de prestação de serviços públicos, precipuamente a obtenção de 

lucros, mas sim a satisfação do interesse público.  

 

Não se pretende aqui classificar como inoportuno no contrato de concessão de uso de bem 

público a prevalência da proteção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, apenas 

registra-se a limitação do sistema de leilões, que gera tais contratos, de responder ao interesse 

público em sua plenitude, mesmo que haja albergamento legal, conforme fora demonstrado 

acima.  

Ainda, o sistema de leilões sendo implementado para um setor econômico ainda imaturo e 

em fase de consolidação como é o caso da energia eólica, a proteção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato tende a figurar como um para raio de riscos inerentes ao negócio, porém 

desconhecidos por ambas as partes do contrato. Ora, conforme visto até dois anos atrás não se 

sabia que os índices de salinididade do nordeste brasileiro eram tão altos que a vida longa dos 

modelos de aerogeradores projetados para os ventos europeus diminuíram drasticamente, bem 

como, pode se estar diante de velocidades de ventos incalculáveis nos riscos do contrato, 

elementos que excepcionalmente poderiam ser arguidos como imprevisíveis.  

Tais características são próprias de um setor econômico em experimentação, entretanto o 

sistema de leilões com a carga jurídica tal como está posto atualmente não contribui para a 

prevalência do interesse público na amplitude que o interesse coletivo deve albergar, excusivisa-

se o menor preço e a garantia da viabilidade de financeira, em detrimento de investimentos que 

neste momento são necessários para que o negócio jurídico em questão responda aos interesses 

constitucionalizados de soberania, autonomia tecnológica, combate às assimetrias regionais. Da 

maneira como está posto juridicamente inviabiliza-se, inclusive, a garantia do princípio da 

segurança no suprimento, pois já foi visto que este é um gargalo tecnológico crucial para o setor 

de energia eólica, logo, com os custos expremidos, pela questão tecnológica impede-se a melhora 

na segurança do suprimento elétrico.    

Diante do exposto, é possível concluir que o fato de a comercialização de energia elétrica 

ocorrer, no Brasil, sob a exclusivisação do princípio da modicidade tarifária, que se dá através do 
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sistema de leilões, não corresponde ao interesse público para o setor da energia eólica, pois 

responde apenas ao objetivo do crescimento econômico, não sendo coerente com o projeto 

constitucional de superação do subdesenvolvimento. Portanto, a Lei nº 10.848 é insuficiente para 

regulamentar os leilões para contratação de energia elétrica sob a modalidade de energia eólica. 

Necessita-se de nova legislação, própria para a regulamentação do setor da energia eólica no 

Brasil, que possa garantir no interesse público dirigente dos processos licitatórios de energia 

eólica uma proporcionalidade entre o princípio da modicidade tarifária, segurança no suprimento 

e o princípio da prevalência da tecnologia nacional. 

Contudo, essa proporcionalidade já está albergada pela nova redação do artigo 3º da Lei 

8.666/93, posto que a Lei nº 12.349/2010 incluiu no artigo 3º a observância da “promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável”, “margem de preferência para produtos manufaturados e 

para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras” e que essa margem de 

preferência deve se orientar pelos critérios de “geração de emprego e renda” e “desenvolvimento 

e inovação tecnológica realizados no país”. Nesse sentido, sendo a ANEEL responsável por 

dirigir os processos licitatórios de comercialização de energia elétrica no país, sendo esta uma 

autarquia federal, parte da administração indireta está obrigada a obedecer ao procedimento 

licitatório definido em lei, não sendo mais possível no sistema de leilões públicos de energia 

elétrica continuar tornando exclusiva a questão da modicidade tarifária.  

Vale a pena revisitar o modelo chinês. Conforme visto na seção 4.1.2., o Wind Power 

Concession Project instituiu o modelo de leilões de concessão na China a partir de 2003, sendo 

que, diferentemente do Brasil, esse sistema de leilões estabelece a tarifa feed in trabalhada pelo 

governo para cada rodada de concessão. A partir da terceira rodada de concessão, foram 

implementados novos critérios para contrabalançar a tendência de definição da tarifa a partir 

apenas do menor preço. Começaram a constar nos critérios os planos técnicos e benefícios 

econômicos para a região, e o preço da tarifa proposto pelo licitante começou a adquirir diferente 

peso na classificação da proposta. Na terceira rodada foi de 40% e na quarta rodada foi de 25% 

(YE, 2012).  

Garantir a proporcionalidade entre o princípio da modicidade tarifária, da segurança no 

suprimento e da prevalência da tecnologia nacional para os leilões de geração de energia elétrica 

sob a modalidade eólica, nada mais é do que garantir a concretização do elemento da soberania 

tecnológica e do desenvolvimento nacional, na leitura de superação do subdesenvolvimento, uma 
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vez que se garante a possibilidade de romper com a dependência tecnológica, mesmo que 

cirurgicamente. Isso consiste em possibilitar a endogeneização tecnológica para o setor de 

energia eólica no Brasil.  

É verdade também que tal medida tende a aumentar a média de preços trabalhados pelo 

setor eólico no Brasil, posto que apresenta mais um elemento a ser garantido através do preço 

comercializado da energia eólica. Ora, o preço médio do MWh no leilão A-5 de 2012 foi de R$ 

91,25 (EPE, 2012), corroborando a constatação da diminuição no preço do KWh de cerca de 60% 

desde o início do PROINFA até o ano de 2011 (CGEE, 2012, p. 30). Contudo, esse preço tende a 

aumentar por um determinado período de tempo, até que o processo de desenvolvimento 

tecnológico e inovação nacional sejam internalizados pelas empresas do setor. Esse aumento 

pode, assim, ser visto como necessário para a transformação do setor eólico numa “janela de 

oportunidade” para o Brasil.  

É possível verificar essa tendência a partir de uma breve analogia com a geração de 

energia eólica offshore na Dinamarca, pois ainda é uma tecnologia em desenvolvimento naquele 

país. Conforme visto na seção 4.3.2., mesmo sob o pressuposto de que o sistema de leilões tende 

abaixar o preço, e o sistema de tarifa feed in tende a manter o preço num patamar a maior para o 

governo, o sistema de leilões para energia eólica offshore trabalha sob uma média de preço 

superior ao das tarifas feed in onshore (DEA, 2012). Isso ocorre porque não se verifica 

maturidade tecnológica para o setor. Nesse sentido, a produção de tecnologia offshore está, para a 

Dinamarca, na mesma posição que a produção de tecnologia nacional onshore no Brasil, o que 

implica afirmar que mesmo com o sistema de leilões, para garantir efetividade na produção 

tecnológica nacional, tende-se a trabalhar com um preço a maior do que o praticado na 

atualidade.   

 

5.4 FINANCIAMENTO 

 

Para se estruturar no Brasil um setor eólico que responda aos interesses do projeto 

constitucional de superação do subdesenvolvimento, incluindo os desafios apresentados nas 

seções 5.1 e 5.2, é necessário um sistema de financiamento que permita isso.  

Enxerga-se a necessidade de um sistema de financiamento alicerçado em três princípios 

específicos: expansão, estabilidade econômica e modicidade tarifária. E, o conjunto desse sistema 
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de financiamento precisa responder aos comandos da soberania, autonomia tecnológica, meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e desenvolvimento nacional, consistindo na abordagem da 

superação do subdesenvolvimento.  

Entende-se que a meta é transformar o setor eólico numa “janela de oportunidade” para o 

Brasil. De acordo com o explicitado no capítulo 3, as condições materiais do sistema 

internacional existem, basta considerar o desaquecimento dos mercados europeu e norte-

americano e, por conseguinte, o espaço adquirido pelos mercados sul-americanos no setor de 

insumos para energia eólica no mundo. Essa situação é reforçada pelo fato de os aerogeradores da 

atualidade obedecerem às tecnologias adequadas para os ventos europeus – também explorado no 

capítulo 3 –, existindo um espaço vazio para tecnologias adaptadas aos ventos de regiões 

tropicais. Por outro lado, para garantir as condições do mercado interno brasileiro de absorver o 

setor eólico como uma “janela de oportunidade”, faz-se necessário responder aos desafios 

apresentados neste capítulo. O desafio geral de aproximar a realidade do setor de energia eólica 

no Brasil do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, que se desdobra nos 

desafios prioritários de uma regulamentação da dominialidade pública do vento enquanto bem de 

uso comum do povo e na garantia da produção científica e tecnológica nacional para o setor. 

Esses dois desafios específicos só são passíveis de concreção se, paralelamente, for viabilizado 

um sistema de financiamento para o setor de energia eólica no país preparado para dar resposta a 

eles.  

Na busca da “janela de oportunidade” não há como não considerar a expansão do setor 

um eixo prioritário. O setor de energia eólica precisa de robustez! O debate de conteúdo precisa, 

então, ficar delimitado ao “como” realizar um sistema de financiamento que proporcione a 

expansão do setor sob o comando dos interesses da superação do subdesenvolvimento.  

Expandir o setor de energia eólica no país incide diretamente no crescimento econômico, 

o que pode contribuir para o desenvolvimento nacional ou apenas estacionar no crescimento 

econômico. Entretanto, expandir com prevalência na produção de tecnologia nacional contribui 

decisivamente com os elementos da autonomia tecnológica e da soberania na superação do 

subdesenvolvimento, conforme visto na seção 5.2.. Nesse mesmo sentido, expandir o setor de 

energia eólica implica em mais geração de emprego e renda na região nordeste, o que contribui 

para combater as assimetrias regionais e heterogeneidades sociais, elementos importantes para a 

superação do subdesenvolvimento brasileiro. Quando se fala em expandir o setor de energia 
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eólica, não significa expandir apenas a indústria de insumos para energia eólica, mas também 

expandir a oferta e consumo de energia eólica na matriz energética brasileira. Assim, expandir 

contribui com o elemento do meio ambiente ecologicamente equilibrado na superação do 

subdesenvolvimento.  

Dentro desse arcabouço, expansão e financiamento precisam ser faces distintas da mesma 

moeda. Expandir, sob o comando do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, 

necessita de um sistema de financiamento do tamanho dos desafios brasileiros. Assim, o 

elemento da expansão precisa tanto ser objetivo do sistema de financiamento, quanto ser 

princípio. Fala-se, então, de um sistema de financiamento que tenha como princípio próprio a 

expansão do setor de energia eólica no país. 

Tal sistema de financiamento precisa ser baseado também na estabilidade econômica do 

setor, posto que no sistema capitalista não existe outra hipótese para garantir a robustez de um 

setor econômico. A iniciativa privada é um elemento fundamental na busca daquele objetivo da 

“janela de oportunidade”. Nesse sentido, faz-se necessário garantir altos patamares de demanda e 

boas taxas de retorno. Essas medidas são decisivas para garantir a estabilidade econômica do 

setor de energia eólica no Brasil. Portanto, a estabilidade econômica figura também como um 

objetivo/princípio do sistema de financiamento voltado para a superação do subdesenvolvimento. 

A modicidade tarifária é um elemento imprescindível para dotar o setor eólico de 

competitividade, conforme visto nas seções 3.2 e 3.3. Sem dúvida, à medida que os preços vão 

funcionando numa curva decrescente e de maneira gradativa, o setor vai ganhando autonomia em 

relação ao Estado. Ganha-se força própria dentro das regras do domínio econômico. De outra 

sorte, dentro do arcabouço desse sistema de financiamento, a modicidade tarifária funciona como 

um freio e contrapeso para o princípio da estabilidade econômica. 

Assim, o sistema de financiamento comprometido com o comando constitucional da 

superação do subdesenvolvimento precisa estar calcado nos princípios da expansão, estabilidade 

econômica e modicidade tarifária para o setor de energia eólica no Brasil. Nesse sentido, 

pressupõe-se proporcionalidade entre esses princípios para atingir o funcionamento ótimo desse 

sistema de financiamento. Logo, isso guarda diferenças importantes do sistema de financiamento 

oferecido atualmente pelo ordenamento jurídico brasileiro para toda a energia elétrica, que 

praticamente absolutiza o princípio da modicidade tarifária, conforme visto na Lei nº 

10.848/2004. Fala-se aqui do sistema de financiamento apenas para o setor da energia eólica.  
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Nesse diapasão, sugere-se três tipos de ajustes in concreto no sistema de financiamento 

para energia eólica: A) fomento a joint ventures; B) adoção do sistema de cotas também; C) 

subsídio na produção.  

A) Fomento a joint ventures 

Conforme visto no capítulo 2, o enfrentamento à situação de dependência não pressupõe 

um isolamento das empresas nacionais para garantir o mercado interno. Ao contrário, a atração 

das empresas transnacionais para os países em condição periférica é uma das maneiras desses 

países terem contato com as tecnologias mais desenvolvidas. Logo, o enfrentamento se dá 

principalmente sob o aspecto de fortalecer o mercado interno e a tecnologia nacional, sem 

isolamento, e em não se submeter aos interesses das empresas transnacionais.  

Conforme visto no capítulo 3, o mercado de insumos para o setor eólico apresenta uma 

tendência de expansão, mais ainda apresenta muitos gargalos para conseguir explorar o potencial 

eólico nacional e atender à demanda programada até 2021 de 16 mil MW. Esse cenário sugere 

um mercado que precisa atrair e dialogar mais com empresas transnacionais com know how para 

o setor eólico, de um lado, e, de outro, precisa fortalecer a produção tecnológica nacional, 

submetendo as regras de funcionamento do mercado aos interesses nacionais. Não obstante 

atualmente não existir nenhuma indústria de aerogeradores genuinamente brasileira instalada no 

país: WOBBEN WIND POWER (Alemã), IMPSA (Argentina), GE (Norte Americana), 

GAMESA (Espanhola), WEG/MTOI (Joint Venture Brasil/Espanha), estão em fase de 

construção a ALSTOM (Francesa), VESTAS (Dinamarquesa), FUHRLANDER (Alemã), 

SUZLON (Indiana), e estão em negociação a SIEMENS (Alemã) e GUODIAN UNITED 

POWER (Chinesa). No ramo da indústria de aerogeradores, a única solução brasileira é a joint 

venture de participação igualitária entre a brasileira WEG e a espanhola MTOI, com o acordo 

inicial prevendo transferência de tecnologia da espanhola (PORTAL WEG, 2011). 

Com o objetivo de garantir a atração de empresas estrangeiras do setor eólico para o 

Brasil e ao mesmo tempo criar um mercado interno nacional submetido aos interesses nacionais, 

a solução através de joint venture entre empresas estrangeiras e empresas nacionais deveria ser 

um modelo perseguido pelo Estado brasileiro. Diz-se apenas que o Estado nacional deve 

proporcionar políticas de fomento para atrair empresas sob o modelo de negócios joint venture. 

Com isso, propõe-se o fomento a um modelo de negócios que alia capital nacional a capital 

estrangeiro num setor que pode se tornar uma “janela de oportunidade”. 
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Nesse sentido, o Brasil deve se inspirar na experiência chinesa. Conforme visto no 

capítulo 4, durante o nono plano quinquenal (1996-2000) de desenvolvimento da República 

Popular da China, foi criado o Ride the Wind Program com o objetivo de fortalecer a indústria de 

aerogeradores. Ali estavam as primeiras iniciativas de fomento à formação de joint ventures entre 

empresas chinesas e empresas estrangeiras. Em 2001, foi aprovada a Revisão da Lei de Joint 

Ventures Sino-Estrangeiras (CHINA), estabelecendo que os acordos de joint venture 

necessitavam de anuência governamental e que a parte estrangeira da joint venture não poderia 

investir menos do que 25% do capital total do negócio. E, a partir da vigência da Lei de Energias 

Renováveis da RPC de 2005, cria-se uma série de subsídios para produto nacional na área da 

indústria de insumos para energia eólica, definindo que produto nacional é aquele que tiver 51% 

de capital chinês. Assim, convenciona-se uma imposição comercial de 51% de capital chinês para 

as joint ventures. Por exemplo, a GE, empresa norte-americana líder em fabricação de 

aerogeradores no mundo, entra no mercado chinês, em 2010, sob a forma de joint venture com a 

chinesa Harbin Power Equipment, onde a Harbin Power Equipment possui 51% do capital 

constitutivo do negócio.  

Atualmente, há a atuação do mercado chinês de energia eólica com predominância de 

joint venture para os grandes negócios, agora deixando de ser vista pelas empresas como uma 

imposição do governo chinês e passando a ser o modelo de negócio mais competitivo naquele 

mercado. Inclusive, há estudiosos norte-americanos apresentando a opinião de que a força da 

joint venture nos mercado da China e da Coreia tem sido uma vantagem comparativa para os 

países em desenvolvimento, pois são responsáveis para que a curva de ascensão do mercado 

eólico nesses países cresça numa velocidade mais rápida que em países como Estados Unidos e 

Alemanha.  

 

As firms develop their own design and manufacturing expertise, they may be more 

interested in co-developing wind turbine technology with firms that bring a different set 

of experience to the partnership. An advantage of joint development is that there is no 

initial concern about market competition, and when multiple manufacturers are involved, 

arrangements for the sharing of any resulting IPR are made prior to the start of the joint 

work. This arrangement can be more straightforward when joint development involves a 

firm that primarily focuses on design working with a firm that primarily focuses on 

manufacturing. The risk with this model, however, is that the design firm has no 

manufacturing experience and manufacturers have no design experience, and the 

resulting product may look great on paper but fail in the factory or in the field. Several 

Korean firms are pursing the joint development of wind turbine designs, including 

Hyundai with Avantis, Doosan with Windtec, Samsung with Roman and Garrad Hassan 
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and Hanjin with Idaswind. This form of technology acquisition is also becoming 

increasingly common in China, particularly among the larger firms. Examples include 

Sinovel’s joint development with AMSC/Windtec Dongfang’s joint development with 

AMSC/Windtec and with Aerodyn, Goldwind’s joint development with Vensys (which 

is also owns), A-Power’s joint development with Norwin, and Hewind and Sewind’s 

joint development with Aerodyn (LEWIS, 2011).  

 

Demonstra-se, então, a viabilidade do Estado exercer o seu papel de Estado planejador, 

Estado indutor da ordem econômica, através de políticas de fomento destinadas à atração de 

empresas estrangeiras para a indústria eólica sob o modelo de joint venture com empresas 

nacionais. Com isso, dar-se-ia resposta aos interesses da soberania, do desenvolvimento nacional, 

com possibilidades de se dar resposta aos interesses da autonomia tecnológica.   

B) Adoção do sistema de cotas também 

É importante observar que nenhum país do mundo tem seu sistema de financiamento 

determinado por um modelo puro, mas sim por um modelo predominante. Conforme visto no 

capítulo 4, na Dinamarca coexistem o sistema de leilões para o modo offshore e o sistema de 

tarifa premium para o modo onshore. Os Estados Unidos, por já terem um mercado de insumos 

para o setor eólico aquecido, não possuem um sistema de financiamento baseado no preço da 

energia eólica, por sua vez, coexistindo o subsídio direto através de isenção de imposto e a 

política de cotas (Renewable Portfolio Standard).  

No Brasil, é possível constatar que ainda subsiste o modelo de tarifa feed in através dos 

empreendimentos que foram contratados pelo PROINFA. E todos eles estão com os contratos 

vigentes, em que pese não existir novos contratos sob este modelo. Além disso, atualmente, tem-

se o sistema de leilões como modelo majoritário, quase exclusivo.  

Já foi visto que se fazem necessários ajustes no próprio sistema de leilões, porém é 

necessário também tornar o sistema de financiamento mais complexo, atingindo objetivos 

diferentes com políticas diferentes coexistindo. Tudo isso sob o sistema de leilões. Em outras 

palavras: é preciso inserir outros tipos de políticas de fomento concomitantemente ao sistema de 

leilões.  

Propõe-se, aqui, a manutenção da centralidade do sistema de leilões, garantindo-se os 

ajustes sugeridos na seção anterior. Assim, não haveria hipótese de compra e venda de energia 

elétrica fora do sistema de leilões. No entanto, apenas esse mecanismo é insuficiente para garantir 

o financiamento de um setor que pode tornar-se uma “janela de oportunidade”. Portanto, sugere-

se a adoção do sistema de cotas adaptados para o Brasil.  
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O sistema de cotas é quando o governo define quantidades determinadas de energia 

renovável que precisam ser consumidas ou geradas. No modelo norte–americano, a cota é 

direcionada à compra pelas concessionárias do montante determinado de energia renovável com a 

obrigação de que essa oferta exista no portfólio para o consumidor final. Parece óbvio que o 

mercado brasileiro não tem características para assumir uma cópia do modelo norte-americano e 

também não é o que se sugere.  

Com vistas à obediência do princípio de expansão e estabilidade econômica no novo 

sistema de financiamento da energia eólica no Brasil, um pilar precisa ser o aumento da demanda. 

O aumento da demanda de consumo de eletricidade está dado, conforme explicitado no capítulo 

3. O desafio consiste em aumentar o percentual de energia eólica paralelamente a essa demanda. 

Esse aumento está descrito nas metas governamentais de atingir 16 mil MW de capacidade 

instalada até 2021. Entretanto, o sistema de financiamento da energia eólica é voltado apenas 

para a fase da geração, e mesmo que se alcance as metas de capacidade instalada não se está 

assegurado que essa capacidade eólica se reverterá de fato em consumo final. Além disso, diante 

do cenário de exploração em andamento do potencial eólico do nordeste, é no mínimo 

incongruente não existir metas de consumo de energia eólica nessa região.  

Assim, sugere-se a adoção de cotas de energia eólica que precisam ser ofertadas aos 

consumidores finais, pelo menos aos consumidores de energia elétrica do nordeste. Medida essa 

que, para ser dotada de efetividade, poderia ser complementada com subsídios diretos ao 

comprador, conforme ocorre nas áreas rurais da China.  

Não se objetiva aqui formular a política pública em si, apenas apresentar o caminho que o 

Estado deve perseguir para concretizar o projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento. E, através da adoção de cotas estar-se-ia respondendo aos interesses do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado através do aumento do consumo direto de energia 

eólica.  

C) Subsídio na produção 

Com vistas a garantir a proporcionalidade entre os princípios da expansão, da estabilidade 

econômica e da modicidade tarifária, faz-se necessário uma participação mais direta do Estado na 

produção da energia eólica. Pois, se isso não ocorrer e ao mesmo tempo garantir-se os interesses 

da produção tecnológica nacional, tende a acontecer uma elevação do preço para além do 

suportado pela economia do setor. 
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Os subsídios na produção podem ser uma alternativa, a exemplo do PTC norte-americano. 

Conforme visto no capítulo 4, o Production Tax Credit consiste em oferecer um crédito no 

imposto de renda baseado na produção de eletricidade por fonte eólica. Atualmente é praticado o 

preço base de 2,2 centavos por KW/h produzido no projeto eólico durante os dez primeiro anos 

do empreendimento.  

Observe que nesse modelo norte–americano o subsídio não incide sobre a indústria, nem 

se dá sob a forma de empréstimo. Nessa linha, fala-se de um modelo diferente da política de 

fomento através do BNDES, que seria um empréstimo de até 80% do projeto eólico e teria como 

critério a observância ao índice de nacionalização de 60%. Trata-se de um subsídio sem 

contrapartida de retorno por parte da usina eólica para os primeiros anos de funcionamento do 

empreendimento.  

Não se objetiva aqui definir qual o método mais adequado para o subsídio na produção – 

se através da isenção de imposto, reembolso ou qualquer outro método –, apenas posicionar a 

importância de um subsídio na produção, na usina eólica, para garantir a estabilidade econômica 

do setor, pelo menos nos primeiros anos de um sistema de financiamento voltado para a 

expansão. Tal incentivo diminuiria riscos inerentes a qualquer setor econômico e, assim, atrairia 

investimentos.  

Através do subsídio à produção estar-se-ia respondendo aos interesses do 

desenvolvimento nacional. Pois, além de proporcionar o crescimento econômico do setor, o 

investimento direto nas usinas eólicas significa diminuir as incertezas dos empreendimentos 

instalados majoritariamente na região nordeste.  

 

5.5 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO 

 

Demonstrou-se neste capítulo que através de três eixos prioritários de ajustes no regime 

jurídico da energia eólica no Brasil é possível aproximar a exploração do potencial eólico do país 

com o projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento.  

No que diz respeito à característica do vento enquanto bem de uso comum do povo, 

diagnostica-se a necessidade de regulamentação do exercício do domínio público do Estado sobre 

o vento. Isso deve impactar em toda a estruturação do regime jurídico da energia eólica.  
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No que diz respeito à inovação no Brasil, diagnosticou-se a necessidade de um fundo 

específico para a pesquisa de temas sensíveis à produção da energia eólica voltada para as 

características brasileiras. Também apontou-se para a necessidade de alteração no sistema de 

leilões para garantir uma relativização do princípio da modicidade tarifária em detrimento da 

produção tecnológica nacional, dialogando com as alterações recentes (de 2010) da lei de 

licitações.  

No que diz respeito ao financiamento, diagnosticou-se a necessidade de um sistema 

de financiamento alicerçado nos princípios da expansão, estabilidade econômica e modicidade 

tarifária, funcionando um em relação aos outros como um sistema de freios e contrapesos. De 

acordo com esses princípios, sugeriu-se a adoção de algumas medidas concretas: i) fomento a 

joint ventures, ii) adoção do sistema de cotas também e iii) subsídio à produção, diretamente nas 

usinas eólicas.  

Se o regime jurídico da energia eólica no Brasil for capaz de responder a esses 

desafios, sem dúvida estará mais próximo de corresponder aos comandos do projeto 

constitucional de superação do subdesenvolvimento. Mais precisamente, através do setor da 

energia eólica, ele dará resposta à soberania, à autonomia tecnológica, ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ao crescimento econômico, ao combate as assimetrias regionais e ao 

combate às heterogeneidades sociais, garantido que esse setor obedeça ao objetivo da República 

de “garantir o desenvolvimento nacional”.  

Em que pese este capítulo tratar dos desafios do regime jurídico da energia eólica, é 

sabido que a concretização desse regime jurídico depende de o Estado cumprir com seus diversos 

papéis sobre e na ordem econômica, sobretudo o papel do Estado planejador. Assim, diante da 

concepção de direito assumida, tal tarefa é do direito e da política, posto que se fazem necessários 

governantes comprometidos com a concretização da constituição dirigente.  

Por fim, todos os ajustes propostos demandam inovação legislativa, novas leis para 

viabilizá-los. Percebe-se, então, a necessidade da construção de uma lei geral para o setor de 

energia eólica que abarque as diversas questões, posicionando o conteúdo da lei no sentido da 

superação do subdesenvolvimento. Para ser fiel a essa necessidade, demanda-se um marco 

regulatório da energia eólica no Brasil.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 assumiu posições direcionadas à superação do 

subdesenvolvimento. A soberania é garantida constitucionalmente por meio dos artigos 1º e 4º, 

sendo um fundamento do próprio Estado, e também pelo artigo 170, I, que estabelece a soberania 

no que diz respeito à ordem econômica. O desafio tecnológico apresenta-se por meio dos artigos 

218 e 219, com a determinação do Estado como propulsor da ciência e da tecnologia, 

objetivando-se a autonomia tecnológica e a atuação prioritária no mercado interno. Já o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado é um princípio definido no artigo 225, e seu entendimento é 

voltado para a preservação do meio ambiente tendo em vista a qualidade de vida da humanidade; 

assim, entende-se que o conceito de ecodesenvolvimento, preconizado por Ignacy Sachs, é o que 

mais bem representa o desenvolvimento sustentável apresentado para o Brasil. 

O conjunto desses artigos dá sentido ao objetivo da República de “garantir o 

desenvolvimento nacional”, que é denominado princípio norteador da Constituição.  

A compreensão do que é o desenvolvimento nacional para o Brasil destina-se, pois, a ser 

o próprio conteúdo da superação do subdesenvolvimento. Assim, o crescimento econômico é um 

elemento importante, mas por si só não corresponde ao desenvolvimento nacional determinado 

constitucionalmente. Fazem-se necessários, além do crescimento econômico, o combate às 

heterogeneidades sociais e o enfrentamento da condição periférica em seus diversos aspectos, via 

o conteúdo da soberania, o desafio tecnológico e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de 

acordo com o texto constitucional. 

Para tanto, atua-se dentro do referencial teórico da teoria da dependência externa, 

considerando um sistema mundo que impõe relações de dependência entre os países, existindo 

uma divisão internacional do trabalho onde as relações produtivas estão verticalizadas entre os 

países e, nesse sentido, o processo de industrialização é o elemento fundamental. Assim, os 

países centrais detêm o conhecimento, a tecnologia e o poder político e econômico disso 

decorrentes; por outro lado, os países periféricos, de industrialização tardia, industrializam-se a 

partir da ponta dessas relações produtivas verticalizadas, nas quais o cérebro permanece nos 

países centrais. Cabe, então, aos países periféricos, a sociedade de serviços e a industrialização 

por meio da cópia das tecnologias de ponta, com complementaridade destas. Entende-se a divisão 

internacional do trabalho entre centro, semiperiferia e periferia, sendo a semiperiferia uma zona 
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em que os países, por meio de políticas cirúrgicas de catch up, conseguem aproximar-se dos 

padrões centrais; porém, reafirmam a situação de dependência em relação aos países centrais 

criando um mercado consumidor para os produtos mais sofisticados, e, por outro lado, funcionam 

como centro para os países mais periferizados.  

Nesse diapasão, o Brasil figura na zona semiperiférica, e a Constituição dirigente 

apresenta um projeto claro de superação dessa condição periférica brasileira. Assim, o projeto 

constitucional de superação do subdesenvolvimento deve ter caráter impositivo para o Estado 

brasileiro, orientando inclusive o conteúdo das políticas públicas prioritárias.  

O setor da energia eólica apresenta, no domínio econômico brasileiro, possibilidades de 

concretizar esse projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento em muitos aspectos.  

O potencial dos ventos brasileiros para fins de exploração de energia eólica é considerado 

ótimo e concentra-se predominantemente na região Nordeste. Essa fonte energética precisa ser 

considerada como alternativa na geração de energia elétrica no país, pois se estima um aumento 

da demanda de consumo energético de cerca de 5% para os próximos dez anos e a fonte eólica é 

adequada para complementar a fonte hidráulica, uma vez que no período de estiagem há 

diminuição dos reservatórios de água e aumento da velocidade dos ventos.  

A exploração do potencial eólico no Brasil, da maneira como está colocada hoje, contribui 

para: a) a soberania – no aspecto da dualidade externa, pois desenvolve uma fonte energética; no 

aspecto da dualidade interna, por meio da exigência do índice de nacionalização de 60% para os 

empreendimentos do PROINFA e para a concessão de empréstimos pelo BNDES; b) o desafio 

tecnológico – na medida em que já existe uma indústria de insumos para energia eólica instalada 

no país e já existe pesquisa, ainda que incipiente, nas nove áreas principais para o desafio 

tecnológico do setor eólico; c) o meio ambiente ecologicamente equilibrado – uma vez que essa 

modalidade energética não produz gases de efeito estufa (GEE), é pré-requisito Estudo de 

Impacto Ambiental para instalação de qualquer usina eólica no país e as usinas eólicas podem ser 

parte do MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo); d) o desenvolvimento nacional – na 

medida em que demanda a instalação de indústrias de insumos para o setor, representando uma 

alavancagem para o crescimento econômico, mas também na medida em que gera emprego e 

renda nas áreas mais pobres do país, na região Nordeste, representando o combate às assimetrias 

regionais e à heterogeneidade social.  
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Por outro lado, a exploração do potencial eólico, da maneira como está colocada hoje, 

guarda profundas contradições, sobretudo no que diz respeito ao desafio tecnológico e à 

soberania nacional. A principal contradição identificada consiste no fato de o modelo do sistema 

de leilões contribuir muito para o aumento da competitividade do setor, exclusivamente através 

da baixa do preço, e impedir o investimento em inovação nacional, pois para se disputar os 

leilões com chances de ganhar é necessário reduzir bastante os custos, o que dificulta a existência 

de investimentos em inovação por parte das empresas e proporciona um ambiente oligopolizado 

para o setor, pois as maiores empresas têm mais condições de manobrar os custos.  

Para ilustrar o horizonte da discussão, observa-se que a energia eólica tem se tornado um 

setor econômico viável na China, nos Estados Unidos e na Dinamarca, o que não significa que 

seja um setor independente da presença estatal. Para tanto, percebe-se que o modelo de 

financiamento e estratégia industrial de cada um desses países é desenhado e operacionalizado de 

acordo com seus interesses nacionais. Na Dinamarca, ele é ilustrado pela necessidade do 

desenvolvimento do modo offshore de exploração da energia eólica; nos Estados Unidos, pela 

rapidez da inovação que gera um mercado diversificado e pelo interesse no consumo verde; na 

China, pela obsessão em construir um mercado interno forte para o setor de energia eólica.  

Nesse diapasão, entende-se ser fundamental realizar ajustes no regime jurídico da energia 

eólica no Brasil de modo a aproximá-lo mais dos interesses presentes no projeto constitucional de 

superação do subdesenvolvimento.  

Três eixos de desafios são identificados como prioritários: garantir um regime jurídico 

obediente à categoria de bem de uso comum do povo, com demanda de maior presença estatal; 

proporcionar inovação para garantir os interesses nacionais, com vistas à autonomia tecnológica; 

e criar um sistema de financiamento alicerçado nos princípios da expansão, da estabilidade 

econômica e da modicidade tarifária.  

No sentido de apresentar o caminho para responder a tais desafios, diagnostica-se a 

necessidade de regulamentar o exercício do domínio público do Estado sobre o vento. Também, 

diagnostica-se a necessidade de se instituir um fundo de amparo à pesquisa voltada para os temas 

de interesse nacional na energia eólica, quais sejam: o desenvolvimento de torres mais altas; o 

desenvolvimento de pás e rotores adequados aos ventos brasileiros; a transmissão e a qualidade 

da energia elétrica transmitida; e a complementaridade entre a energia das hidrelétricas e a 

energia eólica. Ainda no quesito de proporcionar inovação nacional, é fundamental alterar os 
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critérios para o vencimento dos leilões públicos de energia elétrica quando a energia 

comercializada for eólica. Diagnostica-se a necessidade de relativização do critério do menor 

preço em detrimento da inclusão de um peso diferenciado para as empresas concorrentes que 

produzam tecnologia e inovação nacional, entendendo essa resposta como já impositiva no 

ordenamento infraconstitucional por meio da nova redação do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, que 

elenca margem de preferência para o desenvolvimento e a produção tecnológica no país.  

Essas respostas aos desafios apresentados só serão possíveis sob outro sistema de 

financiamento. Assim, o sistema de financiamento voltado para a superação do 

subdesenvolvimento é um desafio em si, e é também o instrumento para viabilizar as respostas 

aos desafios da inovação. Faz-se necessário um sistema de financiamento baseado nos princípios 

da expansão, da estabilidade econômica e da modicidade tarifária. Nesse sentido, diagnostica-se a 

necessidade de um regime jurídico de financiamento que garanta os seguintes institutos: i) 

fomento a joint ventures; ii) adoção do sistema de cotas; iii) subsídio na produção. 

Responder a tais desafios significa, sobretudo, concretizar aspectos da soberania e da 

autonomia tecnológica, exercendo um impacto direto sobre a concretização do desenvolvimento 

nacional no que diz respeito à superação do subdesenvolvimento. Isso não significa, por outro 

lado, a concretização completa do comando constitucional, mas a concretização específica 

delimitada ao setor de energia eólica do domínio econômico brasileiro. 

Responder a tais desafios significa também criar um regime jurídico próprio da energia 

eólica no país, o que demanda nova legislação – não legislações desconectas para atender a 

interesses pontuais, mas um marco regulatório para a exploração do potencial eólico brasileiro, o 

qual é imposto pelo comando constitucional do projeto de superação do subdesenvolvimento.  
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