Brasil de portas abertas para o Sol
Seguindo a tendência de diversos países preocupados com o
desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente, o Brasil vem
caminhando para fortalecer a implementação de novos métodos de produção de
energia limpa no território nacional. As políticas públicas elaboradas pelo
governo central nos últimos anos tem nos mostrado essa tendência de
valorização do uso de energias renováveis, sobretudo a solar.
Diversos estudos mostraram que a demanda por energia aumenta muito
mais que a capacidade de produção das empresas. A produção de energia fóssil,
como se sabe, é limitada e altamente poluidora. Nessa toada, fica cada vez mais
fortalecida a ideia de que é imperativo buscar meios produtores de energia
limpa.
No dia 17 de Abril de 2012, a ANEEL – Agencia Nacional de Energia
Elétrica – aprovou uma resolução normativa estabelecendo regras para a
produção de energia por micro centrais produtoras, ligadas ao sistema de
distribuição de energia elétrica. A energia colocada no sistema de distribuição
será compensada por meio de créditos para uso de energia.
Isso significa que qualquer pessoa física ou jurídica poderá instalar em
sua residência ou estabelecimento uma central produtora própria, que gerará a
energia necessária para seu consumo e, além disso, permitirá o repasse da
energia excedente para as distribuidoras.
Ademais, a referida agencia, trouxe também uma série de incentivos para
empreendimentos que produzam e comercializem energia da fonte solar no
Brasil, chegando a 80% de desconto nas tarifas de utilização dos sistemas
elétricos e de distribuição públicos.
Diante disso, um mercado gigantesco se abre para as empresas produtoras
e prestadoras de serviços ligados aos materiais necessários para a montagem de
geradores de energia solar no país.
De um lado há o mercado residencial e de micro e pequenas empresas
interessadas em montar seus próprios sistemas geradores de energia solar, o que
geraria uma redução nos custos e a possibilidade de ganhos no médio prazo após
o funcionamento dos módulos produtores de energia e o recebimento dos
créditos oriundos da compensação pela energia excedente repassada às
distribuidoras.
O fato sinalizador desse foco centrado em energias limpas é justamente a
exigência colocada por um dos maiores programas de investimento do governo
federal (PAC – Programa de Aceleração do Crescimento) de que nas habitações
e residências construídas pelo programa há a obrigatoriedade de que todo o
sistema de aquecimento de água seja feito por energia solar.
Outro interessante movimento dos governantes brasileiro nesse sentido é a
exigência da instalação de usinas solares nos tetos dos estádios que receberão os
jogos da Copa do Mundo de 2014. Assim observa-se a importância dada pelo

Brasil à essas novas tecnologias voltadas para a produção de energia menos
poluidora.
Por outro lado, abre-se um enorme mercado de investidores interessados
em construir parques solares para atuar na produção e comercialização de
energia. Assim, empresas detentoras do conhecimento de produção, montagem e
instalação, além da prestação de serviços de manutenção desses sistemas tem
enormes chances de sucesso nesse mercado ainda incipiente no Brasil.
Esse panorama favorável para o ingresso no mercado de energia solar
fotovoltaica ainda conta com outros incentivos do governo federal, dentre eles,
diversas linhas de crédito para financiamento de projetos voltados para produção
de energia renovável. Adicione-se à esse, os incentivos trazidos pela “Lei do
Bem” para empresas que invistam no desenvolvimento de inovações
tecnológicas, que também poderão beneficiar os investidores desejosos de entrar
no mercado da tecnologia produtora de energias limpas no Brasil.
Com base em toda essa conjuntura que se forma para a implementação de
mecanismos de produção de energia renovável, sobretudo a solar, o Brasil dá o
primeiro passo para se firmar como um país produtor de energia solar, podendo
vir a ocupar uma das primeiras posições no ranking de produtores. O potencial
produtivo é enorme (grande quantidade de área disponível e altos níveis de
incidência dos raios solares durante grande parte do ano).
As vantagens, portanto, para o investidor canadense que deseje entrar no
mercado de energia solar brasileiro, são diversas. Além de investir em uma das
maiores economias do mundo, ele contará com incentivos fiscais, linhas de
crédito fornecida pelo governo ou por instituições estrangeiras voltadas para o
desenvolvimento de energia sustentável, um mercado em crescimento com alta
probabilidade de sucesso. As portas estão abertas.

