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Dois anos após o início da pandemia da COVID-19, o setor elétrico ainda lida com as 

consequências nas indústrias, situação agravada pela guerra entre a Rússia e Ucrânia 

que, entre tantos eventos, acarretou aumento dos preços de petróleo, gás e carvão, 

além da indisponibilidade de minerais, metais (como lítio, cobalto e níquel) e 

semicondutores – que deve perdurar até 2023 – colocando as cadeias globais de 

fornecimento de energia em tensão e forçando as companhias e os governos a 

buscarem soluções de curto prazo que não afetem os planos de transição energética 

ou atrapalhem as metas estabelecidas no Acordo de Paris, que buscam reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa, bem como a temperatura terrestre. 

A tão falada “crise energética” tem se mostrado uma realidade que clama pela 

expansão dos investimentos em energias renováveis e tecnologias que favoreçam a 

eficiência do setor de forma sustentável e rápida. As cadeias de fornecimento de 

energia solar – pensando na totalidade do fluxo, desde a produção a entrega aos 

consumidores – são fundamentais para esse processo e dependem da produção de 

materiais essenciais como os semicondutores (para as células fotovoltaicas) e 

insumos minerais. 

O relatório Cadeias de Fornecimento de Tecnologia de Energia Limpa, recentemente 

publicado pela Agência Internacional de Energia (IAE), mostra que atualmente a 

China tem a maior capacidade de geração fotovoltaica do mundo, além da mais alta 

capacidade de elaboração dos materiais necessários para manter a cadeia de 

abastecimento em operação, como baterias, hidrogênio e outros de baixas emissões e 

novas tecnologias. Inclusive, embora exista o plano de potencializar o setor solar na 

América do Norte e na Europa, o país seria o principal fornecedor dos componentes 

para a fabricação dos painéis. 

O documento divulgado pela IEA também ressalta a importância da construção de 

uma estratégia coordenada para ampliar as cadeias de fornecimento de tecnologias 

utilizadas na geração solar, visto a necessidade de se estabelecer um modelo 

sustentável e resiliente que não se prenda às barreiras do comércio, com uma 

combinação de mercados abertos, parcerias e diversidade de matrizes. Nesse 

aspecto, vale ressaltar que reduzir a dependência de materiais ou suprimentos 

vulneráveis tende a favorecer o processo. Isso porque os avanços tecnológicos têm 

mostrado cada vez mais possibilidades, com insumos recicláveis e de fácil acesso. 

Além das inovações digitais – como a inteligência artificial, ferramentas de análise de 



dados, Internet das Coisas, automação e blockchain – que também oferecem boas 

oportunidades de estruturação para uma cadeia de fornecimento segura e renovável. 

A AIE definiu também que a segurança energética está diretamente ligada a 

disponibilidade ininterrupta de fontes verdes a um preço acessível. Logo, são 

necessários investimentos focados na demanda e na capacidade do sistema para 

suprir as necessidades. Assim, teremos um processo eficaz em curto e longo prazo, 

que corresponda às políticas de neutralidade de carbono (Net Zero). 

Investir em energia renovável é o melhor caminho para interromper as mudanças 

climáticas e alcançar a tão almejada transição energética, mas não é suficiente se não 

houver o desenvolvimento da cadeia produtiva na sua totalidade. 

Assim, as cadeias de fornecimento devem ser expandidas e organizadas das 

melhores formas, até que todo o processo se torne seguro e eficaz. Esse é um ponto 

fundamental para a mudança sustentável que debatemos há anos no setor elétrico. 
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