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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de matriz de eventos 

de riscos para a implantação de parques eólicos na perspectiva do Triple Bottom 

Line. A pesquisa é de natureza qualitativa do tipo descritiva, utilizando-se de fontes 

de dados documentais entre o período de junho de 2013 até dezembro de 2016, 

bem como a aplicação de questionários aos especialistas da área de 

sustentabilidade e gestores da alta administração. O estudo foi realizado em vinte e 

uma Companhias, parques eólicos, localizadas no estado do Rio Grande do Norte. 

Como resultados da pesquisa detectou-se que nas 21 Companhias não havia uma 

estruturação quanto à consolidação e qualificação da probabilidade e impacto dos 

eventos de riscos identificados. Constatou-se por parte dos especialistas diferentes 

compreensões com relação às classificações dos EVR, prevalecendo à visão 

econômica sobre a ambiental e social. A mensuração, probabilidade e impacto,  dos 

eventos de riscos por meio da percepção dos gestores da alta administração foi 

afetada por suas experiências anteriores, pela formação acadêmica e pela forma de 

como os gestores das Companhias se enxergam no processo de tomada de decisão 

para o tratamento dos eventos de riscos. Foram identificados quatro principais 

eventos de riscos que segundo a percepção dos gestores da alta administração das 

companhias poderiam impactar significativamente a implantação de parques eólicos: 

atrasos, indisponibilidade de financiamento ou redução do volume de financiamento 

necessário para a construção do empreendimento; variações cambiais vinculadas a 

contratos de fornecimento de aerogeradores acima das variações inicialmente 

previstas pelos empreendedores; dificuldades de negociação com os fornecedores, 

poder dos fornecedores, na cadeia de suprimentos; e atraso na obtenção das 

Licenças Ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Eventos de Riscos, Sustentabilidade e Triple Bottom Line.  
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ABSTRACT 

 

This work presents a risk event matrix for wind farms deployment under the 

perspective of the Triple Bottom Line model. This quantitative research uses a 

descriptive method considering documental data from June 2013 to December 2016 

and a survey directed to sustainability specialists and to top management personnel. 

Twenty one companies, or wind farms, located in the State of Rio Grande do Norte 

were investigated. The research results show that neither company presented a 

structured approach that refers to the consolidation and qualification of the probability 

and the impact of identified risk events. It is verified that the sustainability specialists 

have different understanding when classifying risk events, prevailing the economic 

over the environmental and social visions. It is also verified that top management 

personnel perception is affected by their previous experience, their academic 

background and by how they see themselves in the decision process of the risk 

events processing. Four main risk events are identified that according to the top 

management perception could cause a great impact in wind farm deployment:  

delays, lack of financing or reduced financing necessary to wind farm construction, 

exchange rate variations affecting wind turbine acquisition contracts, supply contract 

negotiation and delays on obtaining environmental licenses. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Em 2016, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, a participação hidráulica na matriz de energia elétrica brasileira 

contribuiu com aproximadamente 61% do total da geração de energia elétrica do 

país, demonstrando que o abastecimento de energia elétrica para os consumidores 

industriais, comerciais, residenciais entre outros é significativamente dependente 

deste insumo. Importante lembrar que nos anos de 2014 e 2015, houve significativa 

redução no volume de água nos principais reservatórios do país, resultando na 

geração de energia elétrica por meio da fonte hidráulica abaixo da capacidade 

instalada garantida, situação esta que resultou no acionamento das usinas 

Termelétricas1 pelo Operador Nacional do Sistema – ONS no intuito de suprir a 

demanda de consumo de energia no país. 

Especialmente no ano de 2015, a redução no volume de água nos principais 

reservatórios do país agravou-se ainda mais, protagonizando um dos piores 

cenários hidrológicos da série histórica dos últimos quinze anos2. Como 

consequência deste fato, segundo os dados da Câmara de Comercialização de 

Energia – CCEE, quando comparado o ano de 2015 com o ano de 2014, as usinas 

deixaram de produzir aproximadamente 16.000 MW/h, sendo esse déficit suprido 

principalmente pelas usinas termelétricas. 

Desta forma, a energia termelétrica que conceitualmente deveria ser 

utilizada em situações pontuais para suportar a demanda do consumo de energia no 

país, foi utilizada constantemente durante os anos de 2014 e 2015, fazendo com que 

os preços da energia elétrica para os consumidores disparassem e fossem um dos 

responsáveis pelo aumento da inflação nesses anos, conforme publicado pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, 

em 2015. 

                                                           

 

1 Usinas termelétricas utilizam-se principalmente de combustíveis fósseis tais como: petróleo, carvão 
e gás natural para geração de energia elétrica, durante o processo de geração de energia elétrica são 
emitidos poluentes nocivos à atmosfera como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido 
nitroso (N2O). 
2Análise elaborada pelo autor com base nos últimos dezesseis relatórios anuais de volume dos 
principais reservatórios do país, os relatórios foram extraídos de bases anuais e consolidados em 
uma única planilha, conforme apêndice, para verificação dos níveis dos reservatórios, esses relatórios 
anuais estão disponíveis em:  http://www.ons.org.br/historico/percentual_volume_util_out.aspx. 
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Pode-se observar com base no exposto que a concentração da geração de 

energia elétrica no país por meio da fonte hidráulica apresenta riscos para sociedade 

e país impactando, por exemplo, no aumento dos preços da energia elétrica, 

racionamentos ou mesmo apagões como os ocorridos em 2001. 

Diante deste cenário de risco, investimentos em fontes alternativas de 

energia, especialmente em fontes renováveis como a energia eólica3, apresenta-se, 

segundo o histórico dos leilões de energia deste tipo de fonte, como uma alternativa 

viável e a custos cada vez menores. Embora a diversificação da matriz energética 

brasileira com o incremento da fonte eólica na matriz tenha recebido investimentos 

importantes nos últimos quinze anos, do ponto de vista histórico, verifica-se que no 

mundo, desconsiderando a utilização da força dos ventos em embarcações e 

moinhos, a energia eólica é utilizada desde 1941, quando Palmer Cosslett Putnam, 

engenheiro geólogo formado pelo Massachusetts Institute of Technology – MIT, 

construiu no estado americano de Vermont um moinho de vento com 

aproximadamente cinquenta metros de altura e duas pás de oitenta toneladas capaz 

de gerar uma potência de 1,5 MW/h (YERGIN, 2013). Em 1980, no estado da 

Califórnia nos Estados Unidos, investidores começaram a construir os primeiros 

parques eólicos em grande escala, ficando a região conhecida como a Arábia 

Saudita do Vento (YERGIN, 2013). 

No Brasil, a primeira turbina de geração de energia eólica instalada foi em 

Fernando de Noronha em 1992, a energia gerada chegava a 225 KWh e a altura da 

torre era de 23 metros. Porém, somente a partir de 2012 que esta fonte de energia 

consolida-se definitivamente como uma alternativa factível para diversificação da 

matriz elétrica brasileira (Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEÓLICA, 

2012, fonte eletrônica), afirmação esta ratificada em 2016, no Brasil WINPOWER, 

maior evento de energia eólica da América Latina conduzido pela ABEEÓLICA, onde 

se comemorou a marca de 10.000 MW instalados, aproximadamente 400 parques 

eólicos em operação e a participação de cerca de 7% de geração eólica na matriz 

elétrica brasileira. 

Outro fato relevante ocorrido recentemente para o fomento do crescimento 

da geração de energia eólica no Brasil e no mundo refere-se aos dezessete 

                                                           

 

3 A energia eólica é a energia cinética do ar em movimento, o vento (CUSTÓDIO, 2013). 
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Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS4, mais especificamente, os 

objetivos sete e treze, que consistem em assegurar a todos o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia, aumentando substancialmente 

a participação da geração de energia renovável na matriz energética global (Objetivo 

7) e adotar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos 

(Objetivo 13). Ambos os objetivos estão alinhados com os preceitos apresentados 

na carta da terra5, que também preconiza que se deve atuar com restrição e 

eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais aos recursos energéticos 

renováveis, como a energia solar e do vento. 

Assim, devido aos riscos hidrológicos evidenciados em 2014 e 2015, o 

aumento dos custos de energia elétrica para toda a população brasileira, por conta 

do acionamento das termelétricas, as questões relacionadas aos ODSs, torna-se 

necessária à manutenção e o crescimento da geração de energia elétrica por meio 

de fontes alternativas renováveis e em especial à eólica que apresenta um potencial 

eólico no território nacional de cerca de 500 GW de energia (ABEEólica, 2016), e 

para os próximos anos, segundo projeções realizadas pela Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia e 

ANEEL, estima-se que a potência instalada de energia eólica no Brasil poderá 

chegar a 19 GW, o que resultará em um acréscimo estimado de R$ 32 bilhões de 

reais em investimentos e a geração de cerca de 135 mil novos postos de trabalho. 

Para tanto, acredita-se que para uma execução eficiente e eficaz desse 

grande projeto faz-se necessário um acompanhamento dos riscos inerentes no seu 

processo de implantação e considerando os impactos econômicos, sociais e 

ambientais inerentes à geração da energia eólica no Brasil, esse trabalho propõe 

uma matriz de eventos de riscos que podem impactar negativamente a implantação 

de projetos eólicos no estado do Rio Grande do Norte, segundo as perspectivas do 

Triple Bottom Line. Optou-se pelo estado do Rio Grande do Norte (RN) por este 

possuir posição de destaque uma vez que 28,48% da capacidade instalada de 

energia eólica em operação no país está localizada nesse estado, bem como é o 
                                                           

 

4 Os ODS fazem parte integrante do documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável”. Essa agenda é um plano de ação que consiste entre outras coisas 
em uma declaração com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para o 
atingimento dos objetivos. 
5 A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, no século 
21, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. 
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estado que apresenta um dos melhores resultados de incidência de vento no país, 

quando analisada a velocidade média anual de vento com medições a 50 metros de 

altura (Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, 2001).  

 

1.1 FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA 

  

Devido ao baixo nível de água nos principais reservatórios do país 

verificados em 2014 e 2015 (ONS, 2016), a entrada em operação de usinas 

termelétricas para suprir a demanda do consumo de energia neste período (ANEEL, 

2016), atrasos recorrentes nas obras de geração e transmissão de energia elétrica 

que resultaram em aumento de custos para o setor elétrico no montante de R$ 10,8 

bilhões de reais (Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – 

Abradee, 2015), acredita-se que a implantação de empreendimentos de geração de 

energia elétrica com base em fontes renováveis, especialmente a eólica, torna-se 

premente para o sistema elétrico nacional. Entende-se que é desejável que a 

implantação dos parques eólicos no Brasil seja realizada dentro dos prazos 

previstos, com a qualidade desejada e dentro dos custos planejados, de forma que 

seja possível que os empreendedores possam investir cada vez mais nesta fonte de 

energia dentro de rentabilidades adequadas. 

 Neste contexto, a formulação da pergunta de pesquisa é a seguinte: 

Quais os eventos de riscos, na percepção dos gestores da alta administração, que 

podem impactar negativamente a implantação de parques eólicos no estado do Rio 

Grande do Norte? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Os objetivos desta pesquisa estão divididos em dois itens, objetivo geral e 

específico, conforme a seguir: 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor uma matriz de eventos de riscos para implantação de parques 

eólicos na perspectiva do Triple Bottom Line, por meio da identificação da percepção 

dos gestores da alta administração com relação aos eventos de riscos que podem 

impactar negativamente a implantação de parques eólicos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

a) identificar, os eventos de riscos (EVR) que podem impactar 

negativamente a implantação de parques eólicos; 

b) classificar os eventos de riscos identificados de acordo com um dos 

pilares do Triple Bottom Line (TBL), sendo eles: econômico, social e 

ambiental; 

c) classificar os eventos de riscos identificados e classificados no TBL de 

acordo com a percepção dos gestores da alta administração em termos de 

probabilidade versus impacto; 

d) propor uma matriz de risco consolidada com todos os EVR, 

identificando os eventos de riscos por pilar do TBL e nos quadrantes de 

criticidade.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

Do ponto de vista teórico, o estudo busca contribuir para o conhecimento até 

então produzidos sobre Eventos de Riscos (EVR), apresentando um estudo empírico 

sobre sua classificados de acordo com os pilares do Triple Bottom Line (TBL) da 

sustentabilidade. Adotando a definição de que os EVR são eventos que podem 

impactar negativamente a implantação de parques eólicos em diferentes dimensões 

dos pilares do TBL e compará-la com conceitos apresentados por diferentes autores, 

tais como: Bernstein (1997), Holton (2004), Damodaran (2009), Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa - IBGC (2011), Assi (2012) e Padoveze (2013), Project 
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Management Institute (2013), International Organization for Standardization 31.000 

(2009), pode se mostrar relevante como contribuição teórica para o tema, uma vez 

que na literatura existente ainda não há um consenso sobre o conceito de risco, 

principalmente acerca dos aspectos negativos ou positivos vinculados ao conceito 

de risco. 

Adicionalmente, a pesquisa visa contribuir com outros estudos já realizados 

referentes a riscos durante a construção de parques eólicos, onde esses estudos já 

identificaram alguns eventos de riscos tais como: conexão nas linhas de 

transmissão, acesso às estradas, problemas ambientais, aceitação social pela 

população, regularização fundiária das terras impactadas pelos parques eólicos, 

riscos macroeconômicos (KUCUKALI, 2015); obtenção de financiamento, falta de 

experiência dos empreendedores na implantação de projetos eólicos, tecnológicos, 

fornecedores (GATZERT; KOSUB, 2016) e riscos regulatórios (SISODIA; SOARES; 

FERREIRA; BANERJI; PRASAD, 2015). 

Do ponto de vista prático, a relevância desta pesquisa justifica-se pelo 

alcance dos pilares econômico, social e ambiental quando da geração de energia 

eólica no país, uma vez que caso os EVR se materializem durante o período de 

construção dos parques eólicos, este fenômeno tende a causar aumento dos custos 

durante a fase de implantação e até mesmo dependendo o caso esse aumento de 

custo poderá perdurar durante a fase de operação e manutenção dos parques e com 

isso, consequentemente, poderá reduzir a rentabilidade inicialmente almejada pelo 

empreendedor, inibindo sua capacidade ou interesse de investimentos em novos 

parques eólicos.  

A seguir, será demonstrado a relevância de cada pilar do TBL:, econômico, 

social e ambiental, do ponto de vista da implantação de parques eólicos.  

 

Pilar econômico 

 

Do ponto de vista econômico, quando realizada uma análise do valor médio 

de investimentos por MW nos dois últimos leilões de energia eólica ocorridos em 

2015, conclui-se que o valor médio de investimento por MW, sem correção 

monetária, é de R$ 3.611.007,30 (três milhões seiscentos e onze mil, sete reais e 

trinta centavos). Caso este valor médio seja considerado como base para mensurar 

os investimentos que estão sendo realizados para os parques eólicos em construção 
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e aqueles que serão realizados para os parques eólicos que ainda não iniciaram a 

construção, o resultado seria o seguinte: 

 
Tabela 01- Relevância econômica dos parques eólicos 

 
 

Descrição Parques eólicos 
em construção 

Parques eólicos, em 
projeto, que ainda 

não iniciaram a 
construção 

Total em MW e R$ 

 
Potência Instalada 
(MW) 

 

2.811,23 6.212,65 9.023,88 

 
Valor do investimento 
estimado em (R$) 
 

10.151.372.051,98 22.433.924.502,35 32.585.296.554,32 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do tratamento das informações de um banco de dados com 

aproximadamente 1002 registros, do Banco de Informações de Geração - BIG. dos leilões realizados 

em 2015 pela ANEEL.   

 

Conforme se pode observar na Tabela 01, a potência instalada em 

construção somada aquela que será construída nos próximos anos, montam 

9.023,88 MW de capacidade instalada e os investimentos previstos para esta 

quantidade de energia eólica somam R$ 32.585.296.554,32. Assim, do ponto de 

vista econômico da relevância da pesquisa realizada, espera-se que o estudo possa 

contribuir, uma vez que a ocorrência de eventos de riscos podem apresentar como 

consequência maiores custos para os empreendedores e atraso na entrega de 

energia para o sistema elétrico nacional, frustrando a expectativa de rentabilidade, 

que neste estudo significa o retorno financeiro sobre o investimento realizado no 

empreendimento (AZEREDO; MACHADO; SOUZA, 2009). 

 

Pilar Social 

 

Do ponto de vista social, o exercício para mensuração monetária do impacto 

social em empreendimentos desta monta torna-se complexo, contudo, o 

desdobramento dos R$ 32.585.296.554,32 de investimentos necessários para 

construção dos parques eólicos e o acréscimo de 9.023,88 MW de energia no 

sistema elétrico nacional acaba por converte-se em geração de novos postos de 

trabalho, fomento de mão de obra especializada, pagamento de impostos 
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principalmente municipais, taxas e pagamento de arrendamento aos proprietários 

das terras onde serão instalados os aerogeradores, projetos sociais para 

comunidade, fomento de toda a cadeia de produção de máquinas e equipamentos, 

entre outros benefícios.  

Estudos apontam que para cada MW instalado em operação são gerados 

cerca de 15 postos de trabalho (ABEEólica, 2016) e com base nesta premissa, 

estima-se que para os próximos anos, conforme Tabela 01, serão gerados cerca de 

135 mil novos postos de trabalho. 

Outro fato relevante na dimensão social é que a geração de energia por 

meio dos parques eólicos apresenta custo de geração inferiores quando 

comparados com os custos de geração das usinas termelétricas (ABEEólica, 2016), 

ou seja, em uma simulação de quanto seria o custo de geração de energia elétrica 

gerada pelos parques eólicos comparativamente ao custo de geração de energia 

elétrica gerada pelas usinas termelétricas, estima-se que durante o ano de 2015 a 

geração de energia elétrica por meio dos parques eólicos representaria uma redução 

de aproximadamente R$ 645 milhões de reais, fazendo com que o custo de geração 

da energia eólica se apresente como o melhor custo beneficio na tarifa de energia, 

trazendo com isso benefícios para a sociedade brasileira (ABEEólica, 2016). 

Entende-se ainda que a partir da operação dos parques eólicos com a 

geração de energia eólica estimada de 9.023,88 MW, esta energia seria suficiente 

para abastecer cerca de trinta e quatro milhões de pessoas6, reduzindo assim os 

riscos de falta de energia elétrica no Brasil.  

 

Pilar Ambiental 
 

Neste aspecto, ressalta-se que os parques eólicos não emitem gases do 

efeito estufa e não geram resíduos tóxicos durante o processo de geração de 

energia elétrica, quando comparada com outras fontes de geração de energia 

elétrica que emitem gases de efeito estufa (ABEEólica, 2016). Constata-se também 

que o total de emissões evitadas no ano de 2015 foram de aproximadamente 10,42 

                                                           

 

6 Cálculo elaborado pelo autor utilizando-se das mesmas premissas adotadas pela ABEEólica em seu 
Boletim Anual de geração Eólica 2015. As premissas adotadas para o cálculo estão apresentadas no 
Apêndice 5.2. 
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milhões de toneladas, valor este equivalente à emissão anual de aproximadamente 

7 milhões de automóveis (ABEEólica, 2016). 

A contribuição dos parques eólicos na dimensão ambiental, também está 

registrada no compromisso firmado pelo Brasil na 21ª Conferência das Partes  

COP217 sobre mudanças climáticas, onde o país comprometeu-se a garantir que até 

o ano de 2030, 45% do total da energia gerada na matriz energética brasileira será 

oriunda de fontes renováveis. 

Segundo o Balanço Energético Nacional de 2015, data base 2014, o 

percentual de energia oriunda de fontes renováveis foi de 39,4%, distribuídos em: 

15,70% de Biomassa da Cana; 11,50% de Hidráulica; 8,10% de Lenha e Carvão 

Vegetal e 4,20% de Lixívia e outras fontes renováveis e o restante dos 60,6% 

oriunda de fontes não renováveis estavam distribuídas da seguinte forma: 39,40% 

de Petróleo e Derivados; 13,50% de Gás Natural; 5,70% de Carvão Mineral; 1,30% 

de Urânio e 0,60% de outras fontes não renováveis (EPE, 2016) 

Ainda com relação à oferta de energia elétrica renovável na matriz 

energética brasileira, em apresentação realizada na Comissão Mista Permanente 

sobre Mudanças Climáticas em 2015, o ex-ministro de Minas e Energia Eduardo 

Braga demonstrou a relevância do Brasil na geração de energia elétrica por fontes 

renováveis (data base dezembro de 2014, Ministério de Minas e Energia, 2015), 

quando analisado comparativamente a outros países (Gráfico 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

7 A COP21, buscava alcançar um acordo internacional sobre o clima, aplicável a todos os países, 
com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 2°C e reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa. a (COP21) foi promovida pela Organização das Nações Unidas – ONU em Paris no 
último mês de dezembro de 2015 (ITAMARATY, 2015). 
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Gráfico 01 - Comparativo global de geração de energia renovável em 2014 

 
Fonte: Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, Ministério de Minas e Energia – 

MME (2015). 

Conforme pode ser observado no Gráfico 01, o Brasil possui posição de 

destaque na geração de energia elétrica renovável quando comparado com outros 

geradores de outros países. Neste panorama, a geração de energia elétrica 

renovável de 75% apresentada no Gráfico 01 é oriunda das seguintes fontes: 64% 

por Usinas Hidrelétricas - UHEs, 4% por Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, 

3% Usinas Eólicas – EOLs e 3% de Usinas Térmicas a Biomassa – UTEs, de acordo 

com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (2016). 

Conforme as informações apresentadas, verifica-se ainda uma forte 

predominância da fonte hidráulica na matriz energética brasileira de 64% e uma 

pequena participação das usinas eólicas ou outras fontes renováveis. Mas, devido 

aos riscos hidrológicos relatados anteriormente e compromissos assumidos pelo 

Brasil na COP21 para 2030, bem como projeções do Ministério de Minas e Energia - 

MME, por meio do Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE 2024, onde o 

MME estabelece como meta para o ano de 2024 que a geração de energia elétrica 

por meio de biomassa, eólica e PCHs seja de 27,3% da capacidade total instalada 

de geração, a participação da energia eólica e outras fontes renováveis de energia 

que não a hidráulica serão ao longo do tempo cada vez mais representativas na 

matriz energética brasileira. 

Entende-se assim que o trabalho justifica-se do ponto de vista teórico pelo 

recorte e contribuição teórica realizada acerca dos eventos de riscos e a tipificação 

desses eventos de acordo com o TBL e do ponto de vista prático, o trabalho justifica-

se pelo impacto econômico, social e ambiental que a implantação de um parque 

eólico pode representar para todos os stakeholders envolvidos e com isso a 
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importância do monitoramento dos riscos envolvidos por meio de uma matriz que 

sistematize esse dados. Espera-se ainda que de alguma forma a pesquisa contribua 

para que os empreendedores visualizem também os eventos de riscos que possam 

impactar negativamente a construção dos parques eólicos sob sua gestão, podendo 

como consequência adotar ações para o tratamento desses riscos, decidindo 

implantar repostas, tais como: evitar, compartilhar, reduzir ou aceitar os eventos de 

riscos com o intuito de aumentar ou manter a rentabilidade esperada do 

empreendimento. A seguir, apresenta-se como o projeto de pesquisa foi estruturado 

para atender aos objetivos propostos. 

   

1.4  ESTRUTURA DO PROJETO 

 

Além da introdução, este projeto de pesquisa está estruturado nos seguintes 

capítulos: capítulo referente ao quadro teórico de referência, com objetivo de 

fundamentar o entendimento dos conceitos apresentados nesta pesquisa; o terceiro 

capítulo refere-se à metodologia proposta para a pesquisa, especificamente com 

relação a sua característica empírica, qualitativa e descritiva, utilizando-se de coleta 

de dados em fontes primárias e secundárias dos vinte e um parques eólicos 

estudados; e no quarto capítulo apresenta-se a análise dos resultados; finalizando 

com as considerações finais e referências bibliográficas.  

 

2. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais abordagens teóricas 

necessárias para o adequado entendimento do problema de pesquisa, 

apresentando-se o conceito de risco, gestão de risco, evento de risco, mensuração e 

percepção de risco e finalmente a definição dos pilares do TBL, como segue. 
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2.1 RISCOS: CONCEITOS E TIPOS 

 

Em Latim a palavra riscu significa ousar, desde então durante a construção 

do conhecimento acerca do tema, inúmeros autores e publicações contribuíram com 

a evolução histórica e conceitual sobre riscos, dentre os diferentes autores ou 

publicações acerca do tema, destacam-se alguns tais como: Bernstein (1997), 

Holton (2004), Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

- COSO (2007), Damodaran (2009), Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT NBR ISO 31000 (2009), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC 

(2011), Assi (2012), Padoveze (2013) e Project Management Body of Knowledge - 

PMBOK (2013), Vencato (2014).  

Assim, com base nos autores e publicações citadas apresenta-se a seguir os 

principais conceitos sobre risco, bem como a contextualização histórica sobre o 

tema. Para Damodaran (2009), risco faz parte da história da humanidade, desde 

quando o homem pré-histórico aceitava certos riscos para conseguir seu alimento, 

ou mesmo quando embarcações Vikings atravessavam os oceanos em busca de 

novas terras para pilhagem. Mesmo naquela época já existia de maneira não 

estruturada uma análise do risco de morrer versus sobreviver.  

Além do contexto pré-histórico e da antiguidade do século VIII relatados, a 

ênfase referente ao tema ocorreu efetivamente na época do renascimento, mais 

precisamente entre os séculos XVI e XVII, onde o risco estava ligado principalmente 

aos jogos de dados, devido ao interesse dos jogadores em conhecer qual seria a 

probabilidade de ganhar ou perder no jogo (BERNSTEIN, 1997). 

Neste contexto, do ponto de vista histórico, o assunto não é recente, bem 

como ao longo do tempo o estudo e análise dos riscos pelas Companhias mostram-

se cada vez mais atuais e relevantes para os negócios (DAMODARAN, 2009; 

BERNSTEIN, 1997). 

Segundo Vencato (2014), considera-se risco aquilo que pode ou não 

acontecer e que poderá provocar um efeito positivo ou negativo nos objetivos 

propostos (PMBOK, 2013; ABNT, 2009). Com relação ao efeito positivo de risco, um 

resultado melhor do que o esperado também pode ser caraterizado como risco, uma 

vez que um resultado executado ocorreu de maneira diferente do que havia sido 

projetado (PADOVEZE, 2013). Para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
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o risco é inerente a qualquer atividade e pode envolver perdas ou oportunidades 

(IBGC, 2011). Verifica-se entre estas abordagens PMBOK (2013), ABNT NBR ISO 

31.000 (2009), Padoveze (2013) e IBGC (2011), um alinhamento teórico entre os 

conceitos apresentados no sentido de inferir que risco está associado tanto a 

aspectos positivos quanto a aspectos negativos.  

Com outra perspectiva, o COSO8 (2007) entende risco como a possibilidade 

de que um evento ocorra e afete negativamente a realização dos objetivos, 

separando claramente o que é risco de uma oportunidade. Neste mesmo sentido, 

Assi (2012) define que risco é a possibilidade de haver um acontecimento incerto, 

fortuito (ou acidental, independente da vontade da empresa) e danoso (precisa 

haver uma perda). 

Existem dois tipos de risco: o risco inerente e o risco residual. O COSO (2007, 

p. 60) afirma que risco inerente é o risco que uma organização terá de enfrentar na 

falta de medidas que a administração possa adotar para alterar a probabilidade ou o 

impacto dos eventos. Brasiliano (2015, p.223) define que risco inerente é a avaliação 

dos riscos sem considerar a execução de controles para mitigá-los, diminuí-los.  

Para esta pesquisa define-se risco inerente como o risco intrínseco as 

operações de uma Companhia sem tratá-lo. Em contrapartida ao risco inerente, tem-

se também o risco residual que é o risco considerado após a execução de alguma 

atividade de controle (BRASILIANO, 2015), a qual corresponde às políticas ou 

procedimentos realizados pelas Companhias para assegurar com razoável 

segurança que a resposta ao risco seja executada (COSO, 2007). 

Importante destacar que quando da identificação da percepção dos gestores 

da alta administração com relação aos eventos de riscos que podem impactar 

negativamente a implantação dos parques eólicos, essa identificação será realizada 

levando-se em consideração o risco residual dos eventos de riscos e não o risco 

inerente, uma vez que de certa forma houve alguma forma de controle sobre o risco. 

Definida que a percepção dos gestores da alta administração se dará acerca do 

risco residual e não inerente, cabe à definição do evento de risco, fenômeno objeto 

desta pesquisa. 
                                                           

 

8 O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission é formado por 
representantes da American Accounting Association, American Institute of Certified Public 
Accountants, Financial Executives International, Institute of Managements Accountants e pelo Institute 
of Internal Auditors. 



30 
 

 

 Para o COSO (2007) um evento pode ser tanto negativo quanto positivo, mas 

aqueles que representam impactos negativos são chamados de riscos. Para a ABNT 

NBR ISO 31.000 (2009) o evento é uma ocorrência ou mudança em um conjunto 

especifico de circunstâncias, desta forma quando da análise dos dois conceitos 

apresentados, COSO e ABNT, será utilizada a definição apresentada pelo COSO 

(2007), sendo para esta pesquisa o evento de risco (EVR) algo que apresenta um 

impacto negativo durante a fase de implantação de um parque eólico. 

 Realizada a definição conceitual que será adotada nesta pesquisa acerca de 

risco, tipos de risco e evento de risco, nos próximos itens serão apresentados os 

conceitos sobre a mensuração e percepção desses eventos de riscos. 

 

2.2 MENSURAÇÃO E PERCEPÇÃO DE RISCO 

 

Ao iniciar uma análise acerca da mensuração do risco, imagina-se 

inicialmente a mensuração desse risco ou evento de risco em uma perspectiva única 

e exclusivamente com relação ao impacto financeiro que este evento pode causar, 

abordagem esta que é adotada principalmente no ramo bancário devido aos riscos 

envolvidos na concessão de crédito, operações bancárias e riscos de mercado. 

Nesse setor geralmente essa mensuração monetária é realizada com a utilização de 

metodologias sofisticadas de mensuração de riscos como, por exemplo: o Valor em 

Risco, chamado de VaR ou mesmo a análise de Monte Carlo. 

O VaR pode ser definido como a pior perda que poderia ser esperada em 

decorrência da manutenção de determinado título ou carteira por um dado período 

de tempo (CROUHY, 2004), este valor é obtido por meio do resultado de cálculos 

que envolvem situações como, por exemplo, derivar retornos sobre uma 

determinada carteira de ações, em um horizonte escolhido e com um nível de 

confiança superior a noventa e nove por cento. Na análise de Monte Carlo a análise 

consiste em simular por diversas vezes de maneira sequencial processos aleatórios 

que imperam nos preços de mercado, por meio da especificação dos fatores de 

riscos relevantes, construção de cenários de preços e valor da carteira para o 

cenário escolhido (DAMODARAN, 2009). 

 Conforme pode ser verificado nos conceitos apresentados, tanto o VaR como 

a Análise de Monte Carlo apresentam características apropriadas ao setor bancário 
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dificultando sua replicação para outros modelos de negócios que não aqueles 

característicos e sensíveis as variáveis analisadas por essas metodologias. Além 

das duas metodologias apresentadas e realizando uma análise geral para adoção de 

outras metodologias para diferentes tipos de Companhias, destacam-se o COSO 

(2007) e a ABNT NBR ISO 31.000 (2009), pois ambas sugerem que os riscos sejam 

analisados em termos de probabilidade e impacto ou em termos de consequências e 

probabilidades respectivamente, não inferindo para as Companhias quanto à forma 

que se dará essas análises. 

As abordagens adotadas pelo COSO (2007) e ABNT NBR ISO 31.000 

(2009), devido a sua generalidade podem ser aplicadas a diferentes ramos de 

negócios quando comparadas com o VaR e Análise de Monte Carlo devido a 

especificidades das premissas analisadas. Entretanto, mesmo que aparentemente 

mais amigável pela generalidade da aplicação do COSO (2007) e ABNT NBR ISO 

31.000 (2009), faz-se necessária uma análise aprofundada com o intuito de analisar 

a aplicabilidade das metodologias no ramo de geração de energia elétrica, escopo 

desta pesquisa.  

Isto posto e com o objetivo de analisar a aplicabilidade do COSO (2007) e 

ABNT NBR ISO 31.000 (2009), realizou-se a leitura e análise pormenorizada, data 

base de junho de 2016, dos relatórios divulgados aos acionistas e ao mercado, 

referentes a todas as empresas do setor de energia com ações listadas na Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo - BM&FBOVESPA S.A para identificar 

quais as metodologias mais utilizadas por estas companhias.  

Após a leitura e análise pormenorizada dos relatórios de todas as 

Companhias de Energia listadas na BM&FBOVESPA S.A., elaborou-se um 

demonstrativo, Tabela 02, com o objetivo de apresentar quais são as metodologias, 

e consequentemente, os conceitos acerca de risco, adotados pelas Companhias 

listadas quando da mensuração de seus riscos. Adicionalmente o demonstrativo 

oportuniza apresentar a quantidade de Companhias que possuem ou não política de 

riscos, bem como o estágio de implantação dessas políticas, como segue: 
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Tabela 02- Frequência de metodologias e políticas de riscos utilizadas nas empresas 

do setor de energia listadas na BM&FBOVESPA. 

 Metodologia utilizada pela Companhia 

Política de riscos nas empresas 
BM&FBovespa segmento de energia 
elétrica 

Total  
Geral 

COSO 
COSO e  

ISO 31.000 

Metodologia 
adotada não 
informada 

Não possui política de riscos 
formalizada 

27 - - - 

Possui política de risco formalizada 18 05 04 09 

Política de riscos em fase de 
implantação 11 - - 11 

Possui políticas de riscos, mas não 
formalizada 

04 - - 04 

Política de riscos em fase de 
estudos 

01 - - 01 

Total Geral 61 05 04 25 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na análise individual de todos os 61 relatórios de referência de 
cada empresa. Estes relatórios foram divulgados pela BM&FBovespa em junho de 2016, disponível 
em: http://www.bmfbovespa.com.br 

  

Conforme apresentado na Tabela 02, 27 empresas, o que corresponde 44% 

das listadas na BM&FBOVESPA S.A. não possui políticas de riscos formalizada. Em 

contrapartida, 18 (30%) dessas empresas possui política formalizada, contudo, 

apenas 9 (50%) das 18 informaram que utilizam como metodologia as premissas 

apresentadas pelo COSO ou ABNT NBR ISO 31.000 e o restante das nove 

Companhias não informaram qual metodologia adotam.  

Embora 18 das Companhias possuam politicas de riscos formalizada, 

estima-se que para os próximos anos ocorra uma melhora neste cenário, visto que 

11 (18%) das Companhias listadas estão em fase de implantação de políticas de 

riscos, quatro (7%) divulgam que possuem uma política, mas não é formalizada e 

uma empresa informa que está em fase de estudos para implantação. 

Especificamente com relação às Companhias que possuem políticas de riscos 

formalizadas, verifica-se que cinco Companhias utilizam o COSO como metodologia 

e quatro utilizam a combinação do COSO (2007) e ISO 31.000 (2009) como 

metodologia na formulação das políticas de riscos. Logo, é possível inferir pelas 

analises realizadas que os conceitos adotados para o embasamento teórico desta 

pesquisa são aderentes às bases conceituais adotadas pelas Companhias do setor 
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de energia listadas na BM&FBOVESPA S.A.. Portanto, a mensuração do evento de 

risco proposta em termos de probabilidade versus impacto conforme apresentado 

pelo COSO (2007) e ISO 31.000 (2009) mostra-se adequada a este projeto de 

pesquisa 

 

2.3 PERCEPÇÃO DO RISCO 

 

Conceituado o risco, evento e mensuração de risco, identificar como os 

gestores da alta administração percebem estes riscos ou eventos, mostra-se uma 

tarefa complexa, uma vez que será explorada neste item a subjetividade dos 

gestores quanto a sua percepção e por consequência a mensuração dos possíveis 

eventos de riscos. Neste sentido, Bernstein (1997, p. 336) destaca que 

 

o passado raramente nos revela quando irromperá a turbulência no 
futuro. Guerras, depressões, altas e quedas acentuadas do mercado 
de ações e massacres étnicos se sucedem, mas sempre parecem 
chegar como surpresas. Entretanto, após o fato, quando estudamos 
a história do que ocorreu, a fonte da turbulência parece tão óbvia que 
não compreendemos como as pessoas presentes ignoraram o que 
as aguardava. 

 

Diante da afirmação de Bernstein (1997), nota-se que o cenário é complexo 

e a mensuração do risco não é algo exato, pois a análise de eventos passados pode 

não ser suficiente para diagnosticar o futuro e semelhanças com a verdade não 

necessariamente correspondem à verdade.  Logo fatores como a conjuntura política, 

econômica, social, cultural, tecnológica, entre outras e a própria trajetória 

profissional e pessoal do gestor até o momento da análise do evento de risco, 

podem afetar a percepção dos gestores sobre a mensuração desses eventos. 

Corroborando com a afirmação de que diferentes fatores podem influenciar 

os gestores quanto a sua percepção de riscos, Okrent (1998) define que a 

percepção dos riscos para os gestores é algo subjetivo e considera fatores 

psicológicos, sociais e culturais. Neste mesmo sentido, Creswell (2007, p. 26) 

explica que: 

os seres humanos encaixam-se em seu mundo e extraem um sentido 
disso com base em sua perspectiva histórica e social, todos nós nascemos 
em um mundo de significados que nos é imposto por nossa cultura. 
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Portanto, a mensuração do risco ou evento de risco na perspectiva do 

gestor, trata-se de algo subjetivo, principalmente quanto à probabilidade e impacto 

quando da sua ocorrência. A percepção dos riscos pelos gestores da alta 

administração é intrínseca ao gestor e poderá ser afetada pelo meio externo e 

interno no momento de sua avaliação, pois a percepção é inexata (BERSTEIN, 

1997), subjetiva (OKRENT, 1998), cheia de significados (CRESWELL, 2007) e 

dependerá de vários contextos, dentre eles: externos, organizacionais, do trabalho, 

situacionais, pessoais e de postura (MINTZBERG, 2010).  

No próximo tópico apresenta-se o conceito de Triple Bottom Line, uma vez 

que os eventos de riscos identificados nas fontes disponibilizadas pelas Companhias 

serão classificados em conformidade com as características de cada um dos pilares 

do Triple Bottom Line. 

 

2.4 TRIPLE BOTTOM LINE 

  

Para Elkington (2012) guiar as empresas na direção da sustentabilidade 

empresarial exige mudanças drásticas no desempenho econômico, social e 

ambiental, conceituado pelo autor como Triple Bottom Line (TBL). Alguns dos 

desafios mais interessantes não são encontrados no interior das empresas, mas 

entre as áreas envolvidas com aqueles pilares, uma vez que o TBL considera de 

forma integrada os resultados empresariais (RIBEIRO; MACEDO; MARQUES, 

2012). 

A teoria dos três pilares da sustentabilidade é primeiramente tratada pelo 

pilar econômico, onde verifica-se o lucro das empresas, o segundo pilar é o 

ambiental representado nas Companhias pela ecoeficiência no fornecimento de 

bens e serviços para redução significativa dos impactos ecológicos no meio 

ambiente e, por fim, o terceiro pilar é representado pelo social tendo o bem-estar da 

comunidade e das pessoas como seu objeto. Para que seja possível reduzir um 

pouco a subjetividade da classificação do TBL, a sua categorização pode ser 

realizada por meio de alguns elementos, tais como: 
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Quadro 01- Exemplos de classificações nos Pilares do TBL 
 

 
Pilar Econômico 

 
Pilar Social Pilar Ambiental 

Vendas, Receitas, retornos 
sobre os investimentos; 
 

Práticas de emprego; Qualidade do ar; 

impostos pagos; 
 

impactos na comunidade; qualidade da água; 

fluxos monetários; e 
 

direitos Humanos; e uso de energia; e 

criação de empregos. 
 

responsabilidade na produção. 
 

produção de lixo. 

Fonte: NACIMENTO, MENDONÇA e CUNHA, 2012, p. 6 apud SAVITZ; WEBER, 2006.  

  

Além dos elementos apresentados no Quadro 01, o GRI9 em seu relatório 

G4 de Diretrizes para Relato e Conteúdo Padrão de Sustentabilidade (2015), 

apresenta também alguns elementos para que seja possível reduzir a subjetividade 

da categorização dos elementos dentro dos pilares do TBL, como segue: 

 

Quadro 02- Exemplos de classificações dos EVR de acordo com o GRI 
 

 
Pilar Econômico 

 
Pilar Social Pilar Ambiental 

 
Desempenho econômico; 
 

Materiais; Emprego; 

presença de Mercado; 
 

energia relações trabalhistas 

impactos econômicos indiretos;  
 

água 
saúde e segurança no 
trabalho; 

práticas de Compra. 
biodiversidade; 
 

treinamento e educação; 
 

 
emissões; 
 

desenvolvimento da 
comunidade; e 
 

 
efluentes e resíduos; 
 

comunicações sobre o 
empreendimento. 

 produtos e serviços; e 
 

 

 conformidade ambiental  

 
transportes. 
 

 

Fonte: GRI (2015), adaptado pelo autor. 

 

                                                           

 

9 O Global Reporting Initiative – GRI, desenvolveu o relatório de sustentabilidade com o objetivo de 
integrar a divulgação do desempenho econômico, ambiental e social. 
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Minimizada a subjetividade do tema e no intuito de contribuir com o mesmo, 

Grajew (2008) relata que conceitualmente sustentabilidade é superior ao pilar 

ambiental, uma vez que inicialmente quando se falava de sustentabilidade, as 

pessoas e empresas vinculavam o conceito às questões de cunho estritamente 

ecológicos, principalmente relacionadas ao aquecimento global e esgotamento dos 

recursos naturais. Mas, este conceito é amplo e deve considerar outras perspectivas 

como as sociais, econômicas, políticas e culturais. 

Para ampliar a conceituação sobre sustentabilidade empresarial, 

destacamos também o glossário apresentado no questionário do Índice de 

Sustentabilidade Empresarial – ISE (2015, p.40), o qual define sustentabilidade 

como:  

algo que representa uma nova abordagem de se fazer negócios que, 
simultaneamente, promove inclusão social (com respeito à 
diversidade cultural e aos interesses de todos os públicos envolvidos 
no negócio direta ou indiretamente), reduz ou aperfeiçoa o uso de 
recursos naturais e o impacto sobre o meio ambiente, preservando a 
integridade do planeta para as futuras gerações, sem desprezar a 
rentabilidade econômico-financeira do empreendimento. 

 

Importante destacar que este conceito também é adotado por várias 

empresas do setor de energia elétrica no Brasil, entre elas: AES TIETE, Centrais 

Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC, Companhia Energética de Minas Gerais 

S.A. - CEMIG, Companhia Paranaense de Energia S.A. - COPEL, Companhia 

Paulista de Força e Luz S.A. - CPFL, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 

ELETROBRAS, ELETROPAULO, ENERGIAS BR, ENGIE BRASIL e LIGHT. 

Conforme se pode verificar, tanto Elkington (2012), Grajew (2008) e a 

BM&FBOVESPA (2015) e as próprias empresas, incluem nas definições de 

sustentabilidade as dimensões econômicas, ambientais e sociais, as quais serão 

adotadas nesta pesquisa para subsidiar a classificação dos eventos de risco 

identificados, ou seja para cada evento de risco apresentado nesta pesquisa este 

evento será classificado em um dos pilares da sustentabilidade. 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa do tipo descritiva, pois se propõe a 

desenvolver uma matriz de eventos de riscos a partir da coleta de dados em um 
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ambiente natural em relação ao contexto (YIN, 2010; SAMPIERI, 2013). Nesta 

mesma perspectiva, Creswell e Martins (2007) complementam a definição dada por 

Yin (2010) e Sampieri (2013) uma vez que para ambos quando a pesquisa é 

qualitativa o conhecimento é construído por meio de documentos, análise de texto, 

imagens e observações dos casos estudados e descrições detalhadas dos 

fenômenos. A temporalidade da pesquisa é transversal, considerando um panorama 

descritivo de corte na data base de dezembro de 2016, e aproximação longitudinal 

por identificar eventos de riscos, com base nos achados dos últimos quatro anos.   

A coleta dos dados para esta pesquisa foi realizada com base em fontes 

secundárias e primárias, tais como: atas de reuniões, análises de documentos e 

questionários (CRESWELL, 2010), das 21 Companhias estudadas, bem como no 

ambiente externo a essas empresas. 

Importante destacar que as pesquisas realizadas com as diferentes 

Companhias mostrou-se mais vantajosa quando comparada com uma única 

Companhia, uma vez que as vantagens quando da análise da pergunta de pesquisa 

podem representar ganhos substanciais (YIN, 2010). A seguir, apresenta-se 

detalhadamente a especificação da pergunta de pesquisa, definições constitutivas, 

definições operacionais e definição de outros termos relevantes necessários ao 

entendimento pesquisa. 

 

3.1  ESPECIFICAÇÃO DA PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Quais os eventos de riscos, na percepção dos gestores da alta 

administração, que podem impactar negativamente a implantação de parques 

eólicos no estado do Rio Grande do Norte? 

 

3.1.1 Perguntas de Pesquisa 

 

a) Quais eventos de riscos podem impactar negativamente a implantação 

de parques eólicos em construção ou que serão construídos no estado do 

Rio Grande do Norte - RN? 
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b) Em qual dos pilares do Triple Bottom Line estes eventos de riscos 

podem ser classificados? 

c) Qual a percepção dos gestores da alta administração com relação aos 

EVR que podem impactar negativamente a implantação de parques eólicos 

no estado do RN, segundo os pilares do TBL, quanto à sua probabilidade 

versus impacto? 

d) De que forma os EVR podem materializa-se em uma matriz levando-se 

em consideração os pilares da sustentabilidade e sua mensuração? 

 

Definidas as perguntas de pesquisa, a seguir, no Quadro 03, são 

apresentadas as definições constitutivas e operacionais das categorias analíticas 

conforme as perguntas de pesquisa.  

 

Quadro 03 - Perguntas de pesquisa versus definições constitutivas e operacionais. 
 

Pergunta de Pesquisa 
Categorias de 

Análise 

Quais possíveis eventos de riscos EVR podem impactar 

negativamente a implantação de parques eólicos em construção ou 

que serão construídos no estado do Rio Grande do Norte - RN? 

Eventos de Riscos – EVR 

Identificados quais EVR podem impactar negativamente a 

implantação de parques eólicos em construção ou que serão 

construídos no RN, em qual das dimensões do Triple Bottom Line - 

TBL estes eventos de riscos podem ser classificados? 

Triple Bottom Line – TBL 

Qual a percepção dos gestores da alta administração com relação 

aos EVR que podem impactar negativamente a implantação de 

parques eólicos no RN, segundo as perspectivas TBL, quanto à sua 

mensuração em termos de probabilidade versus impacto? 

Percepção dos Riscos 

pelos gestores da alta 

administração 

De que forma os EVR podem materializa-se em uma matriz levando-

se em consideração os pilares da sustentabilidade e sua 

mensuração? 

Matriz de EVR. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2  DEFINIÇÃO CONSTITUTIVA (DC) E DEFINIÇÃO OPERAC IONAL (DO) 

DAS CATEGORIAS DE ANÁLISES 

 

Devido aos objetivos da pesquisa, entende-se que as definições 

constitutivas e operacionais necessárias para realização desta pesquisa são: evento 

de risco, TBL, percepção dos riscos pelos gestores da alta administração e matriz de 

eventos de riscos. 

 

Evento de Risco 
 

(DC): Evento de risco é a possível ocorrência de um fato que poderá afetar 

negativamente um objetivo (COSO 2007). 

(DO): Os eventos de riscos – EVR foram identificados adotando os seguintes 

passos: a) Identificação de todos os EVR das 21 Companhias pesquisadas, por 

meio da análise das fontes secundárias: atas de reuniões; b) Criação de um banco 

de dados, planilha eletrônica, com todos os EVR identificados; e c) Análise de todos 

os EVR do banco de dados criado com o intuito de eliminar repetições, sinônimos ou 

mesmo aqueles que possam conter características similares, conforme exemplo 

apresentado no Quadro 04. 

 

Quadro 04 - Exemplo de EVR com as mesmas características. 
 

Evento de Risco – EVR Tratamento dos EVR 

1. Morosidade do fornecedor de aerogeradores na compra dos 

insumos, materiais e equipamentos que compõem o aerogerador, 

podendo prejudicar o andamento das obras. Dificuldades de 

negociação com os 

fornecedores, poder dos 

fornecedores, na cadeia de 

suprimentos. 

2. Problemas com os fornecedores dos componentes, atrasos. 

3. Problemas com os fornecedores dos componentes, problemas 

de contratação da montadora, deficiências na gestão do projeto, 

cadeia de suprimentos, podendo prejudicar o andamento das obras. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme pode-se constatar no exemplo apresentado no Quadro 04, 

existem três EVR com características similares e que podem ser sumarizados em 

um único EVR, evitando desta forma duplicidades. Igualmente ao exemplo 

apresentado, o mesmo foi aplicado em todos os EVR listados no banco de dados 

para que todos fossem adequados à formulação do questionário submetido aos 

especialistas da área de sustentabilidade, conforme relatado na definição 

operacional (DO) do TBL a seguir. 

 

Triple Bottom Line 
 

(DC): O Triple Bottom Line é representado por três pilares da sustentabilidade sendo 

eles: pilar econômico, ambiental e social (ELKINGTON, 2002). 

(DO): Criado o banco de dados dos EVR, foi elaborado um questionário contendo 

todos os EVR de forma que fosse possível aos respondentes incluírem suas 

respostas para cada um dos EVR identificados, conforme exemplo apresentado no  

Quadro 05. 

 
Quadro 05 - Exemplo de classificação de um EVR de acordo com um dos pilares do 

TBL. 

O evento de risco identificado,  
corresponde a qual pilar do TBL? 

Evento de Risco Econômico Social Ambiental 

 
Dificuldades de negociação com os 
fornecedores, poder dos fornecedores, na 
cadeia de suprimentos. 
 

����            

 
Ausência de mão de obra especializada na 
quantidade e qualidade necessária. 
 

    ����        

 
Atraso na obtenção das licenças ambientais 
         

����    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Conforme apresentado no exemplo, este mesmo exercício foi submetido a 

todos os EVR e antes da submissão as  especialistas realizou-se uma pré-

classificação de todos os EVR em um dos pilares do TBL no intuito de que fosse 
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possível em um segundo momento compara-lo com as respostas dos questionários 

que foram respondidos pelos especialistas da área de sustentabilidade. Superada a 

etapa de pré-classificação, o questionário foi submetido a três especialistas10 da área 

de sustentabilidade, entre os dias 09/01/2017 e 13/01/2017. Este questionário foi 

aplicado na forma de entrevista pessoal, uma vez que o entrevistador aplicou o 

questionário aos gestores da alta administração (SAMPIERI, 2006). Concluída esta 

etapa e de posse dos questionários respondidos, foram sistematizadas todas as 

respostas no intuito de verificar quais respostas, classificações, apresentavam maior 

frequência de classificação, sendo considerada a resposta mais adequada aquela 

com maior número de indicações.  Entretanto, para os casos onde houve empate 

nas respostas, o autor da pesquisa classificou levando-se em consideração o 

contexto do EVR identificado, bem como o conjunto de achados da pesquisa. 

 

Percepção dos Eventos de Risco 
 

(DC): A percepção delimita o que somos capazes de sentir e compreender, 

corresponde a uma seleção de estímulos e cria uma barreira entre o que se pode ou 

não perceber (OSTROWER, 1977). A percepção dos possíveis eventos de riscos é 

intrínseca ao gestor e poderá ser afetada pelo meio externo e interno no momento 

de sua avaliação (BERSTEIN, 1997; OKRENT, 1998; OKRENT, 1998; MINTZBERG, 

2010). 

(DO): De posse do questionário tipificado em cada um dos três pilares da 

sustentabilidade foi elaborado um questionário, conforme apresentado no Apêndice 

7.3, considerando a probabilidade e impacto de cada EVR classificado pelo TBL, 

possibilitando aos gestores da alta administração o registro de suas percepções. 

Elaborado o questionário, o mesmo foi submetido a doze gestores da alta 

administração, conselheiros de administração e presidentes, que foram identificados 

por meio dos registros dos termos de posse das Companhias.  

Destaca-se que o número de gestores não é diretamente proporcional ao 

número de Companhias, uma vez que quando da análise dos termos de posse 

                                                           

 

10Os especialistas da área de sustentabilidade atuam em empresa(s) do segmento de energia e 

exercem atividades em cargos gerenciais em áreas correlatas ao tema sustentabilidade. 
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arquivados nas Companhias, verificou-se que alguns desses gestores exerciam 

cumulativamente cargos de conselheiros de administração ou presidentes em outras 

Companhias dentro do escopo desta pesquisa. Por fim, a indicação da probabilidade 

e impacto pelos gestores da alta administração se dará por critérios escalonados de 

mensuração dos EVR, conforme apresentado na Tabela 03.: 

 

Tabela 03 - Classificações e pesos de probabilidade versus impacto. 
 

Probabilidade* Peso Impacto** Peso 

Muito Baixa 01 Muito Baixo 01 

Baixa 02 Baixo 02 

Moderada 03 Moderado 03 

Alta 04 Alto 04 

Muito Alta 05 Muito Alto 05 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasiliano (2015) e Fernandes, Paulo, Rodrigues e Eidt 
(2006) 
 

 

* Probabilidade 

 

Conforme apresentado na Tabela 03, para cada faixa de probabilidade 

classificada e indicada por cores como: muito baixa (Verde Claro); baixa (Verde); 

moderada (Amarelo); alta (Vermelho) e muito alta (Preto), foram dados pesos para 

que fosse possível construir as matrizes de riscos e classificar os EVR nos 

quadrantes da matriz de risco. Considerou-se para esta pesquisa que probabilidade 

é a chance de algo acontecer, segundo a ABNT NBR ISO 31.000 (2009) em termos 

percentuais, uma vez que medidas como porcentagem, frequência ou outra medida 

numérica podem ser utilizadas para auxiliar o gestor na mensuração dos riscos 

(COSO, 2007).  

A indicação da probabilidade e consequentemente do peso para cada um 

dos EVR identificados nesta pesquisa seguiu as seguintes premissas: 
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Tabela 04 - Pesos para mensuração da probabilidade de ocorrência do evento de 
risco 

Entre (%) 

Probabilidade De Até Peso 

Muito Baixa 0,00% 10,00% 01 

Baixa 11,00% 30,00% 02 

Moderada 31,00% 50,00% 03 

Alta 51,00% 70,00% 04 

Muito Alta 71,00% 90,00% 05 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de PMBOK (2013, p. 330) 

 

Embora o COSO (2007) e a ABNT NBR ISO 31.000 (2009) citem que a 

mensuração poderá se dar pelo resultado da probabilidade versus impacto, ambos 

não demonstram um modelo para esta mensuração, por conta disto utilizou-se o 

modelo apresentado na Tabela 04. 

 

** Impacto 

 

Conforme apresentado na Tabela 03, para cada faixa de impacto 

classificada e indicada por cores como: muito baixa (Verde Claro); baixa (Verde); 

moderada (Amarelo); alta (Vermelho) e muito alta (Preto), foram dados pesos para 

que fosse possível construir a matriz de riscos e classificar os EVR nos quadrantes 

da matriz. Considerou-se para esta pesquisa que impacto é representado por uma 

consequência (ABNT NBR ISO 31.000, 2009) em termos percentuais do total do 

investimento que será realizado no parque eólico, uma vez que medidas como 

porcentagem, frequência ou outra medida numérica podem ser utilizadas para 

auxiliar em tal mensuração (COSO, 2007). Isto posto, a indicação do impacto e 

consequentemente do peso para cada um dos EVR identificados nesta pesquisa 

seguiu as seguintes premissas: 

 

 

 

 

 

 
 



44 
 

 

Tabela 05 - Pesos para mensuração do impacto caso o evento de risco ocorra, 
materialize-se. 

 

Entre (%) 

    Impacto De Até Peso 

Muito Baixo 0,00% 0,50% 01 

Baixo 0,51% 5,50% 02 

Moderado 5,51% 10,50% 03 

Alto 10,51% 15,50% 04 

Muito Alto 15,51% - 05 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de PMBOK (2013, p. 330), baseado na prática utilizada em 
empreendimentos de energia eólica. O percentual estimado, entre (%), considera o valor total do 
investimento necessário para construção de cada um dos empreendimentos, onde valore acima de 
15,50% foram considerado como de impacto muito alto. 

 

 

Definidas as premissas para classificação da probabilidade e impacto, os 

questionários foram aplicados aos gestores da alta administração no mês de janeiro 

de 2017. 

 
Matriz de Eventos de Riscos  

 

(DC): De acordo com Marshall e Crouhy (2002), Galai e Mark (2004) apud 

Fernandes, Paulo, Rodrigues e Eidt (2007, p.50), a mensuração qualitativa de riscos 

pode ser gerada através de uma matriz, em que o nível de risco é definido pela 

composição das variáveis probabilidade e impacto financeiro, associadas aos 

eventos de perda (fatores de risco) inerentes ao processo avaliado. 

(DO): As matrizes de EVR, classificadas de acordo com as dimensões do TBL, 

foram constituídas em dois eixos (x) e (y), onde (x) representa o impacto da 

ocorrência do EVR e (y) representa a probabilidade de ocorrência do EVR. 

Entretanto, para que fosse possível construir a matriz de evento de risco foi 

necessário plotar os resultados das combinações de probabilidade versus impacto 

em um gráfico para posterior identificação do evento de risco nos quadrantes da 

matriz. Objetivamente, este trabalho consolidou-se da seguinte forma: 
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Tabela 06 - Faixas de criticidade do EVR para construção da matriz de eventos de 
riscos. 

 

Probabilidade 
PRO 

Peso 
PRO Impacto - IMP Peso 

IMP 

Resultado  
Peso PRO (x) 

Peso IMP 
Muito Baixa 01 Muito Baixo 01 01 

Baixa 02 Baixo 02 04 

Moderada 03 Moderado 03 09 

Alta 04 Alto 04 16 

Muito Alta 05 Muito Alto 05 25 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasiliano (2015)  e Fernandes, Paulo, Rodrigues e Eidt 
(2006) 

 

Conforme pode-se observar na Tabela 06, a multiplicação dos pesos de 

probabilidade e impacto resultaram em valores que foram utilizados para criação de 

intervalos de criticidade entre uma faixa e outra. Diante dos resultados, os valores 

são os seguintes: 

 

Tabela 07–Intervalos de criticidade para elaboração da matriz de EVR 
 

De Até Classificação do Evento  
de Risco na Matriz 

01 03 Muito Baixo 

04 08 Baixo 

09 15 Moderado 

16 24 Alto 

25 25 Muito Alto 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasiliano (2015) e Fernandes, Paulo, Rodrigues e Eidt 

(2006) 

 

Construídos os intervalos, foram tabulados os resultados nos eixos (x) e (y) 

da matriz de evento de riscos, como segue: 
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Figura 01- Matriz de Evento de Risco 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Brasiliano (2015) e Fernandes, Paulo, Rodrigues e Eidt 
(2006) 

 

Conforme pode-se observar na Figura 01, com a distribuição das faixas nos 

quadrantes apresentados na matriz de EVR e após avaliação da percepção dos 

gestores da alta administração, probabilidade versus impacto, nos pilares do TBL, foi 

possível plotar os EVR na matriz. Como resultado final apresentou-se a matriz de 

EVR consolidada, sendo elaborada com base em todos os eventos de riscos 

classificados e mensurados pela alta administração, onde a distinção da 

classificação do risco se deu pelas cores (azul) para o pilar econômico, (laranja) 

para o pilar econômico e (verde) para o pilar ambiental. Nesta matriz, visualiza-se os 

vinte e três EVR identificados na pesquisa. 

 

3.3 DEFINIÇÃO DE OUTROS TERMOS RELEVANTES 

 

Gestores da Alta Administração 

 

Nesta pesquisa, foi adotada como premissa que os gestores da alta 

administração são aqueles gestores membros titulares do conselho de 
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administração e os presidentes executivos das Companhias pesquisadas. Esta 

premissa encontra amparo legal na Lei das Sociedades por Ações (1976), em seu 

artigo 142, o qual dispõe que compete ao conselho de administração, entre outras 

atribuições, dar o direcionamento aos negócios e fiscalizar a atuação dos diretores. 

No artigo 153 da mesma lei, determina-se que cabe aos diretores o dever de 

diligência na administração dos negócios. Deste modo, compete ao conselho de 

administração o direcionamento dos negócios e aos diretores o zelo na execução 

deste direcionamento, tanto o conselho de administração quanto os diretores da 

Companhia são os formuladores e guardiões dos objetivos da Companhia. . 

Adicionalmente, o IBGC (2015) e COSO (2007), ratificam o critério de 

escolha dos respondentes dos questionários, quando definem que uma das 

atribuições do conselho de administração conjuntamente com a diretoria é a de 

formular políticas de riscos no intuito do adequado diligenciamento do tratamento 

dos riscos nas Companhias. 

 

3.4 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

 

Nos próximos itens são apresentadas as etapas de delimitações do design 

de pesquisa para o alcance dos objetivos propostos. 

 

3.4.1 Delimitação e Etapas de Pesquisa 

 

A pesquisa é qualitativa do tipo descritiva, utilizando-se de coleta de dados 

de fontes primárias e secundárias acerca de um campo de pesquisa de estudo de 

vinte e uma Companhias responsáveis pela implantação de parques eólicos no 

estado do Rio Grande do Norte, pesquisadas entre o período de junho de 2013 até 

dezembro de 2016. 

A Figura 02 demonstra resumidamente essas etapas para o adequado 

alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa. 
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Figura 02- Fluxograma das etapas do delineamento de pesquisa 
 

 
Fonte: adaptado pelo autor com base em Sampieri (2013),. 

 

Demonstrado o fluxograma, apresenta-se de forma detalhada cada uma das 

etapas 

 

01) Concepção da Ideia 

 

Boas ideias intrigam, estimulam, excitam o pesquisador, não 

necessariamente devem ser novas, mas sim originais, podem solucionar problemas 

e gerar novas perguntas (SAMPIERI, 2013). Neste contexto, por conta das 

experiências do pesquisador como conselheiro de administração, conselheiro fiscal 

e gestor de empresas geradoras de energias renováveis, bem como as experiências 

adquiridas pelo autor da pesquisa como auditor externo, inclusive como prestador de 

serviço para a Agência Nacional de Energia Elétrica, e auditor interno em uma das 

maiores empresas do setor de energia no Brasil, buscou-se aprofundar e consolidar 

os conhecimentos teóricos e práticos acerca da matéria e compartilha-los com 

outras pessoas que também possam se interessar pelo tema, uma vez que 

entendeu-se que a proposta da pesquisa trata-se de uma boa ideia, intrigante, 
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estimulante, motivadora para o pesquisador e concilia os conteúdos aprendidos 

durante a realização do Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Governança. 

 

02) Formulação da pergunta de pesquisa 

 

Concebida a ideia, a formulação do problema de pesquisa teve como 

objetivos: despertar interesse no leitor (CRESWEEL, 2007), correlacionar interesses 

pessoais e profissionais (MARTINS, 2007) e por fim demonstrar a significância, 

clareza e exequibilidade da proposta (LAVILLE, 1999). Portanto, quando a pesquisa 

se propõe a apresentar uma proposta de uma matriz de eventos de riscos para 

implantação de parques eólicos na perspectiva do triple bottom line, acredita-se que 

as premissas relatadas pelos autores citados foram atendidas. 

 

03) Imersão inicial no tema de pesquisa 

 

Após a concepção da ideia e formulada a pergunta de pesquisa, buscou-se 

identificar conteúdos disponíveis relacionados ao tema, identificando palavras-chave 

para facilitar a busca de materiais em universidades ou faculdades (CRESWELL, 

2007) Buscou-se ainda informações veiculadas por agências reguladoras e 

associações ligadas ao setor de energia, tais como: ANEEL, ONS, EPE, CCEE. 

Adicionalmente analisou-se também informações divulgadas pelas Companhias do 

setor de energia elétrica em seus relatórios disponíveis aos acionistas e público em 

geral, disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Securities and 

Exchange Comission – SEC e BM&FBOVESPA.  

 

04) Definição do campo de pesquisa e objeto do estu do 

 

A definição do campo de pesquisa e objeto do estudo partiu da totalidade de 

parques eólicos construídos e em construção no país durante a fase da pesquisa, 

perfazendo um total de 502 parques eólicos que correspondem a uma capacidade 

instalada de 12.079 MW de energia eólica, conforme demonstrado na Tabela 08 a 

seguir: 
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Tabela 08 - Campo de pesquisa, quantidade total de parques eólicos no Brasil 
 

Estados 

Parques Eólicos 

Em Operação Em Construção Total de Parques Eólicos 

QT MW QT MW QT MW (%) MW  

Bahia    68   1.750   41    780  109   2.530  20,95% 

Ceará    48   1.323   25    593    73   1.916  15,87% 

Maranhão      1         0      -        -      1         0  0,00% 

Minas Gerais      1         0      -        -      1         0  0,00% 

Paraíba    13        69      -        -    13        69  0,57% 

Pernambuco    28      595      -        -    28      595  4,93% 

Piauí    27      764   21    582    48   1.346  11,14% 

Paraná      1         3      -        -      1         3  0,02% 

Rio de Janeiro      1        28      -        -      1        28  0,23% 

Rio Grande do Norte  105   2.885   21    555  126   3.441  28,48% 

Rio Grande do Sul    67   1.572   17    301    84   1.873  15,51% 

Santa Catarina    15      242      -        -    15      242  2,01% 

Sergipe      1        35      -        -      1        35  0,29% 

São Paulo (*)      1         0      -        -      1         0  0,00% 

Total 377  9.267 125 2.811 502 12.079 100,00% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das informações da ANEEL, data base 19/07/2016, Grifos 

nossos. Legenda: QT – Quantidade total de parques eólicos no estado, MW Total de Megawatt 

instalado na região. 

 

Conforme pode-se observar, o estado do Rio Grande do Norte aparece em 

posição de destaque quando comparada a representatividade do estado com os 

outros estados do país. Somente o estado do RN, em julho de 2016, contava com 

126 parques eólicos construídos ou em construção e uma potência instalada de 

3.441 MW o que representava na época 28,48% do total de parques eólicos no país, 

seguido de Bahia com 20,95%, Ceará com 15,87% e demais estados com 34,70%. 

Neste contexto, as 21 Companhias selecionadas como objeto desta 

pesquisa estão localizadas no estado do Rio Grande do Norte e representam 17% 

do total dos parques daquele estado. A escolha das 21 Companhias deu-se pelo 

critério de conveniência, uma vez que obteve-se autorização para o estudo dos 

eventos de riscos dessas Companhias. 
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05) Concepção de como foi realizado o estudo de pes quisa 

 

Nesta etapa da pesquisa foram elaborados planos de ação para que fosse 

possível obter as informações necessárias para o atingimento dos objetivos 

propostos nesta pesquisa, principalmente por meio da solicitação das atas de 

reunião da alta administração e relatórios gerenciais físicos e digitais das 

Companhias selecionadas para a pesquisa.  

 

 

06) Coleta de Dados 

 

Definido o campo de pesquisa, a próxima etapa de pesquisa foi a coleta dos 

dados para o atingimento dos objetivos propostos, conforme apresenta-se no 

Quadro abaixo. 

 

Quadro 06 - Coleta de dados: fontes primárias e secundárias 
 

Tipo da 
Fonte  

Fonte  Descrição  

Secundária Atas de Reunião. 

Levantamento de todas as Atas de 
Reunião da Alta Administração durante 
a fase de implantação dos parques 
eólicos. 

Secundária Relatórios Gerenciais. 

Levantamento de todos os relatórios 
gerenciais emitidos durante a fase de 
construção dos  parques eólicos 
referentes ao gerenciamento de 
implantação dos projetos. 

Secundária 
Pleitos realizados entre as partes 
relacionadas em processos 
extrajudiciais e/ou judiciais. 

Levantamento junto aos advogados das 
Companhias de registros com relação a 
possíveis pleitos realizados entre as 
partes relacionadas. 

Secundária Dados meteorológicos. 
Levantamento das condições climáticas 
desde o início da implantação dos 
parques eólicos até a sua finalização. 

Secundária 

Informações apresentadas por agências 
reguladoras, especialmente com relação 
à prorrogação de prazos para entrada 
em operação, associações, órgãos 
governamentais e aqueles apresentados 
pelas Bolsas de valores Brasileira e 
Americana. 

Realização de leituras referentes aos 
materiais institucionais divulgados pelas 
agências, associações, governo e 
bolsas de valores. 

Primária e 
Secundária 

Congresso Brazil Windpower 2016, 7ª 
Edição. 

Durante a visita realizada no Brasil 
Windpower 2016, maior evento de 
energia eólica da América Latina, foi 
possível identificar as principais 
tendências do setor eólico nacional e 
global, interagir com inúmeros 
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Tipo da 
Fonte  

Fonte  Descrição  

congressistas, palestrantes e 
expositores, assistir várias 
apresentações de trabalhos técnicos 
entre outros e por fim, correlacionar os 
achados desta pesquisa com as 
informações coletadas no evento. 
Participaram deste evento mais de 
2.800 pessoas, 110 expositores, 609 
congressistas, 83 palestrantes e 1.530 
empresas representadas. 

Primária Questionários de Classificação do TBL. 

Questionários realizados com base em 
todos os eventos de riscos identificados, 
classificados pelo autor e submetidos 
aos especialistas da área de 
sustentabilidade. 

Primária 
Questionários de percepção para 
mensuração dos eventos de riscos. 

Questionários realizados com base em 
todos os eventos de riscos identificados, 
classificados de acordo com o TBL e 
submetidos aos gestores da alta 
administração para mensuração, 
probabilidade versus impacto de cada 
evento de risco, de acordo com a 
percepção dos gestores da alta 
administração, conforme exemplo 
apresentado no item 7.3. 

Fonte: Elaborado pelo autor,. 

. 

07) Tratamento dos dados  

 

Após a coleta de dados foi elaborado o banco de dados com o registro de 

todos os eventos de riscos identificados durante a pesquisa, ocorreu a classificação 

dos EVR de acordo com os pilares do TBL, a mensuração dos EVR que podem 

impactar negativamente a implantação de parques eólicos no estado do RN, 

segundo a percepção dos gestores da alta administração, a criação das matrizes de 

EVR de acordo com os pilares do TBL e por fim a consolidação dos EVR em uma 

única matriz de evento de risco 

 

08) Relatórios de Pesquisa 

 

Concluída as etapas de 01 a 07, conforme apresentado anteriormente foi 

possível consolidar a matriz de EVR e identificar em quais quadrantes cada um dos 

possíveis eventos de riscos ficaram localizados em termos de probabilidade versus 

impacto, na percepção da alta administração, bem como em qual pilar do TBL este 

EVR se refere.  
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3.4.2 Aspectos éticos envolvidos na condução da pes quisa 

 

As principais preocupações éticas envolvidas na condução desta pesquisa 

foram relacionadas a não identificação dos vinte e um parques eólicos, definidos 

como campo de pesquisa, bem como a manutenção do sigilo da identidade dos 

participantes da pesquisa, uma vez que as empresas contatadas concordaram em 

ceder as informações com a condição de manutenção do sigilo sobre nomes das 

organizações e indivíduos que responderam as perguntas ou foram consultados.

 Como recorte de pesquisa, destaca-se que embora tenha-se tratado de 

eventos de riscos, o tratamento dos riscos percebidos pela alta administração não foi 

objeto desta pesquisa. 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo da pesquisa são apresentados os resultados obtidos após a 

realização de todas as etapas de pesquisa. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCOS (EVR) QUE PODEM 

IMPACTAR NEGATIVAMENTE A IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓL ICOS 

 

Após a análise das fontes disponíveis nas vinte e uma Companhias objeto 

da pesquisa e tratamento dos dados coletados na pesquisa, foram identificados um 

total de vinte e três EVR que podem impactar negativamente a implantação de 

parques eólicos no estado do Rio Grande do Norte, como segue:  

 

EVR01 - Atrasos na obtenção de alvarás de construçã o dos parques eólicos 

Antes do início das obras, é necessário à obtenção dos alvarás de construção junto 

às prefeituras municipais onde os parques eólicos serão construídos.  Estes alvarás 

tem por objetivo principal atestar que o projeto  atende a legislação vigente e que 

existe um responsável técnico pela execução da obra.  Desta forma, caso o 

empreendedor não seja capaz de obter os alvarás de construção junto às prefeituras 

municipais nos prazos que foram inicialmente previstos, poderá incorrer em atrasos 
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para o inicio da implantação das obras de construção e consequentemente poderá 

impactar também nos prazos previstos para conclusão da obra. 

 

EVR02 - Atrasos na construção das linhas de transmi ssão para conexão à 

subestação 

Segundo a ANEEL (2016), linhas de transmissão são o conjunto de instalações 

utilizadas para o transporte de energia elétrica entre subestações formadas por 

condutores, isoladores, estruturas, acessórios e equipamentos associados. A 

conexão das linhas de transmissão a subestações é necessária para que se realize 

o adequado escoamento da energia elétrica gerada pelos parques eólicos para o 

Sistema Interligado Nacional - SIN. Caso a construção e conexão da linha de 

transmissão à subestação não sejam realizadas nos prazos inicialmente previstos e 

acordados junto à ANEEL, o empreendedor poderá, por exemplo, locar geradores de 

energia para realização de testes de comissionamento dos aerogeradores; 

dependendo a modalidade de leilão, ser obrigado a comprar energia para honrar os 

contratos de venda de energia realizados com as distribuidoras; sofrer redução da 

garantia física após o período de recalculo da energia efetivamente gerada; sofrer 

penalidades impostas pela ANEEL, conforme disposto na resolução normativa nº 63, 

de 12 de maio de 2004, entre outros. 

 

EVR03 - Atrasos ou não obtenção da Declaração de Ut ilidade Pública - DUP 

A declaração de utilidade pública é um ato administrativo que dispõe sobre 

desapropriação e instituição de servidão administrativa por utilidade pública (ANEEL, 

2016). A Lei 9.074, de 7 de julho de 1995, em seu artigo 10 dispõe que: Cabe à 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade pública, para fins 

de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à 

implantação de instalações de concessionários, permissionários e autorizados de 

energia elétrica. Conforme se pode verificar à DUP é um instrumento que poderá 

auxiliar o empreendedor no momento da negociação com os proprietários e caso o 

empreendedor não seja capaz de obter à DUP junto à ANEEL nos prazos 

inicialmente previstos poderá incorrer em dificuldades com relação a desapropriação 

das propriedades para construção da subestação ou faixas de servidão para 

passagem da linha de transmissão; à valoração e o pagamento do valor adequado 



55 
 

 

das indenizações realizadas paras as propriedades; tempestividade nas 

negociações entre outras dificuldades. 

 

EVR04 - Atrasos, indisponibilidade de financiamento  ou redução do volume de 

financiamento necessário para construção do empreen dimento 

Devido a uma política governamental para o fomento da diversificação da matriz 

energética brasileira por meio de fontes alternativas de energias renováveis e a 

realização de um trabalho de cooperação entre o Ministério de Minas e Energia – 

MME, Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social – BNDES, o BNDES tornou-se o principal fomentador de 

financiamentos na modalidade de infraestrutura de geração de energia por fontes 

alternativas renováveis no Brasil. Esses financiamentos, data base de 2016, podem 

chegar até 70% (setenta por cento) do total de recursos necessários para 

construção dos parques eólicos. Desta forma, quando da concepção do 

empreendimento e análise das fontes de financiamento o BNDES é considerado 

como uma das principais fontes de financiamento para os empreendimentos desta 

natureza. Entretanto, caso os financiamentos junto ao BNDES, ou qualquer outro 

banco, tenham atraso, não seja possível contratar com o banco ou haver uma 

redução no volume de financiamento, será necessário que o empreendedor seja 

obrigado a aportar um volume maior de recursos próprios ou mesmo realizar 

captações de recursos junto a outras instituições financeiras, operação usualmente 

denominada pelos empreendedores como empréstimo ponte, para suportar o 

volume de investimentos necessários para construção dos parques eólicos. Nestes 

casos, as condições de financiamento poderão ser menos atrativas aos 

empreendedores do que aquelas inicialmente planejadas. 

 

EVR05 - Atrasos na habilitação dos empreendimentos ou dificuldades de 

manutenção da habilitação ao convênio referente à i senção do ICMS para 

energias renováveis no estado do Rio Grande do Nort e 

O Regulamento do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação - ICMS do Estado do Rio Grande do Norte, consolidado pelo decreto 

nº 26.469 de 25/11/2016 com base no Conselho Nacional de Política Fazendária - 

CONFAZ, mais especificamente referente ao Convênio ICMS 10, de 21 de março de 
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2014, que alterou e prorrogou até 31/12/2021 o convênio ICMS 101/97, instituiu a 

isenção do ICMS (18%) para o estado do Rio Grande do Norte nas operações com 

equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica, 

energias renováveis. Diante do exposto, o acesso e manutenção das condições do 

convênio torna-se premente para o empreendedor e caso os empreendedores não 

sejam capazes de habilitarem as Companhias tempestivamente ou mesmo que essa 

Companhias mantenham-se habilitadas nas condições previstas no convênio para 

manutenção da isenção do ICMS, como por exemplo: não poderem estar inscritas 

em dívida ativa, não poderem possuir quaisquer débitos junto à receita estadual ou 

mesmo estarem irregulares com relação à inscrição estatual, haverá nesses casos a 

incidência do encargo nas operações do ICMS realizadas pelos empreendedores, 

onerando as operações. 

 

EVR06 - Atrasos na habilitação do Regime Especial d e Incentivos para o 

Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI referente  à isenção de PIS e COFINS 

para energias renováveis 

A Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, instituiu o Regime Especial de Incentivos 

para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, que suspendeu a incidência da 

alíquota de tributação do Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição 

para Financiamento da Seguridade Social - COFINS nos casos de venda ou 

importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, para 

utilização em obras de infraestrutura como os de energia eólica. Portanto, caso os 

empreendedores não sejam capazes de habilitarem as Companhias 

tempestivamente para utilização dos benefícios do REIDI, haverá incidência desses 

impostos, PIS (0,65%) e COFINS (3,00%) sobre os valores de máquinas e 

equipamentos, no regime de incidência cumulativa, para aquelas Companhias que 

apuram o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com base no Lucro 

Presumido, que é o caso dos parques eólicos objeto da pesquisa. 

 

EVR07 - Divergências de interpretação, empreendedor  versus prefeitura, 

acerca dos incentivos fiscais oferecidos pelos muni cípios do estado do Rio 

Grande do Norte aos empreendedores de energia renov ável 

Com base na Lei Federal Complementar n.º 116 de 31 de julho de 2003, que dispõe 

sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, os municípios do 
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estado do Rio Grande do Norte também por meio de leis complementares, 

realizaram modificações no sistema tributário municipal com o objetivo de fomentar 

investimentos e incentivar os empreendedores em parques eólicos a construírem 

seus empreendimentos nesses municípios. Durante a análise das legislações 

municipais onde os parques eólicos estão instalados ou em fase de construção, 

constata-se que em alguns dos municípios existe previsão legal da redução da base 

de cálculo do ISSQN de 5% (cinco por cento) para 3% (três por cento), ou mesmo 

para 2% (dois por cento) com bases diferenciadas acerca do fato gerador. 

Entretanto, ressalta-se que mesmo com os incentivos municipais instituídos por lei 

complementar municipal, durante o período de construção dos parques eólicos e 

pós-construção poderá haver divergências de interpretação entre o órgão 

arrecadador, município, e os empreendedores acerca da lei municipal, evento este 

que poderá majorar a alíquota do ISSQN acima da alíquota inicialmente previstas 

pelos empreendedores. Destaca-se também que o Código Tributário Nacional art. 

136, dispõe que: salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

 

EVR08 - Não atingimento do índice de nacionalização  dos aerogeradores, 

pelos fornecedores, exigido pelo BNDES 

Em consonância com o possível evento de risco acerca do financiamento, para que 

o empreendedor possa ter acesso à linha de financiamento na modalidade de fontes 

de energias renováveis disponibilizada pelo BNDES é obrigatório que o fornecedor e 

seus produtos estejam devidamente credenciados e habilitados no BNDES, esta 

condição é obtida atendendo regras especificas do banco, como por exemplo, 

possuir conteúdo local de 70% (setenta por cento) dos componentes, máquinas e 

equipamentos dos aerogeradores, Circular nº 16/2013-BNDES de 08 de maio de 

2013. Portanto, caso os fornecedores e produtos, aerogeradores, não possuam ou 

não mantenham os índices de nacionalização exigidos pelo BNDES e demais regras 

de habilitação e manutenção do cadastro junto ao banco, o financiamento dos 

aerogeradores para empreendedores poderá ser inviabilizado ou mesmo, 

dependendo o caso, haver redução na base de cálculo do valor a ser financiado. 

Além deste possível evento de risco, o fornecedor também poderá sofrer 

penalidades atribuídas pelo banco, como por exemplo, suspensão do cadastro do 
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banco por dois anos, conforme disposto no Regulamento para o Credenciamento de 

Máquinas, Equipamentos, Sistemas Industriais e Componentes no Credenciamento 

de Fornecedores Informatizado (CFI) do BNDES. Ressalta-se que embora exista 

previsão contratual dispondo que o fornecedor dos aerogeradores declara aos 

empreendedores que tanto o fornecedor quanto seus equipamentos estão 

devidamente qualificados e credenciados junto ao BNDES, podendo ocorrer o 

descumprimento de cláusulas contratuais  

 

EVR09 - Atrasos no envio das informações de medição  dos ventos para a 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 

Segundo a Portaria nº 29, de 28 de janeiro de 2011, os empreendedores deverão 

iniciar no local de geração da energia eólica as medições anemométricas e 

climatológicas permanentes dos ventos em até cento e oitenta dias após a 

assinatura do Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado – 

CCEAR ou Contrato de Energia de Reserva – CER. Nesta mesma matéria, a 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio do Despacho nº 2.178 de 

01 de julho de 2014, esclarece que a obrigação contida nos contratos de CCEAR e 

CER, envolvem os aspectos de não implantação de medidores no prazo 

estabelecido, ausência de envio dos dados coletados para a Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE e inobservância do padrão definido para coleta e transmissão de 

dados, bem como determina que a não observância contratual dessas condições 

implicará aos empreendedores multa de 1% (um por cento) da receita de venda 

mensal, a qual será devida até a efetiva implantação da exigência (DAVID, 2013). 

Desta forma, caso ocorram atrasos no envio das informações de medição dos 

ventos para a EPE, os empreendedores estarão sujeitos às penalidades previstas. 

 

EVR10 - Não atendimento aos padrões de qualidade da  energia gerada, 

harmônicos, exigidos pelo Operador Nacional do Sist ema - ONS, na fase de 

comissionamento 

Segundo a Nota Técnica 009/2016 divulgada pelo Operador Nacional do Sistema – 

ONS em abril de 2016, à qualidade de energia elétrica (QEE) vem sendo fórum de 

discussões, principalmente devido às recorrentes dúvidas dos empreendedores com 

relação à geração de cargas não lineares, principalmente no caso dos parques 

eólicos. Isto posto, o ONS por meio de comunicados divulgados aos geradores, 
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como é o caso da Nota Técnica 009/2016, estabelece diretrizes para a realização e 

apresentação dos estudos de desempenho da qualidade da energia elétrica, bem 

como limites individuais de distorção harmônica que são fenômenos associados com 

deformações nas formas de onda das tensões e correntes em relação à onda 

senoidal da frequência fundamental (ANEEL, 2015), que devem ser cumpridas, 

analisadas e auferidas pelos empreendedores nas fases pré-operacional, 

comissionamento, e operacional dos parques eólicos. Desta forma, caso o resultado 

dos estudos acerca da qualidade da energia elétrica apresente distorção harmônica 

superior aos níveis determinados pelo ONS, o empreendedor deverá apresentar 

planos de ação para solução do problema como, por exemplo, adquirir e instalar 

filtros de harmônicos para que se tenha a adequada qualidade da energia elétrica 

gerada pelo parque eólico. As distorções na qualidade da energia, no caso desta 

pesquisa, já podem ser identificadas durante a fase pré-operacional do 

empreendimento, comissionamento dos aerogeradores. 

 

EVR11 - Variações cambiais vinculadas a contratos d e fornecimento de 

aerogeradores acima das inicialmente previstas pelo s empreendedores 

Alguns componentes dos aerogeradores, tais como: Pás, Cubo, Nacelle, Gerador, 

Transformador, Disjuntor e Torres podem conter na sua composição insumos que 

não sejam de origem nacional, ou seja, importados. Assim, os fornecedores de 

aerogeradores podem ficar expostos à variação cambial quando da aquisição 

desses componentes, a variação cambial é o resultado da diferença entre o valor da 

moeda nacional frente à estrangeira ocorrida entre a data de aquisição do insumo 

importado e o efetivo pagamento do insumo.  Diante deste cenário, é possível que 

os fornecedores dos aerogeradores condicionem contratualmente a transferência do 

possível evento de risco ou mesmo uma parcela deste possível evento de risco para 

os empreendedores. Assim, embora o Brasil adote uma política de câmbio flutuante 

e com intervenções do banco central, essas variações cambiais podem ocorrem 

acima dos limites inicialmente previsto pelos empreendedores.  

 

EVR 12 - Alterações realizadas nos projetos ocorrid as principalmente por 

questões fundiárias de difícil solução  

Durante a construção dos parques eólicos poderão haver alterações nos projetos de 

construção dos parques, conexões e traçados de linhas de transmissão e 
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distribuição, os quais ocorrem principalmente devido ao reposicionamento de 

aerogeradores; reposicionamento de torres e linhas de transmissão devido às 

interferências com outras linhas de transmissão existentes na região; o traçado 

original apresentar características fundiárias de difícil solução; reposicionamento de 

linhas de distribuição; substituições de equipamentos por questões técnicas e 

incompatibilidade de equipamentos, entre outras. Entretanto, para os parques 

eólicos objeto desta pesquisa, constatou-se que as alterações poderiam ocorrer 

principalmente por questões fundiárias de difícil solução. 

  

 

EVR13 - Dificuldades na manutenção dos contratos de  arrendamentos durante 

a fase de implantação dos parques eólicos, haja vis ta que os empreendedores 

não são proprietários dos terrenos onde serão insta lados os aerogeradores 

Para implantação dos parques eólicos são celebrados contratos de arrendamento de 

terras entre os arrendadores (proprietários dos terrenos) e arrendatários 

(empreendedores dos parques eólicos) que compreendem as fases de projeto, 

implantação e operação dos parques. Assim, devido ao fato de que os 

empreendedores não são os proprietários das terras, quando da utilização das 

propriedades durante as fases citadas, é possível que os arrendadores questionem 

clausulas contratuais já acordadas no intuito de alterarem condicionantes para 

obtenção de maiores vantagens do que aquelas inicialmente celebradas em 

contrato. 

 

EVR14 - Dificuldades de negociação com os fornecedo res da cadeia de 

suprimentos 

Para construção dos parques eólicos se faz necessária à criação ou acesso do 

empreendedor a uma complexa cadeia de suprimentos de produtos e serviços 

especializados e que muitas vezes pode ser de difícil substituição. Esta 

característica do negócio pode reduzir o poder de negociação quando da 

elaboração, operação e manutenção dos contratos junto aos fornecedores, 

instituindo de certa forma um elevado grau de dependência do empreendedor para 

com os fornecedores. 
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EVR15 - Fuga e manejo de animais durante o período de construção dos 

parques 

Durante o período de construção dos parques eólicos, eventualmente, é necessária 

a retirada de cercas que dividem as propriedades para que se realize, por exemplo, 

os trabalhos de supressão da vegetação para construção de acessos, bases, 

instalação de aerogeradores, construção de linhas de transmissão e distribuição, 

construção de centro de produções de torres, canteiro de obras etc. Isto posto, caso 

seja necessária à retirada das cercas das propriedades é possível que animais como 

cavalos ou vacas fujam para outras propriedades, além da fuga para outras 

propriedades é possível também que esses animais possam acessar as rodovias da 

região, neste caso, em especial, existe eminente risco de esses animais provocarem 

acidentes resultando em mortes ou ferimentos tanto dos animais quanto para as 

pessoas que se envolverem no acidente, gerando nesses casos uma possível 

solicitação de indenização ao empreendedor como forma de ressarcimento do dano 

gerado. 

 

EVR16 - Não conexão dos parques eólicos ao SIN, int erdependência entre 

empreendimento 

Quando a construção dos parques eólicos é de responsabilidade dos 

empreendedores e a construção de subestações e linhas de transmissão, instalação 

de Conexão de Geração - ICG, é de terceiros, poderá haver a possibilidade que a 

ICG não seja construída nos prazos, qualidade e características técnicas 

inicialmente previstas pelos terceiros.  Desta forma, mesmo, que o empreendedor 

construtor do parque eólico tenha reconhecido pela ANEEL a situação de excludente 

de responsabilidade, situação esta onde a ANEEL reconhece que o empreendedor 

não possui gerência direta sobre o fato gerador do atraso ou mesmo atendeu o 

prazo de construção e foi considerado apto para gerar energia, poderá o 

empreendedor incorrer em custos adicionais como, por exemplo, de desmobilização 

e mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal superiores aos inicialmente 

previstos.  
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EVR17 - Ausência de mão de obra especializada na qu antidade e qualidade 

necessária 

A implantação dos parques eólicos depende necessariamente de um volume 

significativo de mão de obra especializada para execução de serviços nas áreas de 

engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, construção civil entre 

outras. Desta forma, a ausência de mão de obra especializada na quantidade e 

qualidade necessária poderá comprometer o cronograma de implantação do 

empreendimento. 

 

EVR18 - Invasões organizadas por movimentos sociais  

Os parques eólicos objeto da pesquisa estão localizados em zonas rurais de seis 

municípios do estado do Rio Grande do Norte – RN e essas zonas rurais estão 

localizadas a uma distância aproximada de 150 km da capital do estado, Natal. 

Segundo dados apresentados pelo IBGE (2010) e tratamento dos dados realizado 

pelo autor da pesquisa, esses municípios juntos, em média, apresentaram um Índice 

de Desenvolvimento Humano por Município - IDHM de 0,57, o que é considerado 

baixo segundo critérios da Organização das Nações Unidas - ONU. O IDHM é um 

índice que agrega três dimensões do desenvolvimento humano: a oportunidade de 

viver uma vida longa e saudável; ter acesso ao conhecimento e por fim ter um 

padrão de vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde, 

educação e renda (PNUD, 2016). Assim, implantações de parques eólicos em 

regiões com baixo IDHM, como é o caso dos parques objeto dessa pesquisa, podem 

ser suscetíveis a pressões por parte de movimentos sociais organizados com o 

objetivo de reivindicar indenizações ou contrapartidas para as comunidades em 

torno ao empreendimento superiores aquelas inicialmente previstas pelos 

empreendedores. Nestes casos podem ocorrer invasões aos canteiros de obras, 

depredações ou mesmo o impedimento do acesso de empregados aos parques. 

 

EVR19 - Atraso na obtenção das licenças ambientais 

Para construção dos parques eólicos são necessárias algumas licenças específicas 

tais como: Licença Prévia, Licença de Instalação, Autorização Especial para o 

Canteiro de Obras, Autorização para Supressão Vegetal; Licenças de Acessos e 

Licenças para o Centro Produtivo de Torres, para as quais são exigidas uma série 

de procedimentos e documentações acerca do empreendimento, bem como 
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impactos decorrentes da construção dos parques eólicos com diferentes órgãos, tais 

como: Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA; 

Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONEMA; Comando da Aeronáutica – 

COMAER; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Caso ocorram 

atrasos na coleta e elaboração de documentos para tais órgãos, esses atrasos 

poderão comprometer o cronograma inicialmente previsto da obra e 

consequentemente poderão atrasar também a data da entrada em operação 

comercial do parque eólico. 

 

EVR20 - Serviços inerentes ao manejo de dunas acima  dos incialmente 

previstos 

Alguns parques eólicos estão localizados na região litorânea do estado do Rio 

Grande do Norte e devido às características da região apresentam um grande 

volume de dunas móveis, dunas onde o trânsito de areia é livre e se processa de 

modo quase interrupto, o que demanda maiores esforços para sensibilização e 

conscientização da população local acerca das vantagens do empreendimento, 

obtenção do licenciamento ambiental, bem como do próprio ponto de vista 

construtivo das estradas de acesso e bases dos aerogeradores. Assim, caso o 

comportamento da velocidade, frequência, predominância de direção e sazonalidade 

do vento não sejam adequadamente estimados pelos empreendedores na fase de 

implantação, os custos com o manejo ou estabilização das dunas móveis poderão 

ser superiores aos inicialmente previstos. 

 

EVR21 - Mudanças climáticas: alteração do regime de  chuvas 

Durante o período de construção dos parques eólicos, alterações climáticas podem 

ocasionar mudanças no volume e frequência das chuvas nas regiões em que os 

parques estão sendo implantados, o que poderá comprometer o cronograma de 

execução das obras. Destaca-se que no período em que se mantiverem as 

condições meteorológicas adversas de chuvas fortes e/ou intensas ou mesmo raios 

e/ou relâmpagos que impeçam os prestadores de serviços de realizarem as 

atividades para execução da obra, este período, sem prejuízo à contratada, 

ocasionará prorrogação do prazo de conclusão dos serviços, uma vez que se trata 

de casos de força maior. Portanto, caso este possível evento de risco venha a 
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ocorrer, o empreendedor poderá desembolsar valores superiores aos inicialmente 

previstos com relação, por exemplo, a custos de desmobilização e mobilização de 

equipe e máquinas. 

 

EVR22 - Mudanças climáticas: ventos fortes ou extre mos. 

A energia eólica é a energia cinética do ar em movimento, o vento (CUSTÓDIO, 

2013). Alterações climáticas podem causar eventos extremos interferindo na 

velocidade e frequência dos ventos, o que poderá representar dificuldades 

operacionais e de segurança durante a fase de montagem dos componentes dos 

aerogeradores, especialmente quando do isamento da Nacele, Hub (Cubo) com pás 

- Rotor e Tramo das Torres. Além da fase de montagem dos componentes, ventos 

extremos também podem causar à queda de aerogeradores já montados durante a 

fase pré-operacional do parque eólico. Destaca-se que em condições adversas de 

ventos, geralmente em média acima de 12 metros por segundo, bem como outras 

condicionantes estabelecidas em contrato, os serviços de montagem podem ser 

paralisados pelo período em que se mantiverem tais condições climáticas, o que 

poderá ocasionar a prorrogação do prazo de conclusão dos serviços sem prejuízos à 

contratada, uma vez que se trata de casos de força maior. 

 

EVR23 - Ausência de água na quantidade ou qualidade  necessária para 

construção das torres de concreto  

As torres de concreto estão ganhando cada vez mais espaço no mercado nacional e 

substituindo em alguns casos as torres de aço, este fenômeno ocorre principalmente 

devido ao aumento da capacidade de geração de energia pelos aerogeradores, 

aumento da altura das torres no intuito de acessarem melhores ventos em alturas 

mais altas e o aumento dos custos do aço no mercado nacional. Para construção 

das torres de concreto os fornecedores de torres estão construindo instalações 

chamadas de Centros de Produção de Torres – CPTs, as quais tem por 

característica o consumo de um volume importante de água durante o processo 

produtivo das torres. Mas, como os CPTs ficam geralmente nas proximidades das 

bases de instalação dos aerogeradores e essas bases também estão geralmente 

localizadas muito próximas a regiões litorâneas de praias do estado do Rio Grande 

do Norte, é possível que nas regiões onde foram ou serão instalados os CPTs não 

exista acesso à água ou a qualidade de água disponível nos poços artesianos da 
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região seja imprópria para utilização no processo produtivo das torres, fazendo com 

que os empreendedores tenham que, por exemplo, adquirir água de outras 

localidades, transportá-la e por fim armazená-la nos CPTs. 

Superada esta etapa de identificação de quais EVRs podem impactar 

negativamente a implantação de parques eólicos em construção ou que serão 

construídos no estado do Rio Grande do Norte – RN, será apresentado a seguir em 

quais dos pilares do Triple Bottom Line - TBL estes EVR podem ser classificados, 

segundo a percepção dos especialistas da área de sustentabilidade que atuam em 

empresa(s) do segmento de energia. 

Destaca-se que os três especialistas respondentes do questionário exercem 

atualmente cargos gerenciais em áreas diretamente ligadas ao tema 

sustentabilidade. Mas, antes da apresentação do resultado das classificações por 

parte dos especialistas, conforme metodologia proposta, será apresentado a seguir 

a pré-classificação dos EVR nos pilares do TBL, realizada pelo autor da pesquisa e 

posteriormente a classificação realizada pelos especialistas. 

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS EVENTOS DE RISCOS IDENTIFICAD OS DE 

ACORDO COM AS DIMENSÕES DO TRIPLE BOTTOM LINE (TBL)  

 
Antes da submissão do questionário aos especialistas da área de 

sustentabilidade, o autor da pesquisa realizou uma pré-classificação dos possíveis 

eventos de riscos em um dos pilares do TBL no intuito de posteriormente ao envio e 

retorno das respostas dos especialistas verificar a aderência das respostas a pré-

classificação realizada pelo autor. Após a realização da pré-classificação, o 

questionário foi submetido à três especialistas da área de sustentabilidade e o 

resultado foi o seguinte: 
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Quadro 07 - Classificação dos EVRs pelos especialistas na área de sustentabilidade,  

 

  
Classificação  de acordo com o TBL 

N.º 
Descrição dos Eventos 

de Riscos - EVR 
Especialista 

01 
Especialista 

02 
Especialista 

03 

01 
Atrasos na obtenção de alvarás de 
construção dos parques eólicos. 

ECO ECO ECO 

02 
Atrasos na construção das linhas de 
transmissão para conexão à Subestação. 

SOC SOC SOC 

03 
Atrasos ou não obtenção da Declaração de 
utilidade pública - DUP. 

AMB ECO AMB 

04 

Atrasos, Indisponibilidade de Financiamento 
ou redução do volume de financiamento 
necessário para construção do 
empreendimento. 

AMB ECO AMB 

05 

Atrasos na habilitação dos empreendimentos 
ou dificuldades de manutenção da habilitação 
ao convênio referente à isenção do ICMS 
para energias renováveis no estado do Rio 
Grande do Norte. 

SOC SOC SOC 

06 

Atrasos na habilitação ao Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura - REIDI referente à isenção do 
PIS e COFINS para energias renováveis. 

SOC SOC SOC 
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Classificação  de acordo com o TBL 

N.º 
Descrição dos Eventos 

de Riscos - EVR 
Especialista 

01 
Especialista 

02 
Especialista 

03 

07 

Divergências de interpretação, empreendedor 
versus prefeitura, acerca dos incentivos 
fiscais oferecidos pelos municípios do estado 
do Rio Grande do Norte aos empreendedores 
de energia renovável. 

ECO ECO ECO 

08 
Não atingimento do Índice de nacionalização 
dos aerogeradores, pelos fornecedores, 
exigido pelo BNDES. 

ECO ECO ECO 

09 
Atrasos no envio das informações de medição 
dos ventos para a Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE. 

ECO ECO ECO 

10 
Não atendimento aos padrões de qualidade 
da energia gerada, harmônicos, exigidos pelo 
Operador Nacional do Sistema - ONS. 

ECO ECO ECO 

11 
Variações cambiais vinculadas à contratos de 
fornecimento de aerogeradores acima das 
inicialmente previstas pelos empreendedores. 

SOC SOC ECO 

12 
Alterações realizadas nos projetos, ocorridos 
principalmente por questões fundiárias de 
difícil solução. 

ECO ECO ECO 
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Classificação  de acordo com o TBL 

N.º 
Descrição dos Eventos 

de Riscos - EVR 
Especialista 

01 
Especialista 

02 
Especialista 

03 

13 

Dificuldades na manutenção dos contratos de 
arrendamentos durante a fase de implantação 
dos parques eólicos, haja vista que os 
empreendedores não são proprietários dos 
terrenos onde serão instalados os 
aerogeradores 

ECO ECO ECO 

14 
Dificuldades de negociação com os 
fornecedores, poder dos fornecedores, na 
cadeia de suprimentos. 

SOC SOC AMB 

15 
Fuga e manejo de animais durante o período 
de construção dos parques. 

SOC ECO ECO 

16 

Não escoamento da energia que poderia ser 
gerada pelo parque eólico devido a 
indefinição de conexão, interdependência 
entre empreendimentos. 

AMB AMB AMB 

17 
Ausência de mão de obra especializada nas 
quantidades e qualidade necessária. 

SOC ECO ECO 

18 
Invasões organizadas por movimentos 
sociais. 

SOC ECO SOC 
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Classificação  de acordo com o TBL 

N.º 
Descrição dos Eventos 

de Riscos - EVR 
Especialista 

01 
Especialista 

02 
Especialista 

03 

19 Atraso na obtenção das Licenças ambientais. ECO ECO ECO 

20 
Serviços inerentes ao manejo de dunas acima 
dos incialmente previstos. 

SOC SOC SOC 

21 
Mudanças climáticas  que possam alterar o 
regime de chuvas acima dos inicialmente 
previstos. 

AMB AMB ECO 

22 
Mudanças climáticas que possam provocar 
ventos fortes, acima daqueles inicialmente 
previstos. 

AMB AMB AMB 

23 

Ausência de água na quantidade ou 
qualidade necessária para construção das 
torres de concreto, suprimento de água nos 
locais dos parques eólicos. 

ECO ECO ECO 

Legendas da tabela: 
Especialista 01 – Respostas realizadas pelo especialista em sustentabilidade, entrevista realizada em 
09/01/2017. 
Especialista 02 – Respostas realizadas pelo especialista em sustentabilidade, entrevista realizada em 
13/01/2017. 
Especialista 03 – Respostas realizadas pelo especialista em sustentabilidade, entrevista realizada em 
13/01/2017. 
Pilar Econômico – ECO (Cor Azul), Pilar Social – SOC (Cor Laranja)  e Pilar Ambiental – AMB (Cor 
Verde). 
Fonte:  Elaborado pelo autor.  
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Conforme pode-se observar nas repostas dos especialistas, para grande 

maioria das respostas houve similaridade na classificação dos eventos de riscos em 

uma das dimensões do Triple Bottom Line e quando comparadas todas as 

respostas, pré-classificação e especialistas, tem-se os seguintes resultados: 

 

Quadro 08 – Classificação dos EVR de acordo com o TBL: autor e especialistas 
 

  Classificação  de acordo com o TBL 

N.º 
Descrição dos Eventos  

de Riscos - EVR  
Autor ESP 01 ESP 02 ESP 03 

01 
Atrasos na obtenção de alvarás de 
construção dos parques eólicos. 

ECO ECO ECO ECO 

02 
Atrasos na construção das linhas de 
transmissão para conexão à Subestação. 

SOC SOC SOC SOC 

03 
Atrasos ou não obtenção da Declaração de 
utilidade pública - DUP. 

AMB AMB ECO AMB 

04 

Atrasos, Indisponibilidade de Financiamento 
ou redução do volume de financiamento 
necessário para construção do 
empreendimento. 

AMB AMB ECO AMB 

05 

Atrasos na habilitação dos empreendimentos 
ou dificuldades de manutenção da 
habilitação ao convênio referente à isenção 
do ICMS para energias renováveis no estado 
do Rio Grande do Norte. 

SOC SOC SOC SOC 
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  Classificação  de acordo com o TBL 

N.º 
Descrição dos Eventos  

de Riscos - EVR  
Autor ESP 01 ESP 02 ESP 03 

06 

Atrasos na habilitação ao Regime Especial 
de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura - REIDI referente à isenção do 
PIS e COFINS para energias renováveis. 

SOC SOC SOC SOC 

07 

Divergências de interpretação, 
empreendedor versus prefeitura, acerca dos 
incentivos fiscais oferecidos pelos municípios 
do estado do Rio Grande do Norte aos 
empreendedores de energia renovável. 

ECO ECO ECO ECO 

08 
Não atingimento do Índice de nacionalização 
dos aerogeradores, pelos fornecedores, 
exigido pelo BNDES. 

ECO ECO ECO ECO 

09 
Atrasos no envio das informações de 
medição dos ventos para a Empresa de 
Pesquisa Energética - EPE. 

SOC ECO ECO ECO 

10 
Não atendimento aos padrões de qualidade 
da energia gerada, harmônicos, exigidos 
pelo Operador Nacional do Sistema - ONS. 

ECO ECO ECO ECO 

11 

Variações cambiais vinculadas à contratos 
de fornecimento de aerogeradores acima das 
inicialmente previstas pelos 
empreendedores. 

ECO SOC SOC ECO 
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  Classificação  de acordo com o TBL 

N.º 
Descrição dos Eventos  

de Riscos - EVR  
Autor ESP 01 ESP 02 ESP 03 

12 
Alterações realizadas nos projetos, ocorridos 
principalmente por questões fundiárias de 
difícil solução. 

ECO ECO ECO ECO 

13 

Dificuldades na manutenção dos contratos 
de arrendamentos durante a fase de 
implantação dos parques eólicos, haja vista 
que os empreendedores não são 
proprietários dos terrenos onde serão 
instalados os aerogeradores 

ECO ECO ECO ECO 

14 
Dificuldades de negociação com os 
fornecedores, poder dos fornecedores, na 
cadeia de suprimentos. 

SOC SOC SOC AMB 

15 
Fuga e manejo de animais durante o período 
de construção dos parques. 

ECO SOC ECO ECO 

16 

Não escoamento da energia que poderia ser 
gerada pelo parque eólico devido a 
indefinição de conexão, interdependência 
entre empreendimentos. 

AMB AMB AMB AMB 

17 
Ausência de mão de obra especializada nas 
quantidades e qualidade necessária. 

ECO SOC ECO ECO 
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  Classificação  de acordo com o TBL 

N.º 
Descrição dos Eventos  

de Riscos - EVR  
Autor ESP 01 ESP 02 ESP 03 

18 
Invasões organizadas por movimentos 
sociais. 

SOC SOC ECO SOC 

19 Atraso na obtenção das Licenças ambientais. ECO ECO ECO ECO 

20 
Serviços inerentes ao manejo de dunas 
acima dos incialmente previstos. 

SOC SOC SOC SOC 

21 
Mudanças climáticas  que possam alterar o 
regime de chuvas acima dos inicialmente 
previstos. 

ECO AMB AMB ECO 

22 
Mudanças climáticas que possam provocar 
ventos fortes, acima daqueles inicialmente 
previstos. 

AMB AMB AMB AMB 

23 

Ausência de água na quantidade ou 
qualidade necessária para construção das 
torres de concreto, suprimento de água nos 
locais dos parques eólicos. 

ECO ECO ECO ECO 

Legenda: ESP – Especialista da área de sustentabilidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Conforme pode-se observar nas repostas realizadas pelo autor da pesquisa 

e os especialistas da área de sustentabilidade houve similaridade de respostas para 

grande maioria das classificações dos eventos de riscos identificados em um dos 

pilares do TBL. Entretanto, especificamente para dois eventos de riscos, número 14 

e 23, houve empate na classificação dos pilares do TBL. 

Analisando o contexto dos possíveis eventos de riscos optou-se para os dois 

casos, EVR 14 e 23, em classificá-los no pilar econômico. No caso do EVR14, 

quando o empreendedor encontrar dificuldades de negociação com os fornecedores, 

da cadeia de suprimentos, possivelmente os custos inerentes aos serviços ou 

equipamentos poderão ser superiores aos inicialmente previstos pelo 

empreendedor, não havendo nessa perspectiva prejuízo imediato a cadeia de valor 

e a geração de empregos, mas, sim poderá haver aumento dos custos para 

implantação do empreendimento. 

Quanto ao EVR23, referente à ausência de água na quantidade ou 

qualidade necessária para construção das torres de concreto optou-se também em 

classificar esse evento de risco no pilar econômico. Embora entenda-se que a 

retirada de agua pelas empresas contratadas para construção das torres impacte no 

meio ambiente, entendeu-se que o custo adicional para retirada de agua em outras 

localidades é predominantemente um impacto econômico, uma vez que espera-se 

que a extração da agua utilizada na construção seja extraída de locais que possuam 

as devidas licenças e as empresas contratadas estejam trabalhando dentro da 

capacidade regenerativa dos poços artesianos de onde essa agua será retirada. 

Após coletada as informações e analisados os dados, concluiu-se que para 

esta pesquisa a classificação dos eventos de riscos de acordo com os pilares do 

Triple Bottom Line (TBL), sendo elas: econômica, social e ambiental, será a 

seguinte: 

 

Quadro 09 - Classificação para pesquisa dos EVR de acordo com o TBL 
 

Nº 
Descrição dos Eventos  

de Riscos – EVR 
Classificação pelo Tripl e Bottom  Line  

(Respostas Predominantes) 

01 
Atrasos na obtenção de alvarás de construção 
dos parques eólicos. 

Pilar Econômico 
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Nº 
Descrição dos Eventos  

de Riscos – EVR 
Classificação pelo Tripl e Bottom  Line  

(Respostas Predominantes) 

02 
Atrasos na construção das linhas de transmissão 
para conexão à subestação. 

Pilar Econômico 

03 
Atrasos ou não obtenção da Declaração de 
Utilidade Pública - DUP. 

Pilar Econômico 

04 
Atrasos, indisponibilidade de financiamento ou 
redução do volume de financiamento necessário 
para construção do empreendimento. 

Pilar Econômico 

05 

Atrasos na habilitação dos empreendimentos ou 
dificuldades de manutenção da habilitação ao 
convênio referente à isenção do ICMS para 
energias renováveis no estado do Rio Grande do 
Norte. 

Pilar Econômico 

06 

Atrasos na habilitação do Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura - REIDI referente à isenção de PIS 
e COFINS para energias renováveis. 

Pilar Econômico 

07 

Divergências de interpretação, empreendedor 
versus prefeitura, acerca dos incentivos fiscais 
oferecidos pelos municípios do estado do Rio 
Grande do Norte aos empreendedores de 
energia renovável. 

Pilar Econômico 

08 
Não atingimento do índice de nacionalização dos 
aerogeradores, pelos fornecedores, exigido pelo 
BNDES. 

Pilar Econômico 

09 
Atrasos no envio das informações de medição 
dos ventos para a Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE. 

Pilar Econômico 

10 

Não atendimento aos padrões de qualidade da 
energia gerada, harmônicos, exigidos pelo 
Operador Nacional do Sistema - ONS, na fase 
de comissionamento. 

Pilar Econômico 
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Nº 
Descrição dos Eventos  

de Riscos – EVR 
Classificação pelo Tripl e Bottom  Line  

(Respostas Predominantes) 

11 
Variações cambiais vinculadas a contratos de 
fornecimento de aerogeradores acima das 
inicialmente previstas pelos empreendedores. 

Pilar Econômico 

12 
Alterações realizadas nos projetos, ocorridos 
principalmente por questões fundiárias de difícil 
solução. 

Pilar Social 

13 

Dificuldades na manutenção dos contratos de 
arrendamentos durante a fase de implantação 
dos parques eólicos, haja vista que os 
empreendedores não são proprietários dos 
terrenos onde serão instalados os 
aerogeradores. 

Pilar Social 

14 
Dificuldades de negociação com os 
fornecedores, poder dos fornecedores, na cadeia 
de suprimentos. 

Pilar Econômico 

15 
Fuga e manejo de animais durante o período de 
construção dos parques. 

Pilar Social 

16 
Não conexão dos parques eólicos ao SIN, 
interdependência entre empreendimentos 

Pilar Social 

17 
Ausência de mão de obra especializada na 
quantidade e qualidade necessária. 

Pilar Social 

18 Invasões organizadas por movimentos sociais. Pilar Social 

19 Atraso na obtenção das licenças ambientais. Pilar Ambiental 
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Nº 
Descrição dos Eventos  

de Riscos – EVR 
Classificação pelo Tripl e Bottom  Line  

(Respostas Predominantes) 

20 
Serviços inerentes ao manejo de dunas acima 
dos incialmente previstos. 

Pilar Ambiental 

21 
Mudanças climáticas, alteração do regime de 
chuvas. 

Pilar Ambiental 

22 Mudanças climáticas, ventos fortes ou extremos. Pilar Ambiental 

23 

Ausência de água na quantidade ou qualidade 
necessária para construção das torres de 
concreto, suprimento de água nos locais dos 
parques eólicos. 

Pilar Econômico 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Importante destacar que após a classificação dos vinte e três EVRs, 

verificou-se durante as entrevistas realizadas com os especialistas da área de 

sustentabilidade que a tarefa de classificação dos EVR em único pilar do TBL não foi 

um exercício simples e objetivo de ser realizado, mas ao contrário disto, devido a 

complexidade e subjetividade carregada de significados para os respondentes, uma 

vez que em vários momentos durante o apontamento das respostas pelos 

especialistas houve dúvidas por parte dos respondentes quanto a predominância e 

natureza econômica, social ou ambiental do possível evento de risco. 

Exemplo deste fenômeno ocorreu quando da classificação, pelo autor da 

pesquisa, do evento de risco número 07 no pilar social, uma vez que refere-se as 

divergências de interpretação, empreendedor versus prefeitura, acerca dos 

incentivos fiscais oferecidos pelos municípios do estado do Rio Grande do Norte aos 

empreendedores de energia renovável. Essa classificação foi realizada pelo autor da 

pesquisa como sendo de natureza predominante social, pois para o autor os motivos 

pelos quais podem levar uma prefeitura a interpretar a legislação municipal de 

maneira diversa daquela do empreendedor tem por finalidade, natureza, auferir 

maiores recursos para que o município tenha condições de realizar maiores 
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investimentos em áreas sociais por exemplo, pois conforme relatado na pesquisa os 

municípios onde estão localizados os parques eólicos objeto desta pesquisa 

apresentam baixo IDHM segundo a ONU. Entretanto, para os três especialistas da 

área de sustentabilidade este evento de risco tratava-se de um evento de natureza 

econômica, uma vez que haveria maior desembolso pelo empreendedor do 

empreendimento.  

Porém, segundo a metodologia adotada nesta pesquisa prevaleceria para 

classificação do pilar do TBL a classificação que obtivesse a maior frequência de 

indicação de classificação para o EVR. Assim, as divergências de interpretação, 

empreendedor versus prefeitura, acerca dos incentivos fiscais oferecidos pelos 

municípios do estado do Rio Grande do Norte aos empreendedores de energia 

renovável, segundo as premissas adotadas, foram classificadas como sendo 

integrante do pilar econômico. 

O fato constatado pode ser verificado também no desenvolvimento 

conceitual desta pesquisa, onde para autores como Nascimento, Mendonça e Cunha 

(2012 apud Savitz; Weber, 2006) a criação de empregos trata-se de um pilar 

econômico, mas para o GRI (2015) o emprego e relações trabalhistas trata-se de um 

pilar social. Portanto, verificou-se que tanto na literatura abordada nesta pesquisa 

quanto na intepretação das respostas realizadas pelos especialistas da área de 

sustentabilidade que existem divergências conceituais e empíricas quanto a 

classificação dos pilares da sustentabilidade tornando a classificação qualitativa e 

subjetiva. 

Adicionalmente, além das divergências de classificações, constatou-se 

também haver dúvidas por parte dos respondentes quando da tipificação do possível 

evento de risco em um único pilar do TBL, uma vez que constatou-se durante a 

aplicação dos questionários que os respondentes frequentemente tinham mais 

dúvidas se o evento de risco apresentado a ele era de natureza econômica ou 

social, ou se o EVR era de natureza econômica ou ambiental, ou ainda se o EVR 

poderia ser de natureza social ou ambiental, mas em nenhum momento verificou-se 

que os respondentes ficaram em dúvida se o EVR poderia ser classificado como de 

natureza econômico, social ou ambiental, conforme demonstrado a seguir: 
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Figura 03- Inter-relações evidenciadas nas classificações do TBL 
 

Objeto da pesquisa  

(natureza do evento) 

Dúvida predominante dos  

respondentes 

 

 

 

 

Dúvida dos respondentes em  

menor grau 

Item não detectado durante  

as entrevistas 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Conforme apresentado na Figura 03, o objeto desta pesquisa teve como 

intuito classificar os EVR em um único pilar sendo ele econômico, social ou 

ambiental. Mas, durante as entrevistas constatou-se que predominantemente a 

dúvida dos respondentes recaia quanto a classificação em dois dos pilares 

prevalecendo o pilar econômico nas combinações. A combinação dos pilares social 

e ambiental apareceu com uma frequência menor e por fim não detectou-se durante 

as entrevistas que um EVR poderia ser classificado simultaneamente nos três 

pilares do Triple Bottom Line. 

Realizadas as conclusões e análises acerca da classificação dos possíveis 

eventos de riscos de acordo com os pilares do Triple Bottom Line (TBL), a próxima 

etapa da pesquisa versou sobre a mensuração dos EVR, probabilidade versus 

impacto, de acordo com a percepção dos gestores da alta administração nos pilares 

do TBL, apresentado no próximo item. 

 

SOCIAL AMBIENTAL

ECONÔMICO

SOCIAL AMBIENTAL

ECONÔMICO
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4.3 PERCEPÇÃO DOS GESTORES DA ALTA ADMINISTRAÇÃO CO M 

RELAÇÃO AOS EVR QUE PODEM IMPACTAR NEGATIVAMENTE A 

IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS. 

 

Com base na percepção dos gestores da relação probabilidade versus impacto dos 

eventos de risco, obteve-se os seguintes resultados apresentados na Tabela a 

seguir. 

 

Tabela 09 - Percepção dos Gestores da Alta Administração com relação aos EVR 
 

     
  

    
  

   

Probabilidade 
(Frequência das 

Respostas) 
 

Impacto 
(Frequência das 

Respostas) 

Resultado da 
Mensuração  

(Maior 
Frequência) 

N.º Possíveis Eventos de 
Riscos - EVR 

Classificação  
no Triple 

Bottom Line 
MB BX MD AT MA MB BX MD AT MA PRO IMP 

01 
Atrasos na obtenção de 
alvarás de construção 
dos parques eólicos. 

Econômico 04 02 05 01 00 04 05 02 01 00 MD BX 

02 

Atrasos na construção 
das linhas de transmissão 
para conexão à 
Subestação. 

Econômico 01 00 05 04 02 00 00 03 07 02 AT AT 

03 
Atrasos ou não obtenção 
da Declaração de 
utilidade pública - DUP. 

Econômico 00 03 06 02 01 01 03 06 02 00 MD MD 
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Probabilidade 
(Frequência das 

Respostas) 
 

Impacto 
(Frequência das 

Respostas) 

Resultado da 
Mensuração  

(Maior 
Frequência) 

N.º Possíveis Eventos de 
Riscos - EVR 

Classificação  
no Triple 

Bottom Line 
MB BX MD AT MA MB BX MD AT MA PRO IMP 

04 

Atrasos, Indisponibilidade 
de Financiamento ou 
redução do volume de 
financiamento necessário 
para construção do 
empreendimento. 

Econômico 00 00 00 09 03 00 00 00 08 04 AT AT 

05 

Atrasos na habilitação 
dos empreendimentos ou 
dificuldades de 
manutenção da 
habilitação ao convênio 
referente à isenção do 
ICMS para energias 
renováveis no estado do 
Rio Grande do Norte. 

Econômico 00 04 06 02 00 00 01 07 04 00 MD MD 

06 

Atrasos na habilitação ao 
Regime Especial de 
Incentivos para o 
Desenvolvimento da 
Infraestrutura - REIDI 
referente à isenção do 
PIS e COFINS para 
energias renováveis. 

Econômico 00 03 06 03 00 00 01 08 03 00 MD MD 

07 

Divergências de 
interpretação, 
empreendedor versus 
prefeitura, acerca dos 
incentivos fiscais 
oferecidos pelos 
municípios do estado do 
Rio Grande do Norte aos 
empreendedores de 
energia renovável. 

Econômico 00 00 02 09 01 01 07 02 02 00 AT BX 

08 

Não atingimento do Índice 
de nacionalização dos 
aerogeradores, pelos 
fornecedores, exigido 
pelo BNDES. 

Econômico 01 08 02 01 00 00 00 02 10 00 BX AT 
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Probabilidade 
(Frequência das 

Respostas) 
 

Impacto 
(Frequência das 

Respostas) 

Resultado da 
Mensuração  

(Maior 
Frequência) 

N.º Possíveis Eventos de 
Riscos - EVR 

Classificação  
no Triple 

Bottom Line 
MB BX MD AT MA MB BX MD AT MA PRO IMP 

09 

Atrasos no envio das 
informações de medição 
dos ventos para a 
Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE. 

Econômico 00 04 06 02 00 00 03 05 04 00 MD MD 

10 

Não atendimento aos 
padrões de qualidade da 
energia gerada, 
harmônicos, exigidos pelo 
Operador Nacional do 
Sistema - ONS. 

Econômico 00 02 03 07 00 01 08 03 00 00 AT BX 

11 

Variações cambiais 
vinculadas à contratos de 
fornecimento de 
aerogeradores acima das 
inicialmente previstas 
pelos empreendedores. 

Econômico 00 00 02 10 00 00 00 00 09 03 AT AT 

12 

Alterações realizadas nos 
projetos, ocorridos 
principalmente por 
questões fundiárias de 
difícil solução. 

Social 00 02 02 08 00 00 02 07 03 00 AT MD 

13 

Dificuldades na 
manutenção dos 
contratos de 
arrendamentos durante a 
fase de implantação dos 
parques eólicos, haja 
vista que os 
empreendedores não são 
proprietários dos terrenos 
onde serão instalados os 
aerogeradores 

Social 00 04 05 03 00 00 08 02 02 00 MD BX 
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Probabilidade 
(Frequência das 

Respostas) 
 

Impacto 
(Frequência das 

Respostas) 

Resultado da 
Mensuração  

(Maior 
Frequência) 

N.º Possíveis Eventos de 
Riscos - EVR 

Classificação  
no Triple 

Bottom Line 
MB BX MD AT MA MB BX MD AT MA PRO IMP 

14 

Dificuldades de 
negociação com os 
fornecedores, poder dos 
fornecedores, na cadeia 
de suprimentos. 

Social 00 00 02 09 01 00 00 03 06 03 AT AT 

15 

Fuga e manejo de 
animais durante o período 
de construção dos 
parques. 

Social 00 03 02 07 00 10 02 00 00 00 AT MB 

16 

Não escoamento da 
energia que poderia ser 
gerada pelo parque eólico 
devido a indefinição de 
conexão, 
interdependência entre 
empreendimentos. 

Social 00 00 02 09 01 01 07 03 01 00 AT BX 

17 

Ausência de mão de obra 
especializada nas 
quantidades e qualidade 
necessária. 

Social 02 03 00 07 00 01 03 06 02 00 AT MD 

18 Invasões organizadas por 
movimentos sociais. Social 00 02 03 06 01 02 08 01 01 00 AT BX 
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Probabilidade 
(Frequência das 

Respostas) 
 

Impacto 
(Frequência das 

Respostas) 

Resultado da 
Mensuração  

(Maior 
Frequência) 

N.º Possíveis Eventos de 
Riscos - EVR 

Classificação  
no Triple 

Bottom Line 
MB BX MD AT MA MB BX MD AT MA PRO IMP 

19 
Atraso na obtenção das 
Licenças ambientais. Ambiental 00 00 03 07 02 00 00 05 06 01 AT AT 

20 
Serviços inerentes ao 
manejo de dunas acima 
dos incialmente previstos. 

Ambiental 00 01 03 08 00 03 03 04 02 00 AT MD 

21 

Mudanças climáticas  que 
possam alterar o regime 
de chuvas acima dos 
inicialmente previstos. 

Ambiental 04 06 01 01 00 05 07 00 00 00 BX BX 

22 

Mudanças climáticas que 
possam provocar ventos 
fortes, acima daqueles 
inicialmente previstos. 

Ambiental 03 06 01 02 00 01 03 04 03 01 BX MD 

23 

Ausência de água na 
quantidade ou qualidade 
necessária para 
construção das torres de 
concreto, suprimento de 
água nos locais dos 
parques eólicos. 

Ambiental 00 00 01 09 02 03 05 04 00 00 AT BX 

Legenda da tabela:  MB – Muito Baixo(a), BX – Baixo(a), MD – Moderado(a), AT – Alto(a) e MA – 

Muito Alto(a). PRO – Probabilidade e IMP – Impacto. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Conforme apresentado na Tabela 09, após a consolidação de todas as 

respostas dos gestores da alta administração quanto a probabilidade versus impacto 

de ocorrência dos possíveis eventos de riscos listados nas dimensões do TBL, 

constata-se que quatro dos vinte e três possíveis eventos de riscos, conjuntamente, 

apresentam probabilidade e impacto alto, sendo eles:  

 

Pilar Econômico: EVR04  - Atrasos, Indisponibilidade de Financiamento ou redução 

do volume de financiamento necessário para construção do empreendimento; e 

EVR11 - Variações cambiais vinculadas à contratos de fornecimento de 

aerogeradores acima das inicialmente previstas pelos empreendedores. 

 

Pilar Social: EVR14 - Dificuldades de negociação com os fornecedores, poder dos 

fornecedores, na cadeia de suprimentos. 

Pilar Ambiental: EVR19 - Atraso na obtenção das Licenças ambientais. 

 

Os outros dezenove possíveis eventos de riscos apresentados na Tabela 09, 

foram classificados pelos gestores da alta administração, conjuntamente, em 

escalas menores de severidade, probabilidade versus impacto, as quais também 

serão apresentados nas matrizes de possíveis eventos de riscos do item a seguir, 

bem como na matriz de evento de riscos consolidada. 

 

4.4 MATRIZES DOS EVENTOS DE RISCOS NOS PILARES DO T RIPLE 

BOTTOM LINE. 

 

Classificados todos os possíveis eventos de riscos, a seguir será 

apresentado todos os vinte e três possíveis eventos de riscos identificados, 

classificados e mensurados nesta pesquisa em três matrizes de eventos de riscos: 

econômica, social e ambiental as quais representam as mensurações, probabilidade 

versus impacto, realizadas pelos gestores da alta administração em cada um dos 

pilares do Triple Bottom Line, como segue: 
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4.4.1 Matriz dos eventos de riscos referentes ao pi lar econômico. 

 

Dando continuidade ao apresentado e no intuito de elaborar uma matriz de 

evento de risco referente ao pilar econômico, apresenta-se a seguir os possíveis 

eventos de riscos classificados pelo TBL e mensurados em termos de probabilidade 

versus impacto pelos gestores da alta administração, como segue: 
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Quadro10-Matriz de eventos de risco: pilar econômico 
 

  
Probabilidade - PRO  Impacto - IMP Resultado  

 

N.º Descrição dos eventos de riscos –EVR Classificação 
dos Gestores 

Peso  
PRO 

Classificação 
dos Gestores  

Peso  
IMP 

Peso da 
PRO (x) 
Peso do 

IMP 

Classificação 
do EVR, pilar 
Econômico 

01 Atrasos na obtenção de alvarás de construção dos parques eólicos. Moderada 03 Baixo 02 06 Baixo 

02 
Atrasos na construção das linhas de transmissão para conexão à 
Subestação. 

Moderada 03 Alto 04 12 Moderado 

03 Atrasos ou não obtenção da Declaração de utilidade pública - DUP. Moderada 03 Moderado 03 09 Moderado 

04 
Atrasos, Indisponibilidade de Financiamento ou redução do volume de 
financiamento necessário para construção do empreendimento. 

Alta 04 Alto 04 16 Alto 

05 
Atrasos na habilitação dos empreendimentos ou dificuldades de manutenção 
da habilitação ao convênio referente à isenção do ICMS para energias 
renováveis no estado do Rio Grande do Norte. 

Moderada 03 Moderado 03 09 Moderado 

06 
Atrasos na habilitação ao Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI referente à isenção do PIS e 
COFINS para energias renováveis. 

Moderada 03 Moderado 03 09 Moderado 

07 
Divergências de interpretação, empreendedor versus prefeitura, acerca dos 
incentivos fiscais oferecidos pelos municípios do estado do Rio Grande do 
Norte aos empreendedores de energia renovável. 

Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

08 
Não atingimento do Índice de nacionalização dos aerogeradores, pelos 
fornecedores, exigido pelo BNDES. 

Baixa 02 Alto 04 08 Baixo 
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Probabilidade - PRO  Impacto - IMP Resultado  

 

N.º Descrição dos eventos de riscos –EVR Classificação 
dos Gestores 

Peso  
PRO 

Classificação 
dos Gestores  

Peso  
IMP 

Peso da 
PRO (x) 
Peso do 

IMP 

Classificação 
do EVR, pilar 
Econômico 

09 
Atrasos no envio das informações de medição dos ventos para a Empresa de 
Pesquisa Energética - EPE. 

Moderada 03 Moderado 03 09 Moderado 

10 
Não atendimento aos padrões de qualidade da energia gerada, harmônicos, 
exigidos pelo Operador Nacional do Sistema - ONS. 

Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

11 
Variações cambiais vinculadas à contratos de fornecimento de 
aerogeradores acima das inicialmente previstas pelos empreendedores. 

Alta 04 Alto 04 16 Alto 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
A seguir, será apresentada a matriz de evento de risco do pilar econômico, identificando os números dos eventos de riscos 

relacionados no Quadro10-Matriz de eventos de risco: pilar econômico , bem como os quadrantes onde os EVR estão plotados, 

sendo eles: Evento de Risco Baixo, Muito Baixo, Moderado, Alto e Muito Alto. 
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Figura 04 – Ilustração gráfica da matriz de eventos de riscos: pilar econômico 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Relacionados os onze eventos de riscos, pilar econômico, que podem 

impactar negativamente a implantação de parques eólicos, o próximo item 

demonstra os EVR relacionados ao pilar social do TBL. 

 

4.4.2 Matriz dos eventos de riscos referentes ao pi lar social 

 

Apresenta-se a seguir os possíveis eventos de riscos classificados pelo TBL 

e mensurados em termos de probabilidade versus impacto pelos gestores da alta 

administração, como segue: 
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Quadro11- Matriz de eventos de riscos: pilar social 
 

  
Probabilidade - PRO  Impacto - IMP Resultado  

 

N.º Descrição dos eventos de riscos – EVR Classificação 
dos Gestores 

Peso  
PRO 

Classificação 
dos Gestores  

Peso  
IMP 

Peso da 
PRO (x) 
Peso do 

IMP 

Classificação 
do EVR, pilar 

Social 

12 
Alterações realizadas nos projetos, ocorridos principalmente por questões 
fundiárias de difícil solução. Alta 04 Moderado 03 12 Moderado 

13 
Dificuldades na manutenção dos contratos de arrendamentos durante a fase 
de implantação dos parques eólicos, haja vista que os empreendedores não 
são proprietários dos terrenos onde serão instalados os aerogeradores 

Moderada 03 Baixo 02 06 Baixo 

14 
Dificuldades de negociação com os fornecedores, poder dos fornecedores, 
na cadeia de suprimentos. 

Alta 04 Alto 04 16 Alto 

15 Fuga e manejo de animais durante o período de construção dos parques. Alta 04 Muito Baixo 01 04 Baixo 

16 
Não escoamento da energia que poderia ser gerada pelo parque eólico 
devido a indefinição de conexão, interdependência entre empreendimentos. 

Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

17 Ausência de mão de obra especializada nas quantidades e qualidade 
necessária. 

Alta 04 Moderado 03 12 Moderado 

18 Invasões organizadas por movimentos sociais. Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 05 – Ilustração gráfica da matriz de eventos de riscos: pilar social 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Relacionados os sete eventos de riscos do pilar social, que podem impactar 

negativamente a implantação de parques eólicos, o próximo item demonstra os EVR 

relacionados ao pilar ambiental do TBL. 

 

4.4.3 Matriz dos eventos de riscos referentes ao pi lar ambiental 

 

Dando continuidade ao apresentado e no intuito de elaborar uma matriz de 

evento de risco referente ao pilar ambiental, apresenta-se a seguir os possíveis 

eventos de riscos classificados pelo TBL e mensurados em termos de probabilidade 

versus impacto pelos gestores da alta administração, como segue: 
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Quadro12-Matriz de eventos de riscos: pilar ambiental 
 

  
Probabilidade - PRO  Impacto - IMP Resultado  

 

N.º Descrição dos eventos de riscos – EVR Classificação 
dos Gestores 

Peso  
PRO 

Classificação 
dos Gestores  

Peso  
IMP 

Peso da 
PRO (x) 
Peso do 

IMP 

Classificação 
do EVR, pilar 

Ambiental 

19 Atraso na obtenção das Licenças ambientais. Alta 04 Alto 04 16 Alto 

20 Serviços inerentes ao manejo de dunas acima dos incialmente previstos. Alta 04 Moderado 03 12 Moderado 

21 
Mudanças climáticas  que possam alterar o regime de chuvas acima dos 
inicialmente previstos. 

Baixa 02 Baixo 02 04 Baixo 

22 
Mudanças climáticas que possam provocar ventos fortes, acima daqueles 
inicialmente previstos. 

Baixa 02 Moderado 03 06 Baixo 

23 
Ausência de água na quantidade ou qualidade necessária para construção 
das torres de concreto, suprimento de água nos locais dos parques eólicos. 

Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
A seguir, será apresentada uma matriz de evento de risco do pilar social, identificando os números dos eventos de riscos, , 

bem como os quadrantes onde os EVR estão plotados, sendo eles: Evento de Risco Baixo, Muito Baixo, Moderado, Alto e Muito 

Alto. 
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Figura 06 – Ilustração gráfica da matriz de eventos de riscos: pilar ambiental 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Relacionados os cinco eventos de riscos do pilar social, que podem impactar 

negativamente a implantação de parques eólicos, o próximo item trata da 

consolidação de todos os eventos de riscos, classificados da maior para menor 

severidade independentemente do pilar em que se encontra. 
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4.5 MATRIZ DOS EVENTOS DE RISCOS NOS PILARES DO TRI PLE 

BOTTOM LINE. 

 

Classificados todos os possíveis eventos de riscos, a seguir será 

apresentado todos os vinte e três possíveis EVR identificados, classificados e 

mensurados nesta pesquisa em uma única matriz, classificados da maior para 

menor severidade de classificação de risco, independentemente do pilar em que se 

encontra.
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Quadro13- Matriz de eventos de riscos consolidada, priorizada pelo grau de severidade do EVR 
 

Probabilidade - PRO  Impacto - IMP Resultado  
 

N.º Descrição dos Eventos de Riscos - EVR 
Classificação 

no  
pilar do TBL 

Classificação 
dos Gestores 

Peso  
PRO 

Classificação 
dos Gestores  

Peso  
IMP 

Peso da 
PRO (x) 
Peso do 

IMP 

Quadrante 
na Matriz 
de Evento 
de Risco 

04 
Atrasos, Indisponibilidade de Financiamento ou redução do 
volume de financiamento necessário para construção do 
empreendimento. 

Econômico Alta 04 Alto 04 16 Alto 

11 
Variações cambiais vinculadas à contratos de fornecimento de 
aerogeradores acima das inicialmente previstas pelos 
empreendedores. 

Econômico Alta 04 Alto 04 16 Alto 

14 
Dificuldades de negociação com os fornecedores, poder dos 
fornecedores, na cadeia de suprimentos. 

Social Alta 04 Alto 04 16 Alto 

19 Atraso na obtenção das Licenças ambientais. Ambiental Alta 04 Alto 04 16 Alto 

02 
Atrasos na construção das linhas de transmissão para conexão 
à Subestação. 

Econômico Moderada 03 Alto 04 12 Moderado 

03 Atrasos ou não obtenção da Declaração de utilidade pública - 
DUP. 

Econômico Moderada 03 Moderado 03 09 Moderado 
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Probabilidade - PRO  Impacto - IMP Resultado  
 

N.º Descrição dos Eventos de Riscos - EVR 
Classificação 

no  
pilar do TBL 

Classificação 
dos Gestores 

Peso  
PRO 

Classificação 
dos Gestores  

Peso  
IMP 

Peso da 
PRO (x) 
Peso do 

IMP 

Quadrante 
na Matriz 
de Evento 
de Risco 

05 

Atrasos na habilitação dos empreendimentos ou dificuldades de 
manutenção da habilitação ao convênio referente à isenção do 
ICMS para energias renováveis no estado do Rio Grande do 
Norte. 

Econômico Moderada 03 Moderado 03 09 Moderado 

06 
Atrasos na habilitação ao Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI referente à isenção 
do PIS e COFINS para energias renováveis. 

Econômico Moderada 03 Moderado 03 09 Moderado 

09 
Atrasos no envio das informações de medição dos ventos para a 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE. Econômico Moderada 03 Moderado 03 09 Moderado 

12 
Alterações realizadas nos projetos, ocorridos principalmente por 
questões fundiárias de difícil solução. 

Social Alta 04 Moderado 03 12 Moderado 

17 
Ausência de mão de obra especializada nas quantidades e 
qualidade necessária. Social Alta 04 Moderado 03 12 Moderado 

20 
Serviços inerentes ao manejo de dunas acima dos incialmente 
previstos. 

Ambiental Alta 04 Moderado 03 12 Moderado 
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Probabilidade - PRO  Impacto - IMP Resultado  
 

N.º Descrição dos Eventos de Riscos - EVR 
Classificação 

no  
pilar do TBL 

Classificação 
dos Gestores 

Peso  
PRO 

Classificação 
dos Gestores  

Peso  
IMP 

Peso da 
PRO (x) 
Peso do 

IMP 

Quadrante 
na Matriz 
de Evento 
de Risco 

01 
Atrasos na obtenção de alvarás de construção dos parques 
eólicos. Econômico Moderada 03 Baixo 02 06 Baixo 

07 

Divergências de interpretação, empreendedor versus prefeitura, 
acerca dos incentivos fiscais oferecidos pelos municípios do 
estado do Rio Grande do Norte aos empreendedores de energia 
renovável. 

Econômico Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

08 
Não atingimento do Índice de nacionalização dos 
aerogeradores, pelos fornecedores, exigido pelo BNDES. Econômico Baixa 02 Alto 04 08 Baixo 

10 
Não atendimento aos padrões de qualidade da energia gerada, 
harmônicos, exigidos pelo Operador Nacional do Sistema - 
ONS. 

Econômico Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

13 

Dificuldades na manutenção dos contratos de arrendamentos 
durante a fase de implantação dos parques eólicos, haja vista 
que os empreendedores não são proprietários dos terrenos 
onde serão instalados os aerogeradores 

Social Moderada 03 Baixo 02 06 Baixo 

15 
Fuga e manejo de animais durante o período de construção dos 
parques. 

Social Alta 04 Muito Baixo 01 04 Baixo 
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Probabilidade - PRO  Impacto - IMP Resultado  
 

N.º Descrição dos Eventos de Riscos - EVR 
Classificação 

no  
pilar do TBL 

Classificação 
dos Gestores 

Peso  
PRO 

Classificação 
dos Gestores  

Peso  
IMP 

Peso da 
PRO (x) 
Peso do 

IMP 

Quadrante 
na Matriz 
de Evento 
de Risco 

16 
Não escoamento da energia que poderia ser gerada pelo parque 
eólico devido a indefinição de conexão, interdependência entre 
empreendimentos. 

Social Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

18 Invasões organizadas por movimentos sociais. Social Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

21 
Mudanças climáticas  que possam alterar o regime de chuvas 
acima dos inicialmente previstos. Ambiental Baixa 02 Baixo 02 04 Baixo 

22 
Mudanças climáticas que possam provocar ventos fortes, acima 
daqueles inicialmente previstos. 

Ambiental Baixa 02 Moderado 03 06 Baixo 

23 
Ausência de água na quantidade ou qualidade necessária para 
construção das torres de concreto, suprimento de água nos 
locais dos parques eólicos. 

Ambiental Alta 04 Baixo 02 08 Baixo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 07 – Proposta da Matriz de Eventos de Risco para Projetos de Energia Eólica 
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Com base na matriz, é possível observar a criticidade de cada EVR, 

verificando-se que dos 23 (100,00%) eventos de riscos, quatro (17,39%) foram 

classificados pelos gestores da alta administração no quadrante de risco alto, alta 

probabilidade de ocorrência com alto impacto financeiro caso ocorra o evento. Ainda 

do total, oito (34,78%) foram classificados pelos gestores da alta administração no 

quadrante de risco moderado, e por fim dos 23 (100,00%) eventos de riscos, onze 

(47,83%) foram classificados pelos gestores da alta administração no quadrante de 

risco baixo.  

Especificamente com relação aos quatro eventos de riscos classificados pelos 

gestores da alta administração no quadrante de risco alto, espera-se que para 

empreendimentos desta mesma natureza esses eventos de riscos recebam um 

tratamento diferenciado quando da construção dos empreendimentos, uma vez que 

caso se materialize esses eventos de riscos de forma isolada ou conjunta, podem 

impactar de maneira adversa o empreendimento, podendo até mesmo inviabilizá-lo 

do ponto de vista econômico para o empreendedor.  

Adicionalmente, analisando ainda a Figura 07 e comparando os resultados 

desta pesquisa com os resultados, estudos, internacionais acerca do tema, verifica-

se similaridades e complementariedades entre as pesquisas, uma vez que em 

outras pesquisas também foram identificados riscos durante a fase de construção 

dos parques eólicos relacionados à: conexão nas linhas de transmissão, problemas 

ambientais, aceitação social pela população, regularização fundiária das terras 

impactadas pelos parques eólicos, (KUCUKALI, 2015); obtenção de financiamento, 

fornecedores (GATZERT; KOSUB, 2016) e riscos regulatórios (SISODIA; SOARES; 

FERREIRA; BANERJI; PRASAD, 2015), ou seja, verifica-se pelos resultados 

apresentados a similaridade entre as pesquisas. Além disto, esta pesquisa 

demonstrou também aderência com os painéis temáticos apresentados durante o 

Brasil Winpower 2016, onde em um desses painéis e segundo a ABEEólica os três 

principais riscos do setor eólico no Brasil hoje são: Linhas de Transmissão para o 

escoamento da energia gerada pelos parques eólicos, financiamentos para os 

parques eólicos e manutenção dos leilões de venda de energia eólica, ou seja, dos 

três principais riscos percebidos pela ABEEólica, dois foram tratados nesta pesquisa 

e o terceiro não necessariamente é objeto da pesquisa, mas também foi abordado 

no contexto desta pesquisa, uma vez que foram apresentadas para os próximos 

anos as expectativas de crescimento da energia eólica no Brasil. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o processo de identificação dos eventos de riscos que poderiam 

impactar negativamente a implantação dos parques eólicos das vinte e uma 

Companhias objeto desta pesquisa, constatou-se que embora as Companhias 

tenham em seus arquivos registrados os eventos de riscos por meio de atas de 

reuniões semanais realizadas pela Engenharia do Proprietário, relatórios gerenciais 

mensais demonstrando o andamento da obra, atas de reunião realizadas pela 

diretoria reunida e atas de reunião do conselho de administração das Companhias, 

não se verificou uma estruturação quanto à consolidação e qualificação da 

probabilidade e impacto desses eventos de riscos que foram registrados, dificultando 

desta forma o tratamento dos mesmos. 

Identificados os riscos, realizou-se a classificação dos eventos de riscos,  e 

verificou-se durante o processo diferentes compreensões com relação à 

classificação dos eventos de riscos, uma vez que durante a fase de resposta ao 

questionário, os especialistas da área de sustentabilidade demonstraram dúvidas 

quanto à classificação do evento de risco, prevalecendo, nestes casos, o pilar 

econômico conjuntamente com o pilar social ou ambiental. Entende-se que isso 

possa ter ocorrido influenciado pelas experiências vividas por cada um dos 

especialistas respondentes e principalmente ligado à subjetividade intrínseca no 

processo de classificação e até mesmo relacionado a uma visão pormenorizada ou 

diminuída dos eventos de riscos apresentados durante a fase de implantação dos 

empreendimentos.  

Nesta etapa de classificação dos eventos de riscos com a percepção dos 

gestores da alta administração, em termos de probabilidade versus impacto, 

contatou-se que durante a aplicação do questionário, conforme apresentado no 

referencial teórico desta pesquisa, a percepção dos eventos de riscos pelos gestores 

da alta administração é intrínseca ao gestor e poderá ser afetada pelo meio externo 

e interno no momento de sua avaliação, pois a percepção é inexata (BERSTEIN, 

1997) e subjetiva (OKRENT, 1998). Desta forma, conforme apresentado no 

referencial teórico, ficou nítida, durante o acompanhamento da realização das 

respostas ao questionário, que as experiências anteriores vividas pelos gestores, a 

formação acadêmica em áreas como: engenharia elétrica, engenharia civil, 

engenharia florestal, econômica, contabilidade, direito e administração, bem como o 
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fato de como o gestor se enxerga no processo de tomada de decisão para o 

tratamento dos riscos, influenciaram diretamente quando da mensuração dos 

eventos de riscos, assim, verificou-se à aderência entre a teoria e a prática.  

Superadas as etapas de identificação, classificação e mensuração dos 

eventos de riscos, foi elaborada uma matriz de eventos de riscos para cada um dos 

três pilares do Triple Bottom Line, econômico, social e ambiental. Criadas as três 

matrizes, verificou-se que dos vinte e três eventos de riscos (100,00%) identificados 

nesta pesquisa: onze (47,83%) referem-se ao pilar econômico; sete (30,43%) 

referem-se ao pilar social e cinco (21,74%) referem-se ao pilar ambiental.  

Conforme as informações apresentadas no parágrafo anterior, verificou-se 

uma predominância do pilar econômico frente ao social e ambiental 

respectivamente, tal fato pode-se justificar pelas próprias características desses 

empreendimentos, tais como: a previsibilidade do período de autorização para 

geração de energia eólica, facilitando o gerenciamento do fluxo de caixa e da 

rentabilidade dessas Companhias; volume de recursos investidos nos 

empreendimentos; contrapartidas sociais locais que este tipo de empreendimento 

proporciona para a região onde são instalados os parques eólicos; e por fim, o baixo 

impacto ambiental causado pela geração de energia eólica quando comparado com 

outras fontes de geração de energia no Brasil, especialmente a térmica e hidráulica. 

Por fim, conclui-se que a escolha metodológica proposta para esta pesquisa 

mostrou-se adequada para o atingimento do objetivo geral e objetivos específicos, 

bem como acredita-se a pesquisa poderá contribuir com o gerenciamento dos riscos 

na implantação de parques eólicos, na perspectiva do Triple Bottom Line.  

Sugere-se para pesquisas futuras a ampliação do campo de pesquisa para 

outras Companhias e regiões do país devido a relevância já apresentada neste 

estudo, com isso poderá se obter um banco de dados de eventos de riscos mais 

completo, podendo auxiliar dessa forma uma quantidade maior de empreendedores 

a implantarem seus empreendimentos dentro dos custos, prazos e qualidade 

inicialmente projetadas. Além da ampliação do estudo na mesma linha de pesquisa, 

torna-se relevante também outras pesquisas no que se refere a identificação e 

mensuração dos eventos de risco quando da operação e manutenção dos parques 
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eólicos. Desta forma, fatores tais como: tropicalização11 dos aerogeradores; 

manutenção das pás; peças sobressalentes para reposição; treinamento de equipe 

própria para manutenção dos aerogeradores; índice de disponibilidade dos 

aerogeradores e capacidade de geração de energia eólica, por conta da 

intermitência dos ventos, poderão ser eventos de riscos que possivelmente possam 

impactar de maneira adversa a rentabilidade dos empreendimentos. Assim, devido a 

relevância econômica, social e ambiental inerente à construção, operação e 

manutenção dos parques eólicos, pesquisas nesta área tornam-se relevantes para 

os empreendedores e para a sociedade como um todo, pois, objetivam tratar os 

eventos de riscos para que os parques eólicos possam gerar de forma sustentável, 

na perspectiva do TBL, energia limpa e renovável para toda sociedade brasileira. 

 

 
 
 

 

                                                           

 

11 Projetos elaborados em outros países e adaptados para realidade Brasileira. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 VOLUME DE ÁGUÁ NOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS DO PAÍS 

  
(%) do volume de água nos principais reservatórios 

Mês/Ano 2000 2001(*) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Jan..............    26,74     23,55     43,77     83,18     67,70     96,40     89,43     91,02  

Fev.............    43,03     22,26     69,28     94,54     83,10     96,81     94,07     96,72  

Mar.............    54,13     21,02     81,16     96,76     93,55     97,92     96,56     97,79  

Abr.............    51,20     17,73     85,60     97,54     98,45     97,54     96,07     98,02  

Mai.............    43,26     16,63     85,11     95,29     98,46     98,94     92,06     98,61  

Jun..............    37,99     16,25     83,33     92,32     98,36     98,12     84,71     96,07  

Jul...............    31,44     15,28     76,78     85,82     98,03     94,92     78,39     89,92  

Ago.............    22,66     13,72     68,73     75,61     92,55     86,84     67,57     81,22  

Set..............    19,82     12,98     65,97     66,06     86,24     83,70     55,75     72,16  

Out.............    11,02     15,45     59,62     59,20     85,32     76,83     45,19     63,20  

Nov.............    12,00     17,68     56,24     54,72     81,73     76,05     38,94     61,76  

Dez.............    19,06     28,03     63,03     57,74     93,55     86,29     46,91     58,44  

Média (%)    31,03     18,38     69,89     79,90     89,75     90,86     73,80     83,74  

(%) do volume de água nos principais reservatórios 

Mês/Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Jan..............    64,36     96,40     94,02     91,34     94,10     32,25     46,26       9,46  

Fev.............    81,52     97,46     94,10     95,50     94,84     50,26     34,14     12,86  

Mar.............    97,87     99,26     98,36     98,12     89,68     62,58     27,31     21,64  

Abr.............    99,26     98,85     96,89     99,02     84,24     71,51     29,11     25,79  

Mai.............    98,44     98,28     93,78     99,10     78,66     70,72     29,37     28,00  

Jun..............    96,40     95,50     87,63     94,02     77,08     71,29     29,11     29,16  

Jul...............    91,02     91,10     80,54     89,45     71,08     67,64     28,61     28,81  

Ago.............    84,40     86,37     71,29     81,45     60,94     60,61     27,55     28,00  

Set..............    77,31     84,87     61,33     72,30     48,45     53,69     22,00     28,35  

Out.............    71,15     84,95     53,13     66,34     28,10     50,32     13,29     21,95  

Nov.............    72,52     81,97     52,20     59,03     15,96     47,56     11,64     23,84  

Dez.............    84,72     91,10     58,11     71,44     12,35     49,89     13,41     30,48  

Média (%)    84,91     92,18     78,45     84,76     62,96     57,36     25,98     24,03  

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos relatórios do ONS 

 

(*) Em 2001, por conta do baixo volume de água nos reservatórios e insuficiência de 

geração de energia elétrica para o sistema elétrico nacional ocorreu os apagões. 
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7.2 IMPACTO PARA A SOCIEDADE 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, nas informações apresentadas pela ABEEólica (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Dados apresentados na pesquisa Kwh 
Memória 

de Cálculo 

(a) Potência Instalada em construção no Brasil 2.811.230 

(b) Potência instalada que será construída no Brasil 6.212.650 

(c) 
Total da potência instalada em construção e que será 
construída 

9.023.880 
(a)+(b) 

  Criação do Índice segundo informações da ABEEólica     
(d) Capacidade da potência instalada em 2015 8.736.700 

(e) 
Número de habitantes que seria possível abastecer 
com esta potência instalada 

33.000.000 

(f) 
Índice segundo ABEEólica 

                      
3,78  (e) / (a) 

  Potencial de Abastecimento Habitantes   

(g) 
Total da potência instalada em construção e que será 
construída 9.023.880 (c) 

(h) 
Índice segundo ABEEólica 

                      
3,78  (f) 

(i) 

A energia eólica que poderá ser gerada pelos parque 
eólicos em construção e os que ainda serão 
construídos será suficiente para abastece 34 milhões 
de habitantes � 

         
34.084.728  (c)*(f) 
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7.3 QUESTIONÁRIO DE MENSURAÇAO DOS EVR 

 

Evento de Risco  Contexto 

Pilar do 
Triple 

Bottom 
Line 

Probabilidade  Impacto Classificação  

Variações 
cambiais 
vinculadas a 
contratos de 
fornecimento de 
aerogeradores 
acima das 
inicialmente 
previstas pelos 
empreendedores. 

Alguns componentes 
dos aerogeradores tais 
como: Pás, Cubo, 
Nacelle, Gerador, 
Transformador, 
Disjuntor e Torres 
podem conter na sua 
composição insumos 
que não sejam de 
origem nacional, 
importados. Assim, os 
fornecedores de 
aerogeradores podem 
ficar expostos à 
variação cambial 
quando da aquisição 
desses componentes, a 
variação cambial é o 
resultado da diferença 
entre o valor da moeda 
nacional frente à 
estrangeira ocorrida 
entre a data de 
aquisição do insumo 
importado e o efetivo 
pagamento do insumo.  
Diante deste cenário, é 
possível que os 
fornecedores dos 
aerogeradores 
condicionem 
contratualmente a 
transferência do 
possível evento de risco 
ou mesmo uma parcela 
deste possível evento 
de risco para os 
empreendedores. 
Assim, embora o Brasil 
adote uma política de 
câmbio flutuante e com 
intervenções do banco 
central, caso 
necessário, essas 
variações cambiais 
ocorrem e poderão 
ocorrer acima dos 
limites inicialmente 
previsto pelos 

Econômico Alta Alto Alto 
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Evento de Risco  Contexto 

Pilar do 
Triple 

Bottom 
Line 

Probabilidade  Impacto Classificação  

empreendedores. 

Mudanças 
climáticas, 
alteração do 
regime de 
chuvas. 

Durante o período de 
construção dos parques 
eólicos, alterações 
climáticas podem 
ocasionar mudanças no 
volume e frequência 
das chuvas nas regiões 
em que os parques 
estão sendo 
implantados, o que 
poderá comprometer o 
cronograma de 
execução das obras, 
destaca-se que no 
período em que se 
mantiverem as 
condições 
meteorológicas 
adversas de chuvas 
fortes e/ou intensas ou 
mesmo raios e/ou 
relâmpagos que 
impeçam os 
prestadores de serviços 
de realizarem as 
atividades para 
execução da obra, este 
período, sem prejuízo à 
contratada, ocasionará 
prorrogação do prazo 
de conclusão dos 
serviços, uma vez que 
se trata de casos de 
força maior. Portanto, 
caso este possível 
evento de risco venha a 
ocorrer, o 
empreendedor poderá 
desembolsar valores 
superiores aos 
inicialmente previstos 

Ambiental Baixa Baixo Baixo 
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Evento de Risco  Contexto 

Pilar do 
Triple 

Bottom 
Line 

Probabilidade  Impacto Classificação  

com relação, por 
exemplo, a custos de 
desmobilização e 
mobilização de equipe e 
máquinas. 

Ausência de mão 
de obra 
especializada na 
quantidade e 
qualidade 
necessária. 

A implantação dos 
parques eólicos 
depende 
necessariamente de um 
volume significativo de 
mão de obra 
especializada para 
execução de serviços 
nas áreas de 
engenharia elétrica, 
engenharia civil, 
engenharia mecânica, 
construção civil entre 
outras. Desta forma, a 
ausência de mão de 
obra especializada na 
quantidade e qualidade 
necessária poderá 
comprometer o 
cronograma de 
implantação do 
empreendimento. 

Social Alta Moderado Moderado 

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos possíveis eventos de riscos identificados nas atas 
arquivadas nas Companhias objeto desta pesquisa. 

 


