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RESUMO

Enquanto outros países dependem majoritariamente das termelétricas,
mantidas com combustíveis fósseis, que geram grande quantidade dos gases do
efeito estufa, a matriz elétrica brasileira é sobretudo hídrica, podendo ser
considerada sustentável. Mesmo assim, há um problema sempre e cada vez mais
recorrente que é a escassez hídrica. Com a dependência cada vez maior da energia
elétrica nas residências, comércio, indústria e serviços públicos, há um aumento
gradativo na demanda por energia elétrica. Essa dependência traz riscos
progressivamente maiores na segurança do fornecimento de energia e no
cumprimento dos conceitos de sustentabilidade e da ESG, cada vez mais constante
na pauta dos investidores mundiais. Deste modo, este trabalho descreve os vários
tipos de fornecimento, as dependências e as possibilidades de continuidade no
fornecimento com a geração distribuída e as fontes renováveis com central de
fornecimento ou com diversidade de fontes para a segurança energética, com
ênfase na energia fotovoltaica. São apontados os riscos e os tratamentos dos riscos
para a tomada de decisão, usando a indústria NGK-Mogi das Cruzes-SP como
estudo de caso da geração de energia com sistema fotovoltaico. Assim, conclui-se
que a energia fotovoltaica é viável para a diminuição dos riscos de falta de energia,
podendo contribuir com a diversificação da matriz elétrica renovável.
Palavras Chaves: Matriz elétrica; sustentabilidade; geração distribuída; fontes
renováveis; energia fotovoltaica.

ABSTRACT
Risk analysis as a decision tool for the implementation of photovoltaic energy
projects in energy distribution networks.
Whereas other countries rely mostly on thermoelectric companies to supply
energy for home consumption, based on fossil-source fuel, which generates high
quantities of harmful greenhouse warming gases, Brazilian electrical matrix is mainly
hydric-driven, which is considerably sustainable. Even though, whenever the matter
of recurring shortage of water becomes an issue, it raises the concern towards the
dependency on these service within the growing demand for energy in dwellings,
commerce, public facilities, and branches of the industry. This reliance brings up
progressive risks of safety in energy purveyance and in the commitment with
sustainable policies from ESG, which is getting more frequently addressed by global
stakeholders. Therefore, this paper outlines the many forms of supplying energy, as
well as how it depends on measures of generation and distribution, not losing track of
how it also relies on renewable sources from diversified alternatives, such as
photovoltaic energy. This research has pointed out risks and treatments based on
decision making inputs, taking into account the company NGK-Mogi das Cruzes, São
Paulo, which was quite suitable as a sample of photovoltaic energic generation
system. Thus, the takeaway is that of a photovoltaic energy supply as means of
decreasing the risk of power outages, and also contribute for diversifying a renewable
electrical matrix.
Key-words: Electric matrix; sustainability; distributed generation; renewable sources;
Photovoltaics.

Lista de Ilustrações
Figura 1

Geração de Energia Elétrica por Fonte no Mundo em 2017

25

Figura 2

Geração de Energia Elétrica por Fonte no Brasil em 2019

26

Figura 3

Gráfico de Participação no Consumo do Setor Energético

31

Figura 4

Gráfico Consumo Final em Residências

32

Figura 5

Gráfico de Consumo Final na Agropecuária

32

Figura 6

Gráfico de Consumo Final no Setor de Transporte

33

Figura 7

Estrutura do Consumo Final na Indústria

33

Figura 8

Estrutura de Gestão de Riscos

39

Figura 9

Processo de Gestão de Riscos

40

Figura 10

Processos do Gerenciamento de Riscos

43

Figura 11

Fluxo do Gerenciamento de Riscos

44

Figura 12

Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos - Entradas e
Saídas

46

Figura 13

Diagrama de Fluxo de Dados do Processo

47

Figura 14

Aplicação de Técnicas no Processo de Avaliação de Riscos

49

Figura 15

Tabela de Aplicação por Fase da Avaliação de Riscos

50

Figura 16

Diagrama de Causa e Efeito

51

Figura 17

Diagrama de Consequências

52

Figura 18

Diagrama de Consequências

53

Figura 19

Identificação da Criticidade através da Matriz SWOT

55

Figura 20

Identificação da Criticidade Através da Matriz de Riscos

57

Figura 21

Montagem da Matriz de Impactos Cruzados

59

Figura 22

Matriz de Impactos Cruzados

60

Figura 23

Modelo do “queijo suíço” mostrando como as defesas, barreiras e

61

salvaguardas podem ser penetradas por um perigo ocasionando
danos.

Figura 24

Exemplo do Diagrama de Tornado

62

Figura 25

Visão do Processo de Macro do GRC: prevenção, crise,

64

continuidade e a recuperação dos negócios.

Figura 26

Vista aérea da NGK - Mogi das Cruzes

71

Figura 27

Diagram Unifilar da Rede Elétrica da NGK

73

Figura 28

Processo de Tomada de Decisão Baseada em Riscos

75

Figura 29

Diagrama de Causa e Efeito

77

Figura 30

Diagrama de Causa e Efeito

77

Figura 31

Diagrama de Consequências

78

Figura 32

Matriz de Relevância dos Fatores de Riscos

79

Figura 33

Critérios de Probabilidade

79

Figura 34

Critérios de Impacto

82

Figura 35

Matriz de Riscos

84

Figura 36

Matriz de Impactos Cruzados

85

Figura 37

Matriz de Riscos

85

Figura 38

Matriz de Priorização

86

Figura 39

Escala do Nível de Riscos

86

Figura 40

Diagrama de Causa e Efeito e de Consequência

90

Figura 41

Identificação dos Riscos

91

Figura 42

Análise de Riscos

92

Figura 43

Impactos Cruzados

93

Figura 44

Matriz de Priorização

94

Figura 45

Grau de Risco do Projeto

95

Figura 46

Escala do Nível de Riscos

95

Lista de Tabelas
Tabela 1

Matriz de Geração de Energia Elétrica

16

Tabela 2

Ciclos Energéticos e Fontes de Energia Dominante

26

Tabela 3

Hierarquia das Questões Chave do MSCI ESG Raiting

35

Tabela 4

Classificação por Nível de Risco

57

Tabela 5

Critérios

para

Determinação

da

Dependência

e

58

Motricidade.
Tabela 6

Pontuação de Riscos

80

Tabela 7

Frequência de Exposição ao Risco

80

Tabela 8

Classificação da Probabilidade

81

Tabela 9

Parâmetros dos Impactos

82

Tabela 10

Resultados

84

Tabela 11

Riscos do Projeto

88

Tabela 12

Fatores de Risco – FR e de Consequências – FC

89

Lista de Abreviaturas e Siglas
ABNT
ANA
ANEEL
AuM
CEMADEM

Associação Brasileira de Normas Técnicas
Agência Nacional de Água
Agência Nacional de Energia Alétrica
Assets Under Management
Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres
Naturais
EPE
Empresa de Pesquisa Energética
ESG
Environmental Social Governance
FUNCEME Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
GC
Geração Concentrada
GD
Geração Distribuída
GWh
Gigaeatt hora
INMET
Instituto Nacional de Meteorologia
INPE
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IPT
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
KWh
Kilowatt hora
MME
Ministério de Minas e Energia
MVA
Mega Volt Ampere
ONS
Operador Nacional do Sistema
PMBOK
Project Management Body of Knowledge
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema
PRODIST Elétrico Nacional
SFV
Sistema Fotovoltaico
SIN
Sistema Integrado Nacional
SNM
Sistema Nacional de Meteorologia
UFV
Usina fotovoltaica
USP
Universidade de São Paulo

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13

2

OBJETIVOS .......................................................................................................................... 21

3

METODOLOGIA ................................................................................................................... 22

4

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ..................................................................................................... 23

4.1 Sistema de Distribuição de Energia ........................................................................................ 23
4.1.1 Processo de Geração de Energia no Brasil ........................................................................... 23
4.1.2 Comparação das matrizes elétricas no mundo e no Brasil. ................................................... 24
4.1.3

Transição da energia .................................................................................................... 25

4.1.4

Gerção distribuída ....................................................................................................... 26

4.2 Fontes renováveis ............................................................................................................... 30
4.4 Energia e o Fator ESG .......................................................................................................... 33
4.4.2 Fator ESG ........................................................................................................................... 36
4.4.3 Fonte de Energia e o Fator ESG ........................................................................................... 37
4.5.1.1

ABNT NBR ISO 31000 – GESTÃO DE RISCOS ...................................................................... 38

4.5.1.2

PMBOK .............................................................................................................................. 42

4.6 Crise hídrica e os riscos de falta de energia .......................................................................... 65
5 ESTRUTURA DE REFERÊNCIA – APLICAÇÃO PRÁTICA - ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA
PRIVADA – ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS
REDES DE DISTRIBUIÇÃO ............................................................................................................. 67
5.1 NGK – Mogi das Cruzes – Estado de São Paulo ...................................................................... 67
5.5 Possibilidades de utilização da USF para a NGK ...................................................................... 74
5.6 Processo de Tomada de Decisão Baseada em Risco ................................................................ 75
6

CONCLUSÃO ........................................................................................................................ 98

REFERÊNCIAS .............................................................................................................................. 99
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR ............................................................................................... 103

13

1 INTRODUÇÃO

O fornecimento de energia elétrica no mundo está sempre demandando novos
investimentos. Nesse sentido, a matriz energética global, baseada em petróleo, sofre
com o aumento do risco de diminuição de oferta do produto e com a alta do preço.
Por outro lado, tem-se o aumento da demanda por energia, devido ao aumento do
consumo, cada vez mais com a presença de aparelhos elétricos na vida cotidiana,
seja nas residências, comércio, serviços e indústria.

A matriz elétrica do Brasil é baseada, majoritariamente, nas usinas
hidrelétricas, que usam fontes renováveis. Porém, enfrentam-se constantemente
crises hídricas, como vem sendo anunciado nos últimos meses, fazendo com que
haja o acionamento de reservas, usando gerador a óleo, o que ocasiona impactos
negativos, como alta dos preços e aumento na poluição.

Torna-se necessário, desse modo, a diversificação da matriz elétrica, utilizando
fontes renováveis que possam garantir o abastecimento e eliminar o risco de
apagões e perdas de serviços, além de reduzir os poluentes.

Assim, este trabalho mostra uma análise do uso do sistema fotovoltaico e as
possibilidades de conexão com a rede de distribuição e os riscos envolvidos,
sobretudo na continuidade do fornecimento.

Uma vez que, atualmente, há uma dependência muito grande de uma matriz
energética baseada em combustível fóssil, a tendência mundial é a transição para
matrizes energéticas renováveis. O maior entrave para isso, entretanto, é sua
intermitência, devido a uma dependência das condições climáticas.

Atualmente, no Braisil, a produção de energia é muito centralizada, com
grandes usinas que transportam a energia por longas distâncias até o consumidor
final, residências, comércio, indústria e serviços. Nessa perspectiva, a transição de
energia passa também por um processo de descentralizção, que é a produção de
energia próxima ao consumo, como o caso da geração distribuída (GD). A GD, ou
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autogeração, utilizando fontes renováveis, promove a sustentabilidade, uma vez que
também faz com que o consumidor passe a ser produtor, resultando economia na
conta de energia e uma garantia na continuidade do serviço.
Ademais, a segurança no fornecimento de energia passa por uma
diversificação de fontes, porque nem sempre é possível manter o sistema somente
com uma fonte que depende das condições climáticas.

Outro fator importante na segurança da infraestrutura é a digitalização do
sistema, fazendo com que haja uma inteligência embarcada, que dá condições de
acompanhamento e operação mais controladas para a garantia do sistema.

Deste modo, na proposta deste trabalho serão analisados os riscos de um
sistema e a diversificação da fonte, utilizando a geração fotovoltaica, já que há vários
riscos, tanto para a infraestrutura, como para a manutenção do serviço. Neste úlitmo,
a perda de energia traz grandes problemas à produção, podendo haver grandes
prejuízos para o consumidor, que deve decidir se mantém o risco de falta de energia
ou se implanta a autogeração.

Normalmente, as fontes de energia altenativa numa indústira é o gerador à
óleo.

A tabela 1 abaixo demonstra a deficiência na diversificação da Matriz
Energética:
Tabela 1: Matriz de geração de Energia Elétrica (Arial 11)

EÓLICA

8,80%

GÁS NATURAL

8,30%

BIOMASSA

9,10%

HIDRELÉTRICA

65,20%

DERIVADOS DE PETRÓLEO

2,10%

NUCLEAR

2,20%

CARVÃO E DERIVADOS

2,70%

SOLAR

1,70%

Fonte: ANEEL, 2021
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Serão avaliados, portanto, como ferramenta de decisão, os riscos de um
projeto de implantação de um sistema fotovoltaico como fonte de energia e suas
implicações em uma empresa privada.

O projeto de um sistema fotovoltaico possui como objetivo diversificar fontes de
energia e diminuir a dependência energética, tendo em vista que no Brasil a matriz
energética é ainda dependente de usinas hidrelétricas, com a utilização de carvão e
derivados de petróleo como segunda opção. Esta realidade para as empresas
transforma o ambiente industrial em uma volatilidade grande, pois a energia é um
insumo para a produtividade e fica atrelada em uma única fonte, normalmente a uma
concessionária local, que tem seus inúmeros riscos envolvidos nos fornecimentos,
tais como:

- Quedas de ávores;
- Ventos;
- Chuvas;
- Furtos de materiais e equipamentos;
- Sabotagem;
- Volatilidade do Custo.

A própria concessionária de energia tem suas fontes alternativas, normalmente
com a queima de combustíves fósseis. Desta maneira, a análise de riscos serve
como ferramenta de decisão para que as empresas de qualquer segmento possam
ter como estratégia a autogeração, usando fontes renováveis e, com isso,
promovendo uma produção mais limpa e a favor da sustentabilidade.

1.1 Contexto Brasileiro

Como o Brasil possui uma matriz dependente de hidrelétricas, fica vulnerável
às crises hídricas. Essas, no Brasil, são sistêmicas, de tempos em tempos este ciclo
vem diminuindo os intervalos e o mercado, assim como o governo, não realiza
investimentos na diversificação da fonte de energia.

16

Além disso, a falta de chuvas integrada com a falta de investimentos em outras
matrizes energéticas torna o risco de apagão iminente. O alerta vem sendo feito por
especialistas desde 2020. Assim, o risco das indústrias e população ficarem sem
energia elétrica está mais do que evidente.

O Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu um comunicado de
emergência hídrica aos órgãos de meteorologia federais e ao Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), deixando claro que a
situação é crítica em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.
Essa condição vai se estender de julho a setembro de 2021. Esse foi o primeiro
alerta desse tipo em 111 anos. Isso demonstra que a situação é emergencial.

As perspectivas climáticas para 2021/2022 indicam que a maior parte da região
central do Brasil, entre maio e final de setembro, entra em seu período com menor
volume de chuvas (estação seca). A previsão climática elaborada conjuntamente
pelo Inpe, Inmet e Funceme indicou para o período Junho-Julho-Agosto/2021 a
mesma tendência, ou seja, pouco volume de chuva na maior parte da bacia do Rio
Paraná, conforme o documento do SNM. Os reservatórios do subsistema Sudeste/
Centro-Oeste, responsável pela geração da maior parte da energia do país, têm a
situação mais preocupante, começando o período de seca com apenas 32,30% da
capacidade de geração de energia. No Sul, o nível dos reservatórios está em
55,49%; no Nordeste, em 63,95%; e no Norte, em 84,41%.

A crise poderia ser minimizada com investimentos em infraestrutura energética,
em fontes alternativas, sustentáveis e renováveis, como a eólica, solar e o
bicombustível, segundo especialistas.

Dados da Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) apontam que o consumo de energia elétrica no Brasil foi
de 474.231 GWh em 2020. O volume do ano passado correspondeu a uma queda
de 1,6% na comparação com 2019. Com mais pessoas em casa em razão da
pandemia do COVID-19, o consumo residencial cresceu 4,1%, para 148.223 GWh.
Foi o único segmento que registrou crescimento em 2020.

17

Segundo o estudo do EPE, os investimentos necessários em infraestrutura
energética para suportar o crescimento do consumo no país até 2029 devem ser da
ordem de R$ 2,3 trilhões: 77,4% desse montante para o setor de petróleo e gás;
19,6% para geração e transmissão de energia elétrica; e 3% para a oferta de
biocombustíveis.

Entretanto, segundo o Ministério das Minas e Energia (MME), os investimentos
totais em transmissão devem bater R$ 103,7 bilhões, na década, sendo R$ 73,6
bilhões em linhas de transmissão e R$ 30,1 bilhões em subestações. Para evitar
racionamento, o governo irá dispor das termelétricas, mas o custo é muito maior e
vai ter impactos no orçamento do consumidor.

A partir de agora, com os riscos de racionamento e alta no custo de energia,
aumenta-se a pressão na produção das empresas, já que, além da inflação dos
alimentos e combustíveis, haverá também uma despesa maior com o fornecimento
deste serviço, devido à dependência das termelétricas, que são mais caras, porque
dependem do combustível fóssil. Esse cenário afeta os índices de inflação, pois a
conta da energia ficará a encargo do consumidor residencial, tendo mais 20% do
orçamento comprometido com a conta de luz.

Nesse sentido, é preciso compreender o modo segundo o qual esse aumento
funciona. Pressupondo que um consumidor gaste, em média, R$ 42,00 por mês. Se
continuar consumindo a mesma quantidade de KWh, com a bandeira vermelha a R$
7,50, a cada 100 a 200 KWh consumidos, passará a pagar R$ 49,50. Isso significa
um aumento no custo de vida para uma população e mercado já estagnado.

As projeções para 2022 são concomitantemente mais graves, uma vez que o
período seco se iniciou em nível muito baixo e a eventual reversão dependerá de um
grande regime de chuvas no período compreendido entre janeiro e março. O pior
cenário, no momento, é o risco de racionamento energético.

Não se trata de algo iminente, mas o risco se elevou muito em decorrência do
baixo nível dos reservatórios em todo sistema. Evidentemente que existe a garantia
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de todas as usinas térmicas do sistema, além de uma prospectiva da demanda não
ser explosiva. Entretanto, os baixos índices do crescimento econômico brasileiro
atual, sem perspectivas de uma melhora nesse cenário, e em função de inúmeras
outras incertezas, principalmente políticas, pode ocasionar um arrefecimento no
racionamento. No entanto, o risco é uma preocupação real e é considerado alto
pelos especialistas.

Como reduzir o risco de apagão?

A resposta para esse problema, segundo os especialistas, é investimento. O
Brasil precisa de investimentos que ultrapassem R$ 400 bilhões. Segundo
documento da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) liberado em janeiro – o Plano
Decenal de Expansão de Energia (PDE) –, o governo deve buscar consolidar a
mudança na matriz energética do país nos próximos 10 anos, firmando a
participação maior de energias renováveis.

Segundo a EPE, mais R$ 35 bilhões precisam ser investidos até 2030 para
substituir diversos equipamentos em operação na rede de transmissão do país que
estão no final de suas vidas úteis. A EPE recomendou ainda investimentos de R$
108,7 bilhões no sistema de transmissão para resolver a expansão das energias
renováveis.

O apagão de 2001 e 2011

Em 2001, a população brasileira foi obrigada a mudar seus hábitos de consumo
de energia drasticamente. O motivo foi o risco iminente de corte de energia elétrica
em todo o país, um fenômeno que ficou conhecido como apagão.

Em uma situação análoga ao contexto contemporâneo, a crise energética
estava ligada principalmente à falta de planejamento no setor e à ausência de
investimentos em geração e distribuição de energia.
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Um blecaute, que atingiu 18 estados e afetou 70 milhões de brasileiros entre a
noite de 10 e a madrugada de 11 de novembro de 2009, foi considerado o mais
grave nos últimos dez anos.

O apagão também levantou suspeitas sobre eventuais falhas no sistema de
distribuição de energia no país. Segundo cálculo do Tribunal de Contas da União, o
prejuízo, na ocasião, foi de R$ 54,2 bilhões.

O contexto brasileiro é, portanto, de uma ineficiência muito grande, o que
incentiva empresas de quase todos os setores e comunidades do Brasil inteiro a
realizarem projetos de investimento nas energias renováveis.

1.2 Fator ESG

A sigla ESG advém do termo em

inglês Environmental, Social and

Governance – ou, em português, ASG, referindo-se a Ambiental, Social e
Governança.

A relevância dos fatores ESG ao redor do mundo se dá devido aos US$30
trilhões em ativos gerenciados pelas AuM, sigla em inglês para “Assets Under
Management”, que definiram estratégias sustentáveis. Só na Europa são
US$14,1 trilhões, equivalente a mais de 50% do AuM total do continente,
enquanto nos Estados Unidos esse número já representa em torno de 25%.
Nos últimos anos, cada vez mais investidores estão adotando o conceito de
"investimentos responsáveis“ como fator decisivo na alocação de recursos e
esse movimento tende somente a se intensificar adiante.

No Brasil, o interesse é cada vez maior pela temática ESG. A pandemia
do COVID-19 agiu como um catalisador e um número de razões estruturais
pelas quais a participação dos investimentos ESG continuarão ganhando
força no Brasil.

Três

principais

razões

da

mudança

de

postura

do

mercado
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empresarial em relação a ESG são:



O engajamento dos investidores e o comportamento dos consumidores estão
levando as empresas a se reinventarem;



A regulação pressiona, cada vez mais, os tópicos ESG na agenda dos
investidores;



O ESG tem sido um sinal particularmente eficaz de

“alfa”, ou seja, de

geração de retorno acima do mercado, nos últimos anos.

Este cenário faz com que gestoras de ativos alternativos também fomentem o
desenvolvimento das energias eólicas e solar no Brasil. Somados, os investimentos
nessas fontes previstas pela Brookfield Energia, Patria Investimentos e Vince
Partners, chegam a R$ 10,6 bilhões nos próximos 3 anos, com recursos próprios, de
investidores de longo prazo, captados via bancos de fomento e ou mercado de
capitais. Essas informações constam nos relatórios anuais de investimentos das
próprias empresas.

1.3 Justificativa do Trabalho

Esse trabalho visa contribuir para o aprimoramento do gerenciamento de riscos
nos projetos de implantação de energia fotovoltaica nas redes de distribuição,
fornecendo uma ampla visão de riscos para os tomadores de decisão.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Este trabalho tem por objetivo propor um modelo de análise dos riscos de um
projeto de implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica de
distribuição, analisando os aspectos da infraestrutura e a segurança no
abastecimento da energia elétrica.
2.2 Objetivos específicos


Apresentar informações e possibilidades de sistemas fotovoltaicos voltados à
geração de energia para suprimento das demandas dos consumidores;



Apresentar as infraestruturas e as formas de geração e uso de conexão do
SFV com as cargas e as concessionárias;



Analisar as possibilidades e as dificuldades de conexão com a rede de
distribuição frente às legislações vigentes;



Analisar os riscos envolvidos no abastecimento de energia e conexão do
sistema fotovoltaico nas redes, como ferramenta de decisão.
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3 METODOLOGIA

A natureza da pesquisa deste trabalho foi do tipo aplicada. Segundo Moresi
(2003), esse tipo de pesquisa tem o objetivo de gerar conhecimentos para aplicação
prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses
locais.
Devido ao ponto de vista de abordagem do problema, este trabalho utilizou
inicialmente a pesquisa exploratória, que tem o objetivo de fazer uma primeira
aproximação com o tema, proporcionando ao pesquisador a visibilidade da
importância do problema, o estágio de resolução, as informações disponíveis e o
aprofundamento dos estudos.
Desta forma, a estrutura foi desenvolvida em três grandes etapas. Na primeira
etapa, foi estabelecido o tema e os objetivos do trabalho. Na segunda, a partir dos
assuntos de maior relevância, como riscos na implantação de projetos de energia
renováveis, foi realizada a pesquisa bibliográfica. A terceira e última etapa foi
realizada a partir do estudo de caso da implantação da Usina Solar Fotovoltaica da
NGK, com capacidade de 1,06MVA de potência em corrente alternada-CA e
1,26MVA de potência, corrente contínua-CC.
Para a concecusão da aplicação prática foi utilizada a metodologia proposta
por Brasiliano (2018), a qual é uma ferramenta de tomada de decisão, que foi
adaptada para a implantação de projetos de energia fotovoltaica.
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Sistema de Distribuição de Energia

4.1.1 Processo de Geração de Energia no Brasil

A geração de energia elétrica no país é baseada, sobretudo, no sistema de
Geração Centralizada (GC), no qual o consumidor não tem nenhuma influência no
setor elétrico, sendo apenas o consumidor pagador. Assim, há usinas de grande
porte ao longo do sistema de transmissão. Esse sistema não leva em conta a
Geração Distribuída (GD), na qual a energia é produzida próxima ao consumidor ou
até por ele mesmo, conforme será descrito mais adiante.

O controle e operação das instalações de geração e transmissão de energia
elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), o qual é constituído por quatro
subsistemas – Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região
Norte, é feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que faz também o
planejamento da operação dos sistemas isolados do país, sob a fiscalização da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). De acordo com este, o sistema de
produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidro-termoeólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos
proprietários.

A interconexão dos sistemas elétricos, por meio da malha de transmissão,
propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de
ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias.
Além disso, a integração dos recursos de geração e transmissão permite o
atendimento ao mercado com segurança e economicidade.

A capacidade instalada de geração do SIN é composta, principalmente, por
usinas hidrelétricas distribuídas em dezesseis bacias hidrográficas nas diferentes
regiões do país. Nos últimos anos, a instalação de usinas eólicas, principalmente
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nas regiões Nordeste e Sul, apresentou um forte crescimento, aumentando a
importância dessa geração para o atendimento do mercado. As usinas térmicas, em
geral localizadas nas proximidades dos principais centros de carga, desempenham
papel estratégico relevante, pois contribuem para a segurança do SIN. Essas usinas
são despachadas em função das condições hidrológicas vigentes, permitindo a
gestão dos estoques de água armazenada nos reservatórios das usinas
hidrelétricas, para assegurar o atendimento futuro. Assim, os sistemas de
transmissão integram as diferentes fontes de produção de energia e possibilitam o
suprimento do mercado consumidor.

4.1.2 Comparação das matrizes elétricas no mundo e no Brasil.

No Brasil, há uma predominância na matriz elétrica com fontes renováveis,
enquanto no mundo, a matriz é, sobretudo, baseada em combustíveis fósseis, não
renováveis.

Figura1 : Geração de Energia Elétrica por Fonte no Mundo em 2017

Fonte: EPE-2020
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Figura 2: Geração de Energia Elétrica por Fonte no Brasil em 2019

Fonte: EPE-2020

4.1.3 Transição da energia

Ao longo da história, o homem tem feito uso de vários tipos de fontes de
energia, condicionando sua atividade a todo momento. Em cada etapa da história, a
estrutura energética vem evoluindo conforme as pesquisas e o uso de novas
tecnologias e cada período se baseia no uso de um tipo de fonte de energia distinto.

A tabela 2 abaixo resume o uso e a transição da energia ao longo do tempo:

Tabela 2: Ciclos energéticos e fontes de energia dominante
Período
Neolítico-idade média

Ciclos energéticos
Energia endossomática - madeira - energia
eólica

Idade média- Sec. XVIII Madeira - energia hidráulica - energia eólica
Século XVIII-1950

Carvão

1951 – atualidade

Petróleo - carvão - gás natural - eletricidade

Fonte: FUNIBER-2016-adaptado

Como se pode observar na tabela 2, atualmente há o uso elevado da
eletricidade, que vem sendo cada vez mais utilizada nos processos, sejam
residenciais, industriais, comerciais e públicos.

26

Atualmente, é possível constatar que as fontes de energia elétrica vêm
passando também por uma grande transição. Com a dependência das condições
climáticas, a centralização da matriz energética e da produção torna o sistema
vulnerável, sendo necessária uma alteração para um sistema descentralizado, com
produção mais localizada e perto do consumo.

Com isso, a utilização de pequenas centrais elétricas vem se tornando cada
vez mais importante no páis, onde há vários incentivos para as Pequenas Centrais
Hidrelétricas, Centrais Eólicas e a base de Biomassa que injetam até 30 MW de
potência nas redes de distribuição e transmissão.

Porém, o sistema de geração de energia elétrica em pequenas centrais é do
tipo isoladado, ou seja, não está conectado ao SIN. (OLIVEIRA, 2013)

A independência das condições climáticas passa por uma integração desses
sistemas isolados ao SIN, tendo a geração distribuída com várias fontes de energia
próximas ao consumidor, quando não geradas por ele mesmo - a autogeração com
fontes renováveis: eólica, solar, cogeração, etc.

4.1.4 Gerção distribuída

A geração distribuída (GD) se apresenta como uma possível, e bem próxima,
alternativa ao atual modelo de planejamento da expansão do sistema energético
brasileiro, podendo ser uma alternativa de uso mais eficiente de recursos
energéticos, econômico-financeiros e ambientais. (EPE,2014)

O decreto nº 5.163/200422 define a geração distribuída como a produção de
energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários,
permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados pelo art. 8º da Lei nº
9.074, de 1995, conectados diretamente ao sistema elétrico de distribuição do
comprador.
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O PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema
Elétrico Nacional define geração distribuída como centrais geradoras de energia
elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente no sistema
elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo ou não
operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas pelo ONS.

Neste contexto, podemos verificar que a GD está mais relacionda com a
geração de energia realizada junto ou pelo próprio consumidor, podendo
comercializar o excedente.

Em 17 de abril de 2012, entrou em vigor a Resolução Normativa ANEEL nº
482/2012, que permite que o consumidor brasileiro possa gerar sua própria energia
elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive fornecer o
excedente para a rede de distribuição de sua localidade. Trata-se da micro e da
minigeração distribuídas de energia elétrica, inovações que podem aliar economia
financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade.

Abaixo estão as definições das categorias conforme esta resolução:

I - microgeração distribuída: central geradora de energia
elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que
utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da
ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica conectada na
rede de distribuição por meio de instalações de unidades
consumidoras;

II - minigeração distribuída: central geradora de energia
elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou
igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme
regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia
elétrica conectada na rede de distribuição por meio de
instalações de unidades consumidoras;

III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no
qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com
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microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de
empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente
compensada com o consumo de energia elétrica ativa;

IV

-

melhoria:

instalação,

substituição

ou

reforma

de

equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a
adequação destas instalações, visando manter a prestação de
serviço adequado de energia elétrica;

V

-

reforço:

instalação,

substituição

ou

reforma

de

equipamentos em instalações de distribuição existentes, ou a
adequação destas instalações, para aumento de capacidade
de distribuição, de confiabilidade do sistema de distribuição, de
vida útil ou para conexão de usuários;
VI – empreendimento com múltiplas unidades consumidoras:
caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma
independente, no qual cada fração com uso individualizado
constitua uma unidade consumidora e as instalações para
atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade
consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da
administração ou do proprietário do empreendimento, com
microgeração ou minigeração distribuída, e desde que as
unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma
propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a
utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea
e

de

propriedades

de

terceiros

não

integrantes

do

empreendimento;
VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de
consumidores, dentro da mesma área de concessão ou
permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta
por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora
com microgeração ou minigeração distribuída em local
diferente das unidades consumidoras nas quais a energia
excedente será compensada;
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VIII – autoconsumo remoto: caracterizado por unidades
consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica,
incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade
consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em
local diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma
área de concessão ou permissão, nas quais a energia
excedente será compensada.

Nota-se, nesta resolução, a preocupação com a utilização de fontes renováveis
e uma preocupação com a confiabilidade do sistema de distribuição. Assim, a
geração distribuída passa a fazer parte da transição de energia, contribuindo com a
descentralização da geração de energia elétrica.

Independentemente da potência, a GD pode ser um grande aliado na
segurança do abastecimento, contribuindo de várias formas:


Na redução da demanda em horários de pico;



Na manutenção do fornecimento em caso de falta na concessionária;



Na diminuição da demanda contratada, fazendo com que haja economia
com a infraestrutura instalada, como potência dos transformadores,
capacidade das proteções e dos cabos;



Na eficiência energética;



No que se refere à geração, evita maiores investimentos com geração e
transmissão.
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4.2 Fontes renováveis

As fontes renováveis de energia são aquelas que têm seu ciclo de regeneração
contínuo, tendo pouco impacto negativo no meio ambiente. As pricipais são a
hídrica, energia solar, eólica, biomassa, geotérmica e marés.

Quando comparadas com as fontes não renováveis, as principais dificuldades
dessas fontes de energia são a baixa densidade, a ausência de disponibilidade
contínua e, dependendo das condições clímáticas, os preços mais elevados,
principalmente na implantação.

A matriz elétrica brasileira é considerada umas das mais renováveis, visto que
boa parte da energia elétrica é gerada por usinas hidrelétricas. Porém, com as crises
hídricas, essa fonte carece de back up, normalmente com a utilização de energias
primárias com a queima de combustíveis fósseis.
Os investimentos na geração de energia vêm sendo cada vez mais críticos,
pois há um aumento de demanda e o sistema não consegue aumentar a produção
na mesma velocidade. Esse problema passa por todas as instâncias, econômicas,
sociais e ambientais, desde a geração até o consumo, porque a infraestrutura passa
por necessidade de adequação completa.

A inclusão de outras fontes, inclusive a partir da GD, utilizando energia
renovável, pode melhorar a sustentabilidade da energia elétrica com a inclusão de
parques eólicos e solares. Embora a energia solar não seja considerada renovável,
do ponto de vista da escala de vida na terra, pode-se dizer que seja inesgotável.
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Figura 3: Gráfico de Participação no Consumo do Setor energético

Fonte: EPE-2019

Figura 4: Gráfico do Consumo Final em Residências

Fonte: EPE-2019
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Figura 5: Gráfico de Consumo Final na Agropecuária

Fonte: EPE-2019

Figura 6: Gráfico de Consumo Final no Setor de Transporte

Fonte: EPE-2019
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Figura 7: Estrutura do Consumo Final na Indústria

Fonte: EPE-2019

4.4 Energia e o Fator ESG
4.4.1 Sustentabilidade
Em 2015, as Nações Unidas criaram a agenda 2030 com 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que cumprem uma agenda com ações contra a
mudança climática e voltadas para água potável e saneamento, energia limpa e
aceitável, consumo e produção responsável, entre outros. Neste ano, também foi
firmado o Acordo de Paris com compromissos assumidos pelas nações signatárias
para assegurar a mitigação e a adaptação à mudança climática. O mundo, portanto,
está cada vez mais preocupado com as questões ambientais e, mais atulamente,
com as mudanças climáticas que podem afetar significativamente a produção de
energia.

Os investidores cada vez mais necessitam de um engajamento nas questões
ambientais, sociais e de governaça em suas decisões de investimento. Ou seja, a
incorporação da ESG como critério na análise se faz cada vez mais necessária, indo
além das questões econômico-financeiras.
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Nesse sentido, a adoção de princípios ESG na análise de empresas permite
trazer as discussões para os interesses do bem-estar da sociedade, para a
preservação do planeta e, por conseguinte, para a construção de um mundo melhor
(EXPERT-XP-2020). Segundo a Expert – XP, 2020, pesquisas mostram que
empresas alinhadas com ESG são mais rentáveis quando comparadas com aqueles
sem políticas específicas.

A tabela 3, abaixo, mostra cada um dos três pilares da ESG e os 10 temas que
a MSCI define e também detalha em 37 questões chave.
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Tabela 3: Hierarquia das questões chave do MSCI ESG Raiting

Fonte: EXPERT-XP-2020

Atualmente, investidores ao redor do mundo estão cada vez mais atentos à
questão ambiental. Há uma preocupação com o risco da sustentabilidade e, em
particular, com o risco climático, já que este é também um risco de investimento,
pois as empresas que não incluem em seus ativos as políticas voltadas a essa
questão terão dificuldade de desenvolver seus produtos e obter investimentos.
Segundo a Economist Intelligence Unit (EIU-2019), divisão de pesquisa e
análise do Economist Group, o prejuízo financeiro causado pelo aquecimento global
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pode chegar a US$7,9 trilhões até 2050. A pesquisa considerou os países com as
82 maiores economias globais.

Além dos prejuízos para a economia global, outro fator que ganha relevância é
o impacto na imagem e na reputação das empresas, o que pode influenciar
diretamente no valor dos seus papéis negociados na bolsa de valores.

Torna-se, portanto, cada vez maior a pressão mundial pelas boas práticas
comerciais, pois já é de entendimento geral que economia e meio ambiente devem
convergir para atingir um crescimento sustentável.

4.4.2 Fator ESG

No mundo inteiro, as empresas estão dando maior relevância ao termo ESG,
pois muitos ativos são gerenciados por fundos que deliberam estratégias
sustentáveis (EXPERT-XP-8/9/2020). Desse modo, há um interesse cada vez maior
pelos critérios que o definem por parte dos investidores ao redor do mundo.
Empresas que não se adaptarem correm o risco de serem preteridas, tendo
dificuldade de investimentos local e no mundo.

Esse comprometimento com a sustentabilidade faz parte das estratégias da
ESG, termo que se refere a critérios adotados pelas companhias para garantir o
comprometimento com questões ambientais, sociais e de governança.

Nessa perspectiva, empresas que incluem os critérios ESG passam a ser
consideradas organizações fortes. Por outro lado, as que têm práticas condenáveis
podem ver suas ações caírem, uma vez que os consumidores estão se identificando
cada vez mais com intituições que buscam a diversidade, inclusão, valores e cultura
empresarial, sabotando aquelas que não apresentam postura adequada.

Sustentabilidade envolve todo o processo de negócios de uma empresa,
passando pela compra de insumos, fabricação, distribuição e comercialização dos
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produtos. Todas essas etapas possuem riscos e pontos de atenção diferentes que
precisam ser verificados.

A ESG passa a ser uma matriz de materialidade para as empresas que querem
um engajamento global. Ou seja, verifica-se o processo de conhecimento dos temas
mais importantes para a empresa, sempre baseado na estratégia de negócio e
também na percepção dos stakeholders sobre os impactos.

Com a matriz de Materialidade, é possível avaliar e analisar cada assunto
relevante na participação da organização no mercado. Também ajuda no
gerenciamento de riscos, suscitando oportunidades de negócios por meio da
identificação de temas relevantes como serviços e modelos que possam melhorar a
imagem da empresa frente às questões de sustentabilidade.

Evidencia-se, dessa maneira, que as empresas mais alinhadas ao ESG
poderão contar com maiores investimentos no futuro e também ganharão a
preferência dos consumidores e profissionais nas escolhas.

4.4.3 Fonte de Energia e o Fator ESG

Um dos critérios da ESG é o controle da emissão de poluentes atmosféricos
pela produção de energia. Assim, a geração de energia à base de fontes não
renováveis terá uma perda cada vez maior nos seus investimentos. Com isso, a
enegia renovável, como a solar, deverá ganhar cada vez mais importância por estar
mais alinhada aos critérios do fator, já que, na questão Ambiental, não emite
poluentes atmosféricos causadores do efeito estufa e, na questão Social, tem um
crescimento cada vez maior na geração de emprego e renda, não causando também
grandes desapropriações de terras e desmatamento.

Neste sentido, os investidores, alinhados ao critério ESG, procuram cada vez
mais investir no setor fotovoltaico, aumentando assim sua reputação e seu
faturamento, eliminando os riscos por não estarem alinhadas ao mercado mundial.
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O Brasil possui grande potencial de mercado fotovoltaico devido à sua grande
extensão e insolação quase o ano todo. Além disso, a geração fotovoltaica pode ser
importante também para a GD, contibuindo tanto para a transição da energia, quanto
para a descentralização, diminuindo também os riscos de apagão, poluição
atmosférica e perdas devido à transmissão por longas distâncias.

4.5 Gerenciamento de Riscos

4.5.1 Normas e melhores Práticas

4.5.1.1

ABNT NBR ISO 31000 – GESTÃO DE RISCOS

A ABNT NBR ISO 31000:2018 - Gestão de riscos, fornece diretrizes para
gerenciar riscos enfrentados pelas organizações.

Segundo a norma ABNT NBR ISO 31000:2018:

O propósito da estrutura da gestão de riscos é apoiar a
organização na integração da gestão de riscos em atividades
significativas e funções. A eficácia da gestão de riscos
dependerá da sua integração na governança e em todas as
atividades da organização, incluindo a tomada de decisão. Isto
requer apoio das partes interessadas, em particular da Alta
Direção.

Segundo a mesma norma, o desenvolvimento da estrutura de gestão de riscos
engloba integração, concepção, implementação, avaliação e melhoria da gestão de
riscos através da organização, sendo fundamental que a organização avalie suas
práticas e processos existentes de gestão de riscos, avalie quaisquer lacunas e
aborde estas lacunas no âmbito da estrutura. A figura 8 ilustra os componentes de
uma estrutura.
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Figura 8: Estrutura de gestão de riscos

Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2018

Processo de Gestão de Riscos

Ainda segundo a norma ABNT NBR ISO 31000:2018, o processo de gestão de
riscos demanda a aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas para as
atividades de comunicação e consulta, estabelecimento do contexto e avaliação,
tratamento, monitoramento, análise crítica, registro e relato de riscos. O processo de
gestão de riscos, conforme a norma, é ilustrado na figura 9.

Figura 9: Processo de gestão de riscos

Fonte: ABNT NBR ISO 31000:2018
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A ABNT NBR ISO 31000:2018 ressalta que pode haver muitas aplicações do
processo de gestão de riscos em uma organização, personalizadas para alcançar
objetivos e para se adequar aos contextos externo e interno nos quais são
realizadas. Convém que a natureza dinâmica e variável do comportamento humano
e cultura seja considerada ao longo do processo de gestão de riscos.

Escopo, Contexto e Critérios

Conforme descreve a ABNT NBR ISO 31000:2018, é importante a definição do
escopo, contexto e critérios para a personalização do processo de gestão de riscos,
permitindo um eficaz processo de avaliação e tratamento de riscos.
De acordo com a norma, como o processo de gestão de riscos pode ser
aplicado em diferentes níveis (por exemplo, estratégico, operacional, programa,
projeto ou outras atividades), é importante ser claro sobre o escopo em
consideração, os objetivos pertinentes a serem considerados e o seu alinhamento
aos objetivos organizacionais.

Também conforme a norma, é conveniente que o contexto do processo de
gestão de riscos seja estabelecido a partir da compreensão dos ambientes externo e
interno no qual a organização opera, e convém que reflita o ambiente específico da
atividade ao qual o processo de gestão de riscos é aplicado. Assim, compreender o
contexto é importante porque:
 A gestão de riscos ocorre no contexto dos objetivos e atividades da
organização;
 Fatores organizacionais podem ser uma fonte de risco;
 Propósito e escopo do processo de gestão de riscos podem estar interrelacionados com os objetivos da organização como um todo.

Processo de Avaliação de Riscos

ABNT NBR ISO 31000:2018 descreve:
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O processo de avaliação de riscos é o processo global de
identificação de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos.
Convém que o processo de avaliação de riscos seja conduzido
de forma sistemática, interativa e colaborativa, com base no
conhecimento e nos pontos de vista das partes interessadas.

Segundo a norma citada, o processo de avaliação de riscos é composto pelas
seguintes atividades: identificação, análise e avaliação de riscos.

Conforme a norma, o propósito da identificação de riscos é encontrar,
reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização
alcance seus objetivos. Informações pertinentes, apropriadas e atualizadas são
importantes na identificação de riscos.

Segundo a ABNT NBR ISO 31000:2018, o propósito da análise de riscos é
compreender a natureza do risco e suas características, incluindo o nível de risco,
onde apropriado. A análise de riscos envolve a consideração detalhada de incertezas,
fontes de risco, consequências, probabilidade, eventos, cenários, controles e sua
eficácia. Ainda conforme a norma, um evento pode ter múltiplas causas e
consequências e pode afetar múltiplos objetivos.

Conforme a mesma norma, o propósito da avaliação de riscos é apoiar
decisões, envolvendo a comparação dos resultados da análise de riscos com os
critérios de risco estabelecidos para determinar onde é necessária ação adicional. É
importante que o resultado da avaliação de riscos seja registrado, comunicado e
então validado nos níveis apropriados da organização.

Tratamento de Riscos

O propósito do tratamento de riscos é selecionar e implementar opções para
abordar riscos. Essa ação envolve um processo interativo de: formular e selecionar
opções para tratamento do risco; planejar e implementar o tratamento do risco;
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avaliar a eficácia deste tratamento; decidir se o risco remanescente é aceitável; se
não for aceitável, realizar tratamento adicional.

Monitoramento e Análise Crítica

Segundo a ABNT NBR ISO 31000:2018:

O propósito do monitoramento e análise crítica é assegurar e
melhorar a qualidade e eficácia da concepção, implementação
e resultados do processo. Convém que o monitoramento
contínuo e a análise crítica periódica do processo de gestão de
riscos e seus resultados sejam uma parte planejada do
processo

de

gestão

de

riscos,

com

responsabilidades

claramente estabelecidas.

Segundo a norma, é conveniente o monitoramento e análise crítica em todos
os estágios do processo. As etapas de monitoramento e análise crítica incluem
planejamento, coleta e análise de informações, registro de resultados e fornecimento
de retorno.

4.5.1.2

PMBOK

O PMBOK (PMI, 2017) recomenda a implementação de 7 processos para
gerenciamento dos riscos, que são: planejamento do gerenciamento, identificação,
análise qualitativa, análise quantitativa, planejamento das respostas, implementação
das respostas e monitoramento e controle.

A figura 10, fornece uma visão geral dos processos de gerenciamento de risco
e a figura 11 descreve o fluxo do gerenciamento de riscos, ambos segundo o
PMBOK (PMI,2017).
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Figura 10 – Processos do gerenciamento de riscos

Fonte: PMBOK (PMI,2017)

Figura 11 – Fluxo do gerenciamento de riscos

Fonte: PMBOK (PMI,2017)
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Outro ponto importante é que alguns autores e estudiosos não separam a
análise de risco qualitativamente, o que eleva muito o grau de dificuldade de
gerenciamento de riscos (ROCHA, 2005).

Portanto, neste trabalho foi adotado o processo de qualificação dos riscos
como uma etapa necessária, já que cada vez mais as empresas estão buscando
otimizar seus recursos, e quantificar todos os riscos envolvidos no primeiro momento
pode gerar uma sensação de segurança maior, porém o elevado esforço necessário
para essa fase pode refletir

em um desvio de foco dos principais objetivos do

processo.

Normalmente, os processos para avaliação de uma concorrência e tomada de
decisão requerem certa agilidade em função da dinâmica do setor, e o
desenvolvimento da análise quantitativa de todos os riscos envolvidos tomaria muito
tempo e provavelmente refletiria em um déficit na análise global dos riscos.

O

PMI

(Project

Management

Institute)

define

o

conhecimento

em

gerenciamento de projetos (PMBOK) como um termo que descreve o conhecimento
no âmbito da profissão. O conhecimento nessa área inclui práticas tradicionais
comprovadas amplamente aplicadas, bem como práticas inovadoras que estão
surgindo no ofício.

O conjunto de conhecimentos (BOK) inclui materiais publicados e inéditos. Este
está em constante evolução. Assim, o PMBOK identifica um subconjunto de
conhecimentos em gerenciamento de projetos, geralmente reconhecidos como boas
práticas.

Segundo o PMBOK, os processos de gerenciamento de projetos são
categorizados por áreas de conhecimento. Estas são definidas por seus requisitos
de compreensão e descritas em termos dos processos que a compõem: práticas,
entradas, saídas, ferramentas e técnicas.
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As dez áreas de entendimento descritas no PMBOK são:
 gerenciamento da integração do projeto;
 gerenciamento de escopo do projeto;
 gerenciamento do cronograma do projeto;
 gerenciamento de custos do projeto;
 gerenciamento da qualidade do projeto;
 gerenciamento dos recursos do projeto;
 gerenciamento das comunicações do projeto;
 gerenciamento dos riscos do projeto;
 gerenciamento das aquisições do projeto;
 gerenciamento das partes interessadas do projeto.

Segundo o PMBOK, o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos
de condução de planejamento, identificação e análise de gerenciamento de risco,
planejamento de resposta, implementação de resposta e monitoramento de risco em
um projeto.

Planejamento e Identificação dos Riscos do Projeto

Planejar o gerenciamento de riscos, segundo o PMBOK, é o processo de
definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um
projeto. O principal benefício deste processo é garantir que o grau, o tipo e a
visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais.

Segundo o PMBOK, “Identificar os riscos é o processo de identificação dos
riscos individuais do projeto, bem como fontes de risco geral do projeto, e de
documentar suas características”.

Assim, o principal benefício deste processo é a documentação dos riscos
individuais existentes no projeto, bem como das suas fontes. Também reúne
informações para que a equipe envolvida possa responder de forma apropriada aos
riscos identificados.
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Análise Qualitativa dos Riscos

Segundo o PMBOK, a análise qualitativa busca priorizar os riscos individuais
do projeto para avaliação e tomada de ação por parte dos gestores, incluindo a
avaliação da probabilidade de ocorrência e impacto, assim como outras
características, buscando concentrar os esforços nos riscos de alta prioridade.

As entradas e saídas deste processo são apresentadas conforme a figura 12.

Figura 12: Realizar a análise qualitativa dos riscos - Entradas e saídas

Fonte: PMBOK (2018)

Segundo PMBOK (2018), a análise qualitativa avalia a prioridade dos riscos
individuais identificados no projeto, adotando como premissa as respectivas
probabilidades e impactos correspondentes sobre os seus objetivos, sendo essas
avaliações subjetivas, pois baseiam-se nas percepções individuais dos integrantes
da equipe.

Planejar as Respostas aos Riscos

Segundo o PMBOK:

Planejar as Respostas aos Riscos é o processo de desenvolver
alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a
exposição geral aos riscos, e também tratar os riscos individuais do
projeto. O principal benefício deste processo é que identifica formas
apropriadas de abordar o risco geral e os riscos individuais do projeto.
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Figura 13: Diagrama de fluxo de dados do processo

Fonte: PMBOK (2018)

As respostas aos riscos devem ser efetivas e apropriadas a fim de minimizar
ameaças individuais, maximizar oportunidades individuais e reduzir a exposição
geral ao risco do projeto (PMBOK, 2018).

Segundo o PMBOK (2018), após a identificação, análise e priorização, o
planejamento de resposta aos riscos individuais deve ser desenvolvido pelo
responsável indicado a essa tarefa.

4.5.2 Técnicas para processo de identificação, análise e avaliação de riscos

4.5.2.1

Contexto
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Existem melhores práticas de mercado para a identificação e avaliação de
riscos.
Em 2021, foi publicada a revisão da Norma ABNT ISO/IEC 31010 – Gestão de
Riscos – Técnicas para o processo de Avaliação de Riscos, a qual descreve de
forma sintética quarenta e uma técnicas e suas aplicações.

Figura 14: Aplicação de Técnicas no Processo de Avaliação de Risco

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 31010: 2021

As técnicas acima descrevem sua utilização no processo de avaliação de
riscos.
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Figura 15: Tabela de Aplicação por fase da Avaliação de Riscos

Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 31010: 2021
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4.5.2.2

Descrição das Técnicas de Avaliação de Riscos

Abaixo encontra-se uma descrição das melhores práticas adotadas pelo
mercado, incluindo às que se enquandram na norma referenciada acima,
com o objetivo de demonstrar sua aplicação no estudo de caso desta
dissertação.

Diagramas

As técnicas de diagramação podem facilitar a identificação dos riscos. A
técnica conhecida com Diagrama de Ishikawa, por exmeplo, consiste em avaliar
causas e efeitos ocasionados por cada risco. Brasiliano (2018) salienta que para
cada evento haverá um diagrama que o representa.
Figura 16 – Diagrama de causa e efeito

Fonte: Brasiliano (2018)

As consequências também podem ser mensuradas através de um diagrama de
consequências.

Este diagrama é composto por Macro Fatores que influenciam ou potencializam
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o impacto do risco na empresa, quando dizem respeito a questões materiais.

Segundo Brasiliano (2018), podemos medir as consequências ou impactos
através de quatro critérios, com suas respectivas relevâncias, e de acordo com as
características da empresa. São eles:


Imagem: caso o risco seja consolidado, o que compromete a
reputação ou imagem da empresa, pode- se lhe atribuir peso 5,
com notas de impacto variando de 1 a 5.



Financeiro: caso o risco seja consolidado, o que interferindo na
liquidez ou a margem de lucro, pode- se lhe atribuir peso 5, com
notas de impacto variando de 1 a 5.



Operacional: havendo a consolidação do risco, o que causa
impacto na cadeia de valor da empresa e/ou em suas atividades
estratégicas, pode-se lhe atribuir peso 4, com notas do impacto
variando de 1 a 5.



Legal: caso o risco se concretize, tendo implicações legais, a
empresa e suas operações passam a estarem sujeitas a: multas,
inquéritos

administrativos

do

órgão

regulador,

recisões

contratuais com clientes, perda de licenças, entre outros. Pode-se
colocar peso 3, com notas do impacto variando de 1 a 5.

Brasiliano (2018) descreve sobretudo um exemplo de risco de sabotagem
em uma sala de comando em uma hiderlétrica, colocando-a fora de operações,
tendo como consequência a paralização de geração de energia.
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Figura 17: Diagrama de Consequências

Fonte: Brasiliano (2021) - Apostilas de Curso de Gestão de Riscos

As consequências devem possuir métricas para serem aferidas, mesmo de
forma qualitativa. No exemplo acima, verifica-se que a ausência de um Plano de
Continuidade, Resposta a Emergência, ou um Plano de Crise, há uma chance da
empresa ter de lidar com impactos de proporções preocupantes.

Diagrama de Influência

Outra técnica, conhecida como diagrama de influência, foi definida por Celona
e Mcnamee (2008) como uma ferramenta

“eficiente, compacta e intuitiva de

representar as incertezas em um problema e as relações entre as probabilidades
que descrevem essas incertezas”.

Figura 18: Diagrama de Consequências
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Fonte: Celona (2008)

Identificação da criticidade através da matriz SWOT

Brasiliano (2018) em seu método propõe a identficação dos fatores de riscos
compratilhados em comum e quais são as condições que podem potencializar esses
riscos, uma vez que apresentam características motrizes.

Para isso, é necessário identificar a criticidade dos fatores de riscos com a
utilização da Matriz SWOT, cujo intuito é determinar o conjunto de forças e
fraquezas internas de uma organização, bem como suas oportunidades e ameaças
oriundas do próprio ambiente externo.

Com os fatores de riscos determinados e a utilização da Matriz SWOT
(Figura 19), é possível determinar a criticidade dos riscos com a utilização de dois
critérios centrais: (a) magnitude e (b) importância.

A Magnitude diz respeito ao tamanho ou à grandeza que uma variável ou
evento possui perante o contexto empresarial. Caso aconteça, positiva ou
negativamente, determina-se o grau de implicação no contexto geral. A magnitude é
ranqueada utilizando-se uma pontuação que varia de -3 a 3, dentro do seguinte
parâmetro:

3 (alto); 2 (médio); 1 (baixo) para cada elemento positivo (força ou
oportunidade); e 1 (baixo); -2 (médio); -3 (alto) para cada variável negativa (fraqueza
e ameaça).

Ainda, o número de vezes que tais variáveis aparecem no diagrama de causa e
efeito serve de parâmetro para avaliar a magnitude nas células de fraqueza e
ameaça.

Caso um fator de risco apareça 5 (cinco) vezes em 6 (seis) riscos identificados,
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trata-se de uma variável magnitude de magnitude significativamente “alta”.

Avaliar a Importância de uma variável significa que o nível de prioridade no
contexto empresarial é um fator observável, e configura-se como uma nota subjetiva
baseada na experiência do gestor e da equipe que está avaliando o cenário. Para
análise da importância, utilizamos 3 níveis de pontuação:

3 (muita importância); 2 (média importância); 1 (pouca importância).

A avaliação da magnitude e da importância se dá com base na multiplicação
dos itens ranqueados em cada célula da Matriz.

Com isso, os fatores de riscos com maior pontuação negativa são
considerados motrizes, pois podem influenciar diretamente os riscos identificados.

Com a utilização da Matriz SWOT, o gestor público será capaz de identificar os
pontos frágeis através de uma visão que engloba toda a gama de fatores de riscos
que pressupõe seu projeto, dado que essa matriz representa um resumo dos
diagramas de causa e efeito. Este só é capaz de demonstrar cada risco analisado.

A partir da classificação dos fatores de risco referentes a magnitude e
importância, e a definição do nível de criticidade que ocorre com o cruzamento entre
os dois critérios, elabora-se uma matriz que demonstra a criticidade de cada fator de
risco.
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Figura 19 – Identificação da criticidade através da Matriz SWOT

Fonte: Brasiliano (2018)

Com essa matriz, o gestor pode descartar os riscos situados nos quadrantes
verdes, uma vez que possuem baixa relevância e baixa motricidade, além de não
apresentarem uma relação custo-benefício adequada.

Em contrapartida, os fatores de riscos adstritos aos quadrantes vermelhos
apresentam

alta

relevância

e

alta

motricidade.

Portanto,

devem

receber

investimentos em controles, no esforço de que tais fatores de risco sejam atenuados.

Matrizes de riscos

A matriz de riscos constitui-se como a intersecção entre a probabilidade de
ocorrência e o impacto de risco. Proporcionalmente, quanto maior for a probabilidade
e o impacto de um risco, maior será o nível do risco.

Brasiliano (2018) classificou tanto as unidades dos quadrantes da matriz de
riscos, quanto as medidas para lidar com suas implicações:

56

• Quadrante I (Vermelho): alta probabilidade de ocorrência e chance de resultar
em impacto extremamente severo, caso ocorram. Exigem a implementação imediata
das estratégias de proteção e prevenção e requerem atenção imediata: ações de 0 a
30 dias.
• Quadrante II (Laranja): caracteriza-se em função de ameaças que poderão
ser muito danosas à organização, estando atreladas tanto a baixa probabilidade e
alto impacto, como baixo impacto e alta probabilidade. Essas ameaças devem
possuir respostas rápidas, que devem estar planejadas e testadas em um plano de
contingência, emergência, continuidade de negócios, além de ações preventivas. A
diferença em relação ao quadrante I é que as ações podem ser implementadas com
mais tempo. São riscos que devem ser constantemente monitorados: ações de 0 a
90 dias.
• Quadrante III (Amarelo): identifica-se por riscos com alta probabilidade de
ocorrência, mas que causam consequências gerenciáveis à organização. Os riscos
classificados nesse quadrante devem ser monitorados de forma rotineira e
sistemática, podendo também integrar os planos de emergência: ponto de
monitoramento de 1 vez a cada 60 dias.
• Quadrante IV (Verde): são riscos classificados no quadrante IV aqueles que
possuem baixa probabilidade e pequeno impacto, representando pequenos
problemas e prejuízos. Esses riscos somente devem ser gerenciados e
administrados, pois não costumam transgredir uma suposta zona de conforto: ponto
de monitoramento de 1 vez a cada 90 dias.
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Figura 20 – Identificação da criticidade através da matriz de riscos

Fonte: Brasiliano (2018)

Nível de riscos e apetite aos riscos

O nível de risco é o produto entre a média dos graus de probabilidade e a
média dos impactos, cuja função se refere à medição dos riscos que acometem os
processos analisados, com o intuito de monitorar a evolução desses mesmos riscos.
Tabela 4 – Classificação por nível de risco

Fonte: Brasiliano (2018)

O nível de riscos é relevante na medida em que determina o apetite ao risco de
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uma organização, uma vez que

quanto maior esse indicador, maior será sua

criticidade para o processo. Dentro da escala da tabela 4, um nível de risco superior
a 3 é intolerável para um processo.

Matriz de Impactos Cruzados

A matriz de impacto cruzado (MIC) tem o objetivo de verificar a dependência e
a motricidade entre os riscos. Esta matriz tem como origem o teorema de Bayes,
probabilidades condicionantes, no qual se verifica a interdependência entre os
riscos.

Brasiliano (2018) uiliza esta matriz com os critérios da tabela abaixo:
Tabela 5 – Critérios para determinação da dependência e motricidade

Fonte: Brasiliano (2018)

A Matriz de Impacto Cruzado é elaborada a partir do ponto das notas atribuídas
para dependência e o ponto médio das notas atribuídas para importância.

A Matriz de Impacto Cruzado possui os seguintes quadrantes:
 Quadrante I – Ligação: riscos ou fatores que influenciam outros
quadrantes, por influência do quadrante motriz, os quais se influenciam
mutuamente.
 Quadrante II – Motriz: riscos ou fatores que influenciam na
concretização das demais unidades, sem sofrerem influências.
 Quadrante III – Dependente: riscos ou fatores que apenas sofrem
influências.
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 Quadrante IV – Independente: riscos ou fatores que não influenciam na
concretização dos demais e não sofrem influências.

Esta matriz, em especial, possui a influência da ocorrência de um Fator de
Riscos ou de um risco sobre a probabilidade de outras incisões ocorrerem, definindo
esta influência como impacto. Pode-se então elaborar a matriz de motricidade em
detrimento dessa dependência.

Para tanto, basta calcular os pontos médios de motricidade e de dependência,
aplicando as equações a seguir, e construir o gráfico, no qual o eixo dos x
corresponde aos valores de dependência e o eixo dos y aos da motricidade.

Figura 21: Montagem da Matriz de Impactos Cruzados

Fonte: Brasiliano, (2018)
As variáveis motrizes (quadrante II) são as que condicionam o restante do
sistema.

Já as variáveis de ligação (quadrante I) são eminentemente motrizes, mas têm
grande dependência das demais. São as que fazem a ligação entre as variáveis
motrizes e as dependentes (quadrante III). Por sua natureza instável, qualquer ação
sobre elas terá repercussão sobre as outras e um efeito de retorno sobre si que virá
ampliado ou atenuado em função da impulsão inicial.

As variáveis dependentes (quadrante III) são pouco motrizes e muito
dependentes. Seu comportamento é explicado em vista das variáveis motrizes e de
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ligação. Já as variáveis independentes (quadrante IV), são aquelas pouco motrizes e
pouco dependentes. Constituem-se geralmente como riscos desligados do sistema,
mas isso não significa que não são críticos, devendo serem monitorados.

Figura 22: Matriz de Impactos Cruzados

Fonte: Brasiliano (2018)

O modelo do “queijo suíço”
O modelo do “Queijo Suíço”, proposto por Reason (2000), está baseado em
defesas, barreiras e preservação.

Em teoria, cada camada de defesa, barreira ou preservação deveria estar
íntegra, entretanto, via de regra, elas assemelham-se às fatias de um queijo suíço,
cheias de buracos. Ocorre que, na prática, esses buracos estão abrindo
exponencialmente e fechando em diferentes momentos.

Quando há um alinhamento destes buracos nas diferentes camadas do sistema
de defesas, barreiras ou preservação ocorre a possibilidade de ocorrência de um
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evento perigoso.

Figura 23 – Modelo do “queijo suíço” mostrando como as defesas, barreiras e
preservação podem ser penetradas por um perigo ocasionando danos.

Fonte: Reason (2000).

Os buracos nas defesas surgem por falhas ativas ou condições latentes. As
falhas ativas são representadas pelos atos inseguros cometidos pelas pessoas que
estão em contato direto com o sistema, podendo assumir diferentes formas:
deslizes, lapsos, perdas, erros e violações de procedimentos.

As condições latentes são representadas pelas patologias intrínsecas do
sistema, e surgem a partir de decisões dos projetistas, construtores, elaboradores de
procedimentos e do nível gerencial mais alto.

Tais decisões podem se categorizar como erros ou não. Toda decisão
estratégica tem o potencial para introduzir um patógeno no sistema. Entretanto, para
examinar as linhas gerais em uma análise de sensibilidade, faz mais sentido
observar esses indicadores por intermédio de um diagrama de tornado, conforme as
explanações a seguir.

Análise de Sensibilidade

A análise de sensibilidade tem como objetivo primário a identificação das
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variáveis apresentam resultados mais suscetíveis ao que estamos interessados.
Alárcon et. al. (2011) afirma que esse tipo de análise é capaz de fornecer resultados
valiosos, porque os resultados são mensurados de acordo com os valores de
entrada.

O diagrama de tornado é um exemplo de ferramenta para avaliação da análise
de sensibilidade, exibindo em ordem decrescente os indicadores de riscos de
entrada que apresentam o maior impacto na variável de saída do objeto da análise.

Figura 24 – Exemplo do Diagrama de Tornado

Fonte: Alárcon et.al. (2011)

4.5.3 Gestão de Riscos – Ferramenta de Decisão
O atual contexto de Gestão de Riscos Corporativos (GRC) das organizações,
no Brasil e no mundo, está cada vez mais complexo e dinâmico, exigindo um
processo de alta complexidade e elevado nível de pró-atividade por parte da área de
gestão de riscos, bem como uma maior tempestividade na avaliação contínua e na
resposta a potenciais cenários de risco. (Brasiliano-2018)
A gerência de risco teve início efetivo nos Estados Unidos e em alguns países
da Europa, logo após a segunda Guerra Mundial, elegendo os responsáveis pela
segurança das grandes empresas e pelos seguros, à medida que começava a
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examinar a possibilidade de reduzir gastos com prêmios de seguro e aumentar a
proteção, frente aos perigos reais e potenciais. Atender a essas demandas requer
uma profunda análise das situações de risco.
Além

disso,

há

uma

abrangência

de disciplinas nas atividades de

gerenciamento de riscos, que pressupõem uma abordagem integrada à gestão de
riscos. São elas: (Grifo próprio)


Riscos Estratégicos;



Riscos Operacionais – Ligados à operação;



Riscos nos Processos;



Riscos de Tecnologia da Informação;



Riscos Cibernéticos;



Riscos de Meio Ambiente – Licenciamento/poluição/impactos;



Riscos de Saúde e Segurança do Trabalhador;



Riscos de Segurança Empresarial;



Riscso de Mercado – Financeiros;



Riscos de Liquidez – Financeiros;



Riscos de Crédito – Financeiros;



Riscos de Ativos;



Riscos de Facilidade;



Riscos Legais;



Riscos Sociais;



Riscos do Programa ESG – Recursos Ambientais/poluição;



Riscos de Comunicação;



Riscos de Fraudes;



Riscos na Cadeia de Logística – Despacho;



Riscos de Projetos – Planejamento, Etapas;



Outras Disciplinas – Conforme ramo da empresa.

Nesse sentido, torna-se função do gestor de riscos integrar as disciplinas e
gerenciar as informações dessas disciplinas que cuidam de eventuais riscos. É
necessário relacionar os diversos riscos e verificar as interdependências que os
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permitem ocorrer, utilizando não só a Matriz de Riscos, mas também uma Matriz de
Impactos Cruzados, no intuito de ressaltar a moticidade entre os riscos.
Por esta razão, a Análise de Riscos passou a ser uma ferramenta de decisão
para todos os níveis de uma empresa. Com a análise de risco sendo realizada, os
gestores e tomadores de decisão têm, por conseguinte, condições de dimuniuir o
grau de incerteza no ambiente extremamente volátil e dinâmico.
A figura 25 abaixo mostra uma visão holística do processo preventivo e de
reativo, que a empresa necessita ter em função da alta volatilidade que permeia os
modelos organizacionais do século XXI ( Brasiliano, 2018).
Figura 25: Visão do processo de Macro do GRC: prevenção, crise,
continuidade e a recuperação dos negócios.

Fonte: Brasiliano (2018)

Cada organização tem suas características individuais, tanto no sentido
administrativo, quanto no viés operaional. Portanto, a classificação dos riscos deve
ser desenvolvida conforme as particularidades da organização.
No livro “Inteligência em Riscos”, o professor Dr. Brasiliano classificou os riscos
em quatro categorias: riscos operacionais, legais, estratégico e financeiro. Dentro
destas categorias, temos as disciplinas de riscos ou os tipos de riscos a serem
tratados pela empresa. Há uma necessidade da empresa, ao fazer um projeto, de ter
uma visão ampla de seus riscos, tanto internos como externos, para que a
ferramenta tenha o poder de ajudar no processo decisório da alta gestão.

65

Aqui destam-se os riscos operacionais, legais e estratégicos para o estudo de
caso, pois a tríade de categorias representa diretamente a atuação do projeto
estudado, sem abrir mão do constantemente monitorando do ambiente em que a
empresa está inserida.

4.6 Crise hídrica e os riscos de falta de energia

No Brasil, a maior parte da geração de energia é por parte das hidrelétricas e
algumas operam a fio d’água. Com a crise hídrica de 2021, há uma queda
significativa no nível dos reservatórios, fazendo com que haja a necessidade de
desligamento de parte da usina, ou temporário, na tentativa de evitar sua
extenuação em 100%. As usinas à fio d’água têm sua capacidade reduzida a quase
zero, pois não há nível e volume d’água suficiente para movimentar as turbinas.
Devido à baixa quantidade de turbinas em funcionamento, há uma queda
significativa no fornecimento de energia das hidrelétricas, fazendo com que haja a
necessidade de acionamento dos back-ups e, no caso das termoelétricas, trazendo
muitos impactos ambientais, sobretudo com o agravamento da poluição atmosférica.
Paralelamente, o aumento no preço da energia também se deve à dependência de
combustíveis a base de petróleo.
Em contrapartida, a matriz energética brasileira pode se beneficiar com a
diversificação da geração de energia, explorando alternativas de distribuição e
fontes renováveis, considerando conectar ao sistema a alimentação eólica e
fotovoltaica.
Thiago Barral, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE-2021),
afirmou que o planejamento de operação não pode "colocar todos os ovos na
mesma cesta", ao destacar a importância de diversificar fontes e aproveitar recursos
complementares, equilibrando segurança e custo.
A juízo de exemplo, a Bacia do Paraná, rio que move as turbinas de Itaipu, é
uma das regiões hidrográficas mais prejudicadas pela estiagem. No fim de maio de
2021, o Sistema Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu um alerta de emergência
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hídrica, à medida que destacou a previsão de chuvas abaixo da média em boa parte
da bacia nos meses subsequentes, reforçando a necessidade de contenção no uso
dos reservatórios.
Este cenário crítico não é inédito e nem passageiro. Porém, é difícil propor
soluções de seguraça no setor elétrico devido a entraves e resistências em se fazer
investimentos visando atravessar estiagens muito mais profundas. Afinal, os
sistemas são projetados para operar no pior cenário, mesmo abaixo dos padrões,
considerand que nenhum sistema de abastecimento ou de energia elétrica é 100%
seguro. Trata-se, na verdade, de um complexo equilíbrio entre garantir a
confiabilidade e o custo possível ao público, conforme afirmou Jerson Kelman, expresidente da ANA, Aneel e de empresas estaduais de água e energia.
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5

ESTRUTURA DE REFERÊNCIA – APLICAÇÃO PRÁTICA - ESTUDO

DE CASO EM UMA EMPRESA PRIVADA – ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO
DE IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NAS REDES DE
DISTRIBUIÇÃO

Neste capítulo, o objetivo é apresentar a estrutura de referência para a
aplicação prática para a tomada de decisão, através da análise de risco do projeto
de energia fotovoltaica em redes de distribuição.
As principais recomendações para sua utilização bem como os impactos
esperados com a implementação de tais práticas também fazem parte da discussão
apresentada neste capítulo.
A aplicação prática foi o estudo de caso da empresa NGK, no projeto de
implantação de energia fotovoltaica na rede distribuição na sua indústria, situada em
Mogi das Cruzes. O projeto de implantação da Usina Fotovoltaica – USF da NGK
teve como fornecedor a empresa de energia: Energias de Portugal/Brasil – EDP
Brasil, através de sua Unidade de Energias Renováveis, denominada EDP Smart.

5.1 NGK – Mogi das Cruzes – Estado de São Paulo

A NGK do Brasil produz revestimentos porcelanizados, velas e cabos de
ignição, terminais supressivos, e comercializa sensores de oxigênio NTK, sensores
de detonação e ferramentas de corte.
Hoje, a fábrica está localizada no bairro de Cocuera, em Mogi das Cruzes, São
Paulo. A unidade tem 70 mil m² de área construída em um terreno de 625 mil m². No
local, além da fábrica, localizam-se também um dos quatro Centros Tecnológicos da
empresa no mundo.
O fornecimento de energia da empresa é feito pela EDP, em tensão primária de
fornecimento, em 13,2kV, com demanda de 4,50MVA. A entrada de energia é feita
por meio de cabine primária onde ficam os cubículos de proteção e de medição.
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Como forma de garantia do sistema de energia, a NGK possui quatro
geradores de 1,60MVA, cada e uma Usina Fotovoltáica de 1,20MVA.
5.2. Formas de Trabalho com a USF – Legislação Brasileira
5.2.1 Efeitos na Rede de Distribuição - USF
Com o aumento no consumo de energia, evidentemente há a necessidade de
aumentar a produção de energia. Isso obriga as empresas a recorrerem à forma de
geração que dependem de fontes alternativas e renováveis, como a fotovoltaica. O
principal impacto dessas fontes é a possibilidade de conexão próxima ao consumo,
reduzindo a necessidade de aumento na geração não renovável e distante do
consumo, mas também reduz a necessidade de construir grandes infraestruturas de
transmissão e distribuição.
Uma das dificuldades do sistema fotovoltaico é o despachar a energia nos
horários de maior consumo, sobretudo em áreas com predominância de habitações,
onde o horário de ponta ocorre fora do horário de pico de produção fotovoltaica.
Porém, em zonas de predominância comercial, industrial e até de serviços, poderia
despachar esta energia diretamente no consumo, reduzindo a demanda na rede ou
subestação – SE de energia.

na

Um impacto negativo que a geração fotovoltaica possui é sua intermitência,
períodos que não possui sol para gerar energia. Esta intermitência causa um
desequilíbrio entre a produção e o consumo da energia elétrica. Este desequilíbrio é
o que gera a dificuldade de despachar a energia produzida. Forma de resolver este
desequilíbrio é através da implantação de um Sistema de Armazenamento de
Energia (SAE) por meio de baterias.
A energia do SAE, oriunda de uma geração fotovoltaica, pode trazer alguns
benefícios:
 Pode ser utilizada em períodos de interrupção ou diminuição na
produção, permitindo o balanço produção/consumo;
 O aproveitamento de excesso de energia produzida pela fotovoltaica
para posterior injeção na rede ou no consumo;
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 Pode ser utilizada para redução no horário de ponta, quando houver
picos de demanda, necessidade de maior geração.
5.2.2 Possibilidade de conexões nas redes de distribuição das concessionárias do
sistema fotovoltaico
Os painéis fotovoltaicos são ligados à carga por meio de inversores de
frequência, que é um equipamento usado para converter a energia gerada pelos
painéis solares, de corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA), possibilitando
o uso da energia elétrica gerada pela energia solar fotovoltaica .
Atualmente existem três tipos de inversores
Inversor solar on grid
O inversor solar grid-tie (ou inversor on grid) é o modelo mais utilizado no
mundo, sendo o inversor usado para conectar um sistema fotovoltaico on grid à rede
de uma residência ou empresa, sendo projetado para desligar rapidamente da rede
da concessionária, em caso de queda da energia elétrica da respectiva
concessionária.
A principal característica do sistema on grid é o fato acionar a rede de
distribuição da concessionária, em casos de a USF não receber luz solar suficiente,
impedindo sua geração de energia (períodos noturnos e dias nublados).
Benchmarking de mercado internacional, sempre há uma produção maior do
que o consumo em USF. Neste caso, esse excedente é enviado para a rede de
distribuição da concessionária, cuja operação é regulamentada no Brasil, de modo
que o envio gera créditos de energia para o empreendimento.
Na prática, o que acontece é que no fim do mês, o usuário paga apenas pela
diferença entre a energia que foi enviada para a rede e a energia consumida
também da rede.
Isso significa que a conta de luz será muito mais baixa, mesmo usando um
pouco de energia da concessionária.

70

Inversor solar off-grid
O termo Off-grid significa “fora da rede” ou “desconectado da rede”. Trata-se de
um inversor solar off-grid que foi desenvolvido para sistemas fotovoltaicos
desconectados da rede elétrica, ou seja, configuram-se como um conjunto de
sistemas que usam baterias e estão, normalmente, em regiões onde não se tem
acesso à rede elétrica de forma democrática.
Este sistema é também conhecido como sistema isolado e pode ser instalado
em locais onde a rede elétrica ainda não apresenta uma estrutura em condições
ideias de distribuição.
Suprindo essas necessidades de infraestrutura, os inversores off-grid
convertem a corrente contínua (CC) a 12, 24 ou 48 Volts para a corrente alternada
(CA). No Brasil, obrigatoriamente, a tensão deve ser equivalente a 110/220 V e 60
Hz, para fornecer energia a eletrônicos e eletrodomésticos convencionais.
Inversor solar grid zero
Este sistema é uma inovação. Trata-se de um modelo em que não há injeção
de energia na rede da concessionária, mesmo que exista qualquer registro de
excedente.
A energia excedente, nessa perspectiva, pode ser direcionada para um quadro
de distribuição dedicado a cargas específicas, como sistemas de ar-condicionado,
aquecimento central e outros sistemas de facilidade do empreendimento. O objetivo
deste sistema é o autoconsumo, atendendo às demandas do momento.
É possível utilizar o sistema grid zero em conjunto com um sistema on grid,
utilizando todo o potencial da geração fotovoltaica, sem enviar nada para a rede da
concessionária.
Essa é uma forma de suprir a necessidade energética sem precisar realizar
mudanças na estrutura dos contratos firmados com a concessionária de energia
elétrica. Por isso, a indústria e o agronegócio são grandes usuários deste sistema.
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Além das questões acima, há também outro impacto positivo na infraestrutura
de entrada de energia. Com a geração própria direcionada para autoconsumo, não
há a necessidade de investimento na entrada infraestrutura geral de energia.
5.3

Contexto Externo

Reservatórios das usinas hidrelétricas estão em níveis baixos

De setembro a maio, a vazão de água que chega às hidrelétricas registrou o
pior índice histórico desde 1931 em relação ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Alerta de emergência hídrica

Como consequência dos índices alarmantes dos últimos anos, o Sistema
Nacional de Meteorologia (SNM) emitiu em maio de 2021 alerta de emergência
hídrica para a região hidrográﬁca da Bacia do Paraná, que responde por mais de
50% da capacidade de armazenamento de água para geração hidrelétrica no SIN.

Medida Provisória (MP) 1.055 de 28 de junho de 2021

Essa medida permite a adoção de ações excepcionais e temporárias
reservadas à otimização do uso dos recursos hidro energéticos, no esforço de
implementar ordens de enfrentamento à atual situação de escassez de água e de
suas consequências na segurança do suprimento energético.

Aumento da tarifa energética

No mês de junho de 2021, por exemplo, a tarifa referente à bandeira vermelha
atingiu seu maior patamar, tendo como consequência maior custo na energia
fornecida.

Paralelamente, o ambiente externo é considerado crítico, representando uma
incerteza preocupante, passando a exigir das empresas um conjunto de tomadas de
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decisões que estariam voltadas a possíveis investimentos em geração de energia
renovável própria. Além de suprir uma deficiência da infraestrutura do Brasil, estes
investimentos podem beneficiar a população em termos de sustentabilidade, nos
quesitos ESG.

5.4 Usina USF da NGK – Mogi das Cruzes
A USF da NGK tem capacidade de 1,06MVA de potência em corrente
alternada-CA e 1,26MVA de potência em corrente contínua-CC. Na figura 26 é
apresentado o
leiaute da usina.

Figura 26: Vista aérea da NGK - Mogi das Cruzes

Fonte: EDP-2021

5.3.1 Principais Sistemas e equipamentos da USF
 3.000 módulos fotovoltaicos de 420Wp;
 8 inversores trifásicos;
 Estrutura metálica para fixação de módulos fotovoltaicos;
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 1 transformador trifásico a seco de 1,2MVA-600/13800V;
 1 transformador trifásico a seco 50kVA-380/600V;
 1 Quadro Geral de Baixa Tensão – QGBT-600V;
 1 cubículo de média tensão-MT;
 Sistema de controle de paralelismo;
 Estação meteorológica com sensores de temperatura e de irradiação.

A implantação da USF está dividida em 3 etapas:
 Etapa 1 – Instalação de módulos na cobertura – 36kWp – já concluída;
 Etapa 2 – Instalação de módulos no pátio – 970kWp – já concluída;
 Etapa 3 – Instalação de banco baterias de 500kWp – a instalar.
A intenção da instalação do banco baterias é poder armazenar a energia e
despachar em momentos em que não haja geração fotovoltaica. Exemplificando:
durante os períodos noturnos e ou dias sem sol, nublados.
Como a planta não trabalha de forma ilhada, ou seja, a atual legislação
brasileira não permite a conexão da USF na rede da concessionária. Isto significa
que em caso de falta de energia na rede da concessionária, os geradores a diesel
entram em operação automaticamente. São quatro geradores a diesel operacionais
e um de reserva, somando 5 geradores de 1,60MVA, individualmente.
Tendo o inversor grid zero, conforme explicado no item 5.2 deste capítulo, a
geração de energia pela USF será para suprir as demandas utilizadas pelos
geradores. A USF NGK, atualmente, teria condições de suprir a demanda de energia
elétrica de um gerador, ressaltando que essa capacidade estaria enquadrada na
atual legislação brasileira.
A seguir, na figura 27, será apresentado o esquema de funcionamento do
sistema da NGK e posteriormente serão apresentados alguns cenários possíveis
para otimização da infraestrutura para garantir o fornecimento, utilizando a USF.
Conforme informado pela EDP Brasil, a legislação brasileira está sendo revista
para permissão da “ilha”, pelo órgão regulador, a ANEEL. Caso se concretize, a
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publicação da revisão da legislação, esta irá garantir a segurança da rede e dos
usuários. Assim, o Brasil terá a possibilidade de funcionar com inversor solar grid
zero.

Figura 27: Diagram Unifilar da Rede Elétrica da NGK

Fonte: EDP-2021

5.5 Possibilidades de utilização da USF para a NGK

A NGK só pode utilizar a USF na forma off grid, opção que serve de garantia
para parte da demanda da fábrica.
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A NGK optou pela USF devido à boa insolação da região sudeste em vez de
investir em estruturas que viabilizem a energia eólia, provavelmente por conta da
baixa incidência de ventos na região.
Mesmo com o SFV, a fábrica tem a possibilidade de operar somente com os
geradores.
A vantagem do SFV é que há a possibilidade de desativar um gerador,
contanto que os demais permaneçam ligados em paralelo com SFV. Com isso, seria
viável estabelecer um rodízio nos geradores para garantir seu bom funcionamento.
Além disso, há também a possibilidade de acréscimo de carga, caso a fábrica
cresça, sem a obrigação de realizar uma reforma na infraestrutura de entrada de
energia existente, direcionando os picos de demanda.
Outro ponto importante para a NGK são os conceitos da ESG. Estes conceitos
fazem com que a NGK faça de forma sustentável o fornecimento de energia, a fim
de eliminar ou mitigar a emissão de poluentes atmosféricos e utilizar fontes
renováveis.
A segunda opção de utilização da USF é com o inversor grid zero. EDP fez
estudos para a implantação com inversor grid zero, que pode ser conectado à rede
da concessionária, sem injeção de carga para a concessionária, ou seja, trabalha em
paralelo. Este sistema promove uma economia de energia e garante parte do
funcionamento da fábrica, em caso de falta de energia na rede, sendo o restante
garantido pelos geradores.
5.6 Processo de Tomada de Decisão Baseada em Risco
5.6.1 Aplicação Prática – Processo de Análise de Riscos como Ferramenta de
Tomada de Decisão para projetos de implantação de USF
A tomada de decisão da diretoria da NGK foi embasada em discussões
internas de brainstorming entre a EDP Brasil e a diretoria. Não houve uma decisão
baseada em riscos.
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A aplicação prática da Análise de Riscos como ferramenta da tomada de
decisão para projetos USF serve como parâmetro para medir o grau de eficácia dos
investimentos, sem pensar somente nos quesitos financeiros.
A aplicação prática gerou um processo de Análise de Riscos, adaptado da
metodologia Brasiliano (2010), onde há necessidade dos tomadores de decisões das
empresas cultivarem uma compreensão mais ampla tanto das tendências
convencionais e emergentes da energia, assim como uma fluência mais profunda de
como as regulações no Brasil e globais estão reescrevendo as regras dos mercados
de energia e sustentabilidade (ESG).
O processo de Análise de Riscos possui o seguinte Framework:
Figura 28: Processo de Tomada de Decisão Baseada em Riscos

Fonte: Brasiliano (2018), adaptado pelo autor
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O framework acima está alicerçado nas Normas ISO de Gestão de Riscos e no
PMBOK, além do Método Brasiliano.
5.6.2 Comunicação e Consulta
Esta fase tem como objetivo realizar a sensibilização da alta gestão em utilizar
um processo estruturado para tomada de decisão baseada em riscos.
Há a necessidade de programar palestras com demonstração dos benefícios a
serem adquiridos com a utilização deste framework.
Outro objetivo é comunicar aos stakeholders da empresa, no caso a NGK, das
decisões tomadas formalizadas, com as oportunidades e ameaças plenamente
identificadas.
5.6.2 Critérios e Metodologia
O gestor de riscos terá que elaborar um processo formalizado, com a descrição
de todas as fases, colocando critérios e ferramentas de análise de riscos.

Neste caso os critérios e ferramentas são:

Utilização do Diagrama de causa e efeito para a identificação dos riscos e seus
fatores de riscos. Segue abaixo a descrição:
Diagrama de Causa e Efeito:
Os fatores de risco são na realidade a origem e/ou causa de cada evento
identificado no projeto da USF. Para compreender o risco e a soma de todos os
fatores identificados, existe a necessidade de dissecar o evento e/ou ameaça. O
Diagrama de Causa e Efeito (diagrama de Ishikawa) é utilizado para o entendimento
dos fatores que influenciam a concretização de cada risco.
Para compreender o risco e o cenário no qual ele está inserido, é importante
considerar os diversos fatores que impactam os processos e áreas da empresa.
Neste contexto, foi adaptado o diagrama de causa e efeito da qualidade para a área
de Gestão de Riscos conforme as Macro causas abaixo:
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 Processo: Influência proveniente de questões relacionadas a processos,
políticas, normas e procedimentos para a materialização do risco.
 Pessoas: Influência proveniente do nível da equipe envolvida, considerandose perfil e qualificação para a materialização do risco, bem como o nível de
relacionamento dos colaboradores e da empresa.
 Tecnologia: Influência proveniente dos sistemas de informação utilizados
pela empresa para a materialização do risco.
 Infraestrutura: Influência proveniente da existência de recursos físicos e
sistemas eletrônicos para a materialização do risco.
 Ambiente

Externo:

Influência

proveniente

de

variáveis

externas

incontroláveis para a materialização do risco.
O diagrama de causa e efeito fica exemplificado conforme abaixo:
Figura 29: Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: Brasiliano (2018)

Ressalta-se que para cada evento identificado existe a necessidade da
elaboração de um diagrama de causa e efeito específico. Se estivermos estudando
10 eventos em um determinado processo ou área, teremos que elaborar 10
diagramas de causa e efeito.
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Figura 30: Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: Brasiliano (2018) – Software Interisk

Diagrama de Consequência
Segundo Brasiliano (2018), podemos medir as consequências ou impactos
através de quatro critérios, de acordo com as características da empresa. São eles:
 Imagem: caso o risco seja real e concreto, afetando a reputação ou
imagem da empresa.
 Financeiro: caso o risco seja consolidado, comprometendo a liquidez
ou a margem de lucro da empresa.
 Operacional: caso o risco seja consolidade, interferindo nas estratégias
ativas da empresa e sua cadeia de valor.
 Legal: caso o risco seja materializado, remetendo consequências legais
para a empresa e sua operação, tais como: multas, inquéritos administrativos
do órgão regulador, multas de contrato com clientes, perda de licenças, entre
outros.
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Figura 31: Diagrama de Consequências

Fonte: Brasiliano (2021) – Software INTERISK

Identificação da Motricidade dos Fatores de Riscos
Após a identificação dos vários fatores de risco, é necessário enxergar
estrategicamente quais são os fatores comuns a todos os riscos e determinar quais
são as variantes mais suscetíveis às causas de natureza motriz. Em outras palavras,
a contenção de riscos lida com o questionamento acerca de quais são os fatores
que podem potencializar os riscos identificados no projeto da USF. Foi utilizada a
Matriz SWOT para riscos, conforme descrito no item 4.5.2.2 desta dissertação.

Figura 32: Matriz de Relevância dos Fatores de Riscos

Fonte: Brasiliano (2021) – Software INTERISK
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Critérios de Análise de Riscos do Projeto USF
Probabilidade X Impacto


Determinação do Nível de Probabilidade
A probabilidade do risco é calculada mediante a aplicação de dois critérios,

sendo que cada um deles divergem em medidas particulares, às quais se atribuem
pesos diferenciados, ao se levar em conta seus respectivos graus de importância.
Detalhadamente, os critérios de probabilidade são:
Figura 33: Critérios de Probabilidade

Fonte: Brasiliano (2018), adaptado pelo autor



Segurança/Controle: É avaliada a questão dos fatores de riscos e
controles identificados na análise situacional. Quanto maior a nota, pior
é a condição de segurança e dos controles.

Tabela 6: Pontuação de riscos
SEGURANÇA / CONTROLE
CRITÉRIO

PONTUAÇ

Muito Ruim: Não há nenhum Controle atuando nos Fatores de Riscos e/ou no Risco.

ÃO
05

Ruim: Os Controles que atuam nos Fatores de Riscos e/ou no Risco não previnem

04

nem detectam a concretização do Risco.
Média: Os Controles que atuam nos Fatores de Riscos e/ou no Risco previnem ou

03

detectam parcialmente a concretização do Risco.
Bom: Os Controles que atuam nos Fatores de Riscos e/ou no Risco previnem ou

02

detectam satisfatoriamente a concretização do Risco.
Muito Bom: Os Controles que atuam nos Fatores de Riscos e/ou no Risco previnem
ou detectam plenamente a concretização do Risco.

Fonte: Brasiliano (2018)
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Frequência / Exposição: Trata-se da frequência com que o risco
costuma se manifestar na empresa ou em empresas similares, podendose levar em consideração históricos internos ou externos (empresas
similares).

Tabela 7: Frequência de exposição ao risco
FREQUÊNCIA / EXPOSIÇÃO
CRITÉRIO

PONTUAÇÃO



Certo: Espera-se que o Evento que ocorra na maioria das circunstâncias

05



Provável: O Evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias

04



Possível: Evento pode ocorrer em algum momento

03



Improvável: Evento provavelmente não ocorrerá

02



Raro: Evento pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais

01

Fonte: Brasiliano (2018)

Nível de Probabilidade (Pb) é o resultado da média ponderada dos três critérios
de probabilidade (multiplicação do peso pela nota dividido pela soma dos pesos),
conforme demonstrado a seguir:

O nível de probabilidade possui a seguinte classificação da tabela 8:
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Tabela 8: Classificação da Probabilidade

GRAU DE PROBABILIDADE

ESCALA

NÍVEL DE PROBABILIDADE

 4,51 – 5,00

5



Muito provável

 3,51 – 4,50

4



Provável

 2,51 – 3,50

3



Possível

 1,51 – 2,50

2



Improvável

 1,00 – 1,50

1



Raro

Fonte: Brasiliano (2018)

 Determinação do Nível de Impacto
Para mensurar o impacto, não devemos levar em consideração somente a
questão financeira. Com o objetivo de o gestor obter uma visão holística do impacto,
existe a necessidade de projetar todas as consequências que os eventos podem
ocasionar. Os critérios são os mesmos do diagrama de consequência, somente com
os pesos e os critérios das notas.
Figura 34: Critérios de Impacto

Fonte: Brasiliano (2018)

Cada subcritério de impacto possui os seguintes parâmetros para pontuação:
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Tabela 9: Parâmetros dos impactos
IMAGEM

PONTUAÇÃO

De Caráter Nacional – Brasil

05

De Caráter Estadual

04

De Caráter Local

03

De Caráter Interno - Dentro da Empresa

02

De Caráter Interno - Dentro da Área

01

FINANCEIRO

PONTUAÇÃO

Massivo: Acima de R$ 300.000,00

05

Severo: R$ 100.000,01 a R$ 300.000,00

04

Moderado: R$ 100.000,01 a R$ R$ 200.000,00

03

Leve: R$ 30.000,00 a R$100.000,00

02

Muito leve: Até R$ 50.000,00

01
LEGAL

Muito Grave - Não conformidade com normas e regulamentações internas e
externas, com direção fiscal e/ ou direção técnica da ANVISA e possível
intervenção em unidades por órgão público fiscalizador.
Grave - Não conformidade com normas e regulamentações internas e
externas, com multa da ANVISA e/ou de órgãos públicos fiscalizadores e
condenações judiciais.
Médio - Não conformidade com normas e regulamentações internas e
externas, com eventuais notificações, advertências e descumprimentos que
não gerem multas.

PONTUAÇÃO
05

04

03

Baixo - Não conformidade com normas e regulamentações internas.

02

Muito leve - sem impacto ou com impacto irrelevante.

01

OPERACIONAL

PONTUAÇÃO

Massivo: Impacta outros processos muito fortemente.

05

Severo: Impacta outros processos de forma direta.

04

Moderado: Impacta levemente outros processos.

03

Leve: Impacta somente o próprio processo.

02

Muito leve: Não causa nenhum impacto.

01

Fonte: Brasiliano (2018)
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Determinação do Nível de Impacto: O Nível de Impacto é o resultado
da média ponderada dos quatro critérios de impacto (multiplicação do
peso versus a nota dividido pela soma dos pesos), conforme
demonstrado abaixo:

O resultado do nível de impacto segue a tabela 10.
Tabela 10: Resultados
GRAU DE IMPACTO

ESCALA

NÍVEL DE IMPACTO

 4,51 – 5,00

5

 Massivo

 3,51 – 4,50

4

 Severo

 2,51 – 3,50

3

 Moderado

 1,51 – 2,50

2

 Leve

 1,00 – 1,50

1

 Muito Leve

Fonte: Brasiliano (2018)

Matriz de Riscos
A avaliação de riscos é dedicada à comparação entre os níveis de riscos em
relação aos critérios pré-estabelecidos. Nesse sentido, a relevância dos riscos
possui como parâmetro a matriz de riscos e o seu resultado é o grau de criticidade do
risco, ou seja, é a priorização que a empresa deve utilizar para tratar cada risco,
levando em conta seu apetite ao risco. A matriz, por sua vez, é dividida em quadrantes
e para cada quadrante existe uma estratégia de tratamento e priorização.

A matriz de riscos demonstra os pontos de cruzamento (horizontal e vertical) da
probabilidade de ocorrência e do impacto. Quanto maiores forem a probabilidade e o
impacto de um risco, mais alto será o nível do risco.
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Figura 35: Matriz de Riscos

Fonte: Brasiliano (2021) – Software INTERISK

Matriz de Impactos Cruzados

Descrito no item 4.5.2.2
Figura 36: Matriz de Impactos Cruzados

Fonte: Brasiliano (2021) – Software INTERISK

Matriz de Priorização
Trata-se de uma matriz na qual se cruzam os índices referentes à matriz de
riscos e a matriz de impactos cruzados, tendo a seguinte priorização:
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Figura 37: Matriz de Riscos

Fonte: Brasiliano (2021) – Software INTERISK

Figura 38: Matriz de priorização

Fonte: Brasiliano (2021) – Software INTERISK

Tomada de Decisão

Será tomada a decisão baseada em riscos, somente quando não há nível de
risco acima de 15,01 conforme a escala abaixo:

Figura 39: Escala do Nível de Riscos

Fonte: Brasiliano (2021) – Software INTERISK
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Monitoramento e Análise Crítica
O monitoramento e a análise crítica devem ser planejados como parte do
processo de avaliação de riscos e deve envolver a checagem ou vigilância de
maneira regular. Podem ser periódicos ou acontecer em resposta a um fato
específico.

5.6.3 Identificação de Riscos e Fatores de Riscos
Foram identificados os riscos para a NGK:
Falta de energia
Este problema pode causar paralisação temporária dos equipamentos,
sistemas e iluminação.
Perda de produção e de receita
Com a paralisação dos sistemas, não há como produzir.
Apagão
Com as constantes crises, tanto hídricas, como até de sabotagem nas redes ou
nos sistemas de controle, há sempre o risco de apagão como em 2011.
Consumo alto de combustível para geradores à diesel
Caso a falta de energia dure muito tempo, haverá grande demanda por
combustível.
Descumprimento dos conceitos ESG
Além das questões de governaça, que exigem tratamento de crises, há o
probelma ambiental, com a queima de óleo diesel, lançando poluentes atmosféricos.
Ataques de Cyber nas USF
Ataques cibernéticos na indústria tem aumentado violentamente e com a
implantação da USF o risco aumenta
Demandas Regulatórias
A legislação brasileira pode não ser alterada impactando a empresa nos
quesitos de energia renovável. Ou surgir novas demandas.
Liquidez da empresa
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O projeto de implantação da USF não consegue ser eficaz em função da não
operacionalização dos processos para funcionamento da usina.
Os Riscos do Projeto são:
Tabela 11: Riscos do Projeto

Fonte: Autor

5.6.4 Fatores de Riscos e de Consequência
Tabela 12: Fatores de risco – FR e de Consequências – FC

Fonte: Software INTERISK

90

5.6.5 Diagrama de Causa e efeito e de Consequência

Abaixo, estão discriminados dois diagramas: o primeiro diagrama diz respeito à
análise de causa e efeito, ao passo que o segundo representa a relação de
consequência para efeito didático, conforme a figura 40.

Figura 40: Diagrama de causa e efeito

Fonte: Software INTERISK
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Motricidade dos Fatores de Riscos

Temos 15 Fatores de Riscos dos 8 riscos identificados, sendo 4 fatores
críticos, 10 de média e um de baixa motricidade.

Figura 41: Identificação dos riscos

Fonte: Software INTERISK

Pelo resultado da Matriz de Relevância já se tem uma amostra de que o projeto
é viável, tendo em vista o baixo número de fatores motrizes.
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5.6.6 Análise e Avaliação de Riscos

O resultado da análise de riscos do projeto de USF é:

Figura 42: Análise de risco

Fonte: Software INTERISK

O posicionamento dos riscos indica que dos 8 identificados, 7 encontram-se no
quadrante laranja, que é de gerenciar os riscos. Apenas um dos riscos se encontra
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no quadrante vermelho. Este risco, de Falta de Energia, possui fatores com origem
no ambiente externo. Portanto, pela Matriz de riscos tem-se um forte indicador de
que o projeto é viável e de que a NGK deve investir na USF.
5.6.7 Impactos Cruzados – Interconectividade entre os riscos

O resultado da Matriz de Impacto Cruzado, fruto do teorema de bayes,
probabilidades condicionantes é:

Figura 43: Impactos Cruzados

Fonte: Software INTERISK
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A Matriz de Impacto Cruzado demonstra que o projeto de implantação da USF
possui três riscos motrizes, que influenciam os demais do projeto. Estes riscos são
Falta de Energia, Apagão e Demandas Regulatórias. Isto evidencia como o projeto
de implantação da USF irá mitigar os impactos da falta de energia e apagão. O risco
de demandas regulatórias poderá ser anulado se a legislação brasileira for
realmente mudada, caso contrário o cenário para a NGK continuará o mesmo, com a
USF sendo uma energia limpa e barata para a falta, falha e apagão da energia da
rede da concessionária.

Os outros cinco riscos sofrem forte influência destes três. O risco de ataque
cibernético sofre influência em função de atrair mais a atenção dos hackers para
uma paralisação da USF. Este é um risco dependente, mas que requer muito
monitoramento e ação preventiva.

Matriz de Priorização

A Matriz de priorização é o resultado do cruzamento da Matriz de Riscos e de
Impacto Cruzado. Seu resultado é:
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FIGURA 44: Matriz de Priorização

Fonte: Software INTERISK

Em função da Motricidade x Criticidade, o resultado ficou igual ao da Matriz de
Impacto Cruzado, temos os 3 riscos motrizes sendo prioridade para alavancar o
projeto de implantação da USF e, em uma segunda bateria, os riscos dependentes,
que neste caso coincidiram de todos estarem também no quadrante laranja da
criticidade, o que reforça a decisão de investir em USF.

5.6.8 Tomada de Decisão Baseada em Risco

O critério adotado em função do apetite de risco é o Nível de Risco não estar
dentro da régua considerada severa e massiva – vermelha.

O Nível de Risco do projeto é de: 9,59, conforme demonstrado como resultado
da criticidade. O projeto de Implantação da USF da NGK possui um grau de
criticidade mediano, o que direciona a decisão para o investimento.
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Figura 45: Grau de risco do projeto

Fonte: Software INTERISK

Figura 46: Escala do Nível de Riscos

Fonte: Brasiliano (2021) – Software INTERISK

Os resultados da motricidade dos fatores de riscos, da matriz de riscos e da
matriz de impacto cruzado acaba redundando na Matriz de Priorização que todas
estas ferramentas estão interconectadas, resultando em um nível de risco médio.
Portanto, em função do critério adotado, a decisão é o investimento no projeto de
implantação da USF na NGK.

Isto possui uma prospectiva que altera de forma contundente a forma da NGK
pensar em termos de contingência de energia elétrica. Ao mesmo tempo que reduz
custos recorrentes de operação dos geradores ao investir na USF, também trabalha
para agregar valor nos quesitos da ESG com energia limpa e renovável. Isto significa
que a NGK deverá continuar a investir em mais USF para eliminar os geradores. Se
houver ainda a mudança da legislação, a NGK terá condições de trabalhar com o
inversor solar grid zero, que neste cenário poderá operar na forma de ilha, usando a
rede elétrica da concessionária como sua contingência. Há uma inversão completa
de pensamento, que tem como impulsionador o processo de geração de energia ser
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de forma descentralizado e não mais centralizado, fornecendo vantagem para os
consumidores finais.
De um modo geral, em indústrias, comércio e hospitais temos várias cargas
que podem ser consideradas:
- Baixa Criticidade – aquelas que podem ser desligadas (iluminação geral,
tomada de uso geral, depósitos, entre outras);
- Média Criticidade – aquelas que toleram desligamento por curto período
(iluminação de emergência, elevadores, entre outras). Estas ficam fora até a entrada
do gerador;
- Alta Criticidade – não toleram desligamento (Data center, telecomunicações,
segurança, centros cirúrgicos). Estas necessitam de banco baterias para permitir
que não haja nenhum tipo de queda.
Neste caso, pode-se notar a importância na diversidade no fornecimento de
energia, não dependendo de uma única fonte no fornecimento.
Sendo assim, a NGK possui, hoje, três fontes primárias:
1-

A concessionária – principal fornecimento;

2-

Geradores – fonte secundária e de segurança;

3-

Fotovoltaica – complementar

Esta tríade poderá ser invertida caso a NGK invista mais em USF:
1-

A concessionária – principal fornecimento;

2-

Fotovoltaica – fonte secundária e de segurança;

3-

Geradores – complementar; podendo até, com o tempo,

trabalhar somente com a concessionária e USF.
A tríade inverte a posição, caso haja a mudança da legislação, tornando a USF
como principal fornecimento.
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6 CONCLUSÃO

6.1 De acordo com os dados levantados pelo presente estudo, conclui-se que:

1)
falta

A usina fotovoltaica em estudo é viável do ponto de vista dos riscos de
de

energia,

permitindo

uma

continuidade, mesmo parcial, do

fornecimento de energia, diminuindo a dependência de uma única fonte de
energia elétrica e contribuindo para a diversificação de fontes de energia
elétricas, com fontes renováveis, que cumprem os requisitos da ESG.
2)

O processo estruturado de tomada de decisão baseada em riscos

demonstra ser eficaz, tendo como fator crítico de sucesso o levantamento dos
riscos, específicos para o projeto de implantação de uma UFV e sua
respectiva análise. A criticidade do projeto da USF com grau gerenciável,
nível amarelo e ou laranja, mostra-se viável para a implantação e
operacionalização.

6.2 Estudos futuros
Como sugestão para estudos futuros, pode-se estudar o sistema regulatório,
propondo tecnologias que possibilitem uma integração maior do sistema fotovoltaico
com as redes de distribuição, para garantir uma transição mais profunda, diminuindo
a dependência de uma única matriz elétrica e podendo diminuir os riscos de falta de
energia e apagões.
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