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Agora Energiewende – Who are we?

Think Tank with more than 30 Experts

Independent and non-partisan

Project duration 2012 – 2021

Financed by Mercator Foundation & 

European Climate Foundation

Mission: How do we make the energy

transition in Germany a success story?

Methods: Analyzing, assessing, 

understanding, discussing, putting

forward proposals, Council of Agora 

3

Missão: Assegurar uma transição 

energética bem sucedida na Europa e 

apoiar nossos parceiros internacionais

Método: Engajar partes interessadas na 

definição de problemas e prover 

soluções tecnicamente embasadas e 

politicamente viáveis

Agora é um Think Tank independente 

com mais de 30 especialistas diversos 

e multidisciplinares

Agora é financiada pela Fundação 

Mercator e pelo ECF com orçamento de 

2012 até 2021

Agora Energiewende – Quem somos?



Agora Energiewende – The way we work

Agora Team Agora Council

Director

Germany
Administration

International

Studies, public events, 

etc.

Stakeholders











 

Internal discussion and 

exchange among the

permanent members

Regular exchange and 

changing advisory

committees in different

projects

Europe
Communication

Impulse Impulse
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Agora Energiewende – Como trabalhamos

Engajamento continuo e 

cooperação nos 

comitês consultivos dos 

diferentes projetos

Discussão e reflexão 

continua com membros 

permanentes do 

conselho

estudos, eventos 

públicos, etc.

Alemanha

Europa

Internacional

Comunicação

Administração

Diretor

Conselho AgoraEquipe Agora

Impulso Impulso



Agora oferece novas perspectivas à comunidade energética, visando 

tanto os decisores de alto nível como os especialistas em energia.

Elaboração própria
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Mais de 100 publicações desenvolvidas em cooperação com várias 

consultorias e em estreito diálogo com comissões consultivas

Elaboração própria

Adaptado tanto para decisores políticos como para especialistas em energia

https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/downloads/publikationen/Studien/Negative_Strompreise/Agora_NegativeStrompreise_Web.pdf


Agora Energiewende – Our International Network

Current partners of international network

Other forms of partnership / under consideration as part of international network

Legend

SEE Forum

for Energy

Green Energy 

Strategy Institute
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Agora Energiewende – A nossa rede internacional

Parceiros INETTT: A rede internacional de Think Tanks independentes na transição energética  

Outras formas de parceria / em consideração como parte de uma rede internacional

Legenda



"Energiewende" - um 

fenômeno alemão 

com impacto global



Razões para a Energiewende:

A rejeição da população à energia nuclear e a necessidade de reduzir 

as emissões de GEE para combater a mudança do clima
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O movimento anti-nuclear desenvolveu-se nos anos 70. Mobilizou 

recursos e esforços para P&D de tecnologias de energia 

renovável modernas e econômicas viáveis.

Manifestação contra a energia nuclear no Bonner 

Hofgarten, 14 de outubro de 1979

Hans Weingartz/Wikipedia

Hoje, existe um amplo consenso sobre a eliminação progressiva 

da energia nuclear até 2022.

Aumento da temperatura global desde a industrialização 

até 2016 
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2016: +1.1 °C

No Acordo de Paris (2015), a comunidade internacional concordou 

em limitar o aquecimento global para bem abaixo de 2°C. Todos 

os países têm de reduzir as suas emissões de GEE.

Grande parte das emissões provém da queima de carvão, 

petróleo e gás, tornando transformação dos sistemas energéticos 

crucial.



Uma política de Estado consensual e evolutiva é a base para 

um progresso constante da transição energética 

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Matriz de geração 2018 (dados de 2017 entre parênteses)

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)

A evolução da geração renovável antecipa as metas



A Energiewende é uma estratégia energética a longo prazo, que visa a 

eliminação progressiva da energia nuclear e a redução significativa das 

emissões de gases de efeito estufa.

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Consumo de energia primária1990, 2018 e objetivo  para 2050 Objetivos gerais para a economia alemã

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa de 

80 a 95% entre 1990 e 2050

Reduzir o consumo de energia primária em 50% 

entre 2008 e 2050

Aumentar a quota das energias renováveis no 

consumo de energia primária para 60% até 2050.

Objetivos para o sector elétrico:

Encerramento gradual das centrais nucleares até 

2022

Propostas legislativas:

Expandir a geração de eletricidade renovável para 

65% até 2030

Encerramento gradual das centrais a carvão até 

2038  

2018

Renováveis

Outros



Em janeiro 2019, a Comissão "Crescimento, Mudança 

Estrutural e Emprego" acordou num plano de saída do carvão, 

com medidas de gestão da a transição social nas regiões 

afetadas pelo fechamento das minas de carvão

Aurora Energy Research, Kommission WSB

Desenvolvimento de capacidades ao longo do plano de eliminação progressiva 

e no “business as usual” O plano de eliminação progressiva até 2038 

(ao mais tardar) é essencial para alcançar os 

objetivos climáticos a médio e longo prazo da 

Alemanha. 

O plano inclui um pacote abrangente de 

medidas para oferecer perspectivas de 

modernização e crescimento para as regiões 

carboníferas afetadas, compensações para a 

indústria - e, ao mesmo tempo, assegurar a 

segurança energética do país.

A gestão da transição socioeconômica que 

resulta da saída do carvão antecipa 

investimento substanciais, mas inevitáveis. 

Se buscam sinergias com outros objetivos da 

transição energética, a exemplo da produção 

de baterias de lítio nas regiões afetadas pela 

transição. 

11



Os resultados mostram que é possível expandir a atividade 

econômica sem aumentar o consumo de energia e em 

cumprimento com o objetivo de mitigação.

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Produto interno bruto, energia primária, consumo e produção de eletricidade, 

1990-2018 (indexado, 1990=100) Em comparação com 1990, a Alemanha 

conseguiu uma transformação profunda 

da sua economia:

Crescimento econômico:  + 53%

Extensão da geração renovável:  + 980%

Redução das emissões de GEE: - 32%

Redução do consumo de energia 

primária: - 13%



A eficiência energética foi essencial para gerenciar o custo 

dos investimentos pioneiras em energias renováveis

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)

Evolução das tarifas de eletricidade para os lares

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)

Despesa com eletricidade dos lares em diferentes países (2014)

Consumo anual 

dos lares em kWh

Preco da eletricidade

em EURct/kWh

Fatura anual de 

Eletricidade

em EUR



O elevado custo das energias renováveis é coisa do passado e 

sua expansão agora reduz os custos energéticos dos países

Agora Energiewende: A Energiewende em síntese (2019)

14

Gama de custos médios de produção de eletricidade (LCOE) 2018 
Alemanha investe anualmente 16 bilhões 

de euros para fazer avançar a transição 

energética

Ao mesmo tempo, estima-se que a 

importação de combustíveis fósseis 

economiza 24 bilhões de euros

O setor elétrico representa cerca de 

2,5% do PIB alemão e a transição 

energética gerou muitos empregos e 

inovações tecnológicas

A amortização de investimentos 

pioneiros terminará na próxima década e 

a Alemanha se beneficiará de energia 

limpa a baixo custo

Nível de preços das 

subastas de energia 

renovável no Brasil



A sociedade se beneficia da transição energética? 

Efeitos no emprego e na renda das famílias na Alemanha

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)

15

Emprego no setor alemão de energias renováveis de 2006 a 2017 Em 2017, a indústria de energia renovável 

sozinha foi responsável por cerca de 331.000 

empregos, o dobro de 2004. 

A atividade de mineração de carvão envolve 

20.000 empregos, por isso foi criado um plano 

para facilitar a transição para novas alternativas 

de emprego e criar novas indústrias

As famílias e as PMEs enfrentam preços elétricos 

altos devido aos investimentos pioneiras na época 

de altos custos das tecnologias renováveis. A 

eficiência energética foi a solução para limitar o 

aumento das contas pagas

As empresas com utilização intensiva de energia 

se beneficiaram do direito de comprar energia 

diretamente no mercado atacadista

As indústrias que nasceram com a transição 

energética de hoje são um importante setor de 

exportação



A sociedade se beneficia da transição energética? 

A perspectiva de investimento e democratização

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)
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Capacidade instalada de energias renováveis repartida por tipo de proprietário na 

Alemanha em 2016 A entrada das energias renováveis 

alterou a estrutura de propriedade no 

setor da eletricidade

Mais de 40 % da geração renovável é de 

propriedade privada

A democratização do setor tem sido 

importante para obter apoio da 

sociedade, mobilizar capital e aumentar 

os benefícios econômicos

As grandes empresas estabelecidas do 

setor energético agora se 

reposicionaram para liderar a 

transformação



A sociedade se beneficia da transição energética? 

Perspectiva do apoio popular
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Opinião pública sobre a transição energética

Agora Energiewende: La Energiewende en síntesis (2019)

A transição energética é.. A transição energética avança

não é importante

muito importante

menos importante

importante

em absoluto

bem

nada bem

muito bem



Qual é o impacto transição energética no sistema energético?  

A energia solar e eólica alteram a logica do despacho elétrico
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Produção bruta de eletricidade a partir de fontes 

renováveis 2000 - 2035

Produção e consumo de eletricidade numa 

semana amostral 2023

AGEB (2015a), BNetzA (2014), BNetzA (2015b), 

cálculos próprios
Fraunhofer IWES (2013)

Características 

específicas da energia 

eólica e solar

Alto custo de 

capital
2

Custos variáveis 

muito baixos
3

Variável1

GW

Status quo 2018:

38% RES-share no 

consumo bruto de energia

Target 2030:

65% RES-share no 

consumo bruto de energia



Qual é o impacto transição energética no sistema energético?  

A flexibilidade é a base dos sistemas e mercados de energia.
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Produção de eletricidade na Alemanha 30.4-2.05.2018 (esquerda); Produção de eletricidade a partir de centrais nucleares, plantas de 

antracito e lignita e demanda na Alemanha, 29.04-06.04.2018;(direita)

Agorameter - Agora Energiewende (2018)

6% Conv.

Export

94% 

RES



Tendências globais da 

transição energética



10 Megatendências que moldarão a 

política energética na próxima década:

1. Desafio da descarbonização

À medida que as alterações climáticas aceleram, a 

pressão social para ação contundente aumenta

2. Deflação dos preços dos combustíveis fósseis

Os preços do carvão, do petróleo e do gás 

continuarão baixos, porém muito voláteis

3. Diminuição dos custos tecnológicos 

As tecnologias de energia limpa estão a tornar-se 

mais baratas do que as tecnologias convencionais e 

fósseis

4. Digitalização

Os sistemas de energia e transporte estão se 

tornando mais inteligente e integradas

5. Eletrificação

Os sectores da eletricidade, a indústria, o transporte 

e os centros urbanos são cada vez mais interligados

6. Dominância dos custos fixos

O sistemas energético do futuro é dominado por altos 

custos de investimento e baixos custos operacionais

7. Cidades influentes

Mais pessoas nas cidades significa que as decisões 

urbanas são determinantes para nosso futuro climático

8. Alteração socioeconômica nas zonas rurais

Muitas regiões enfrentam o envelhecimento, à 

contração da população e outras tipos de transição

9. Descentralização

As energias renováveis são descentralizadas e 

requerem novo modelos de engajamento das 

populações e o papel ativo dos consumidores 

10. Interdependência 

Integração progressiva nos âmbitos geográficos, 

setoriais e tecnológicos demanda novas formas de 

gestão e a cooperação internacional



Megatrend #1: Redução de custos das tecnologias sustentáveis

As tecnologias eólica, solar, de baterias e de eficiência são agora 

mais baratas do que as tecnologias convencionais e fósseis

NRDC (2018) Revolution now
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Cost reductions in major clean-energy technologies from 2008–2017
O custo da energia eólica e solar 

baixou drasticamente na última 

década: as novas centrais eólicas e 

solares geram a energia a preços 

inferiores às novas termoelétricas

Ao longo da próxima década, as 

novas centrais eólicas e solares serão 

mais baratas do que a operação das 

centrais de carvão e gás existentes

Uma queda semelhante nos custos 

está em curso para as baterias e, 

consequentemente, também para os 

veículos elétricos.



Megatrend #1: Redução de custos das tecnologias sustentáveis: 

O Brasil esta no conjunto dos países com competividade no 

desenvolvimento dos seus recursos renováveis

Representação da Agora Energiewende após a BMWi, BNetzA, etc .; PPPs ou níveis de 

remuneração mínimos ou médios da AO (para a UE)
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Resultados dos leilões /PPA 2016/17/18 em €/MWh
Leilões recentes mostraram a contratação de 

energia solar fotovoltaica e eólica a preços 

atrativos em todo o mundo. 

Com base nessa tendência é possível de, ao 

mesmo tempo, reduzir o custo energético e a 

emissão de gases de efeito estufa gerados 

pelo despacho das centrais termoelétricas 

alimentadas a combustíveis fósseis.

Em 2017, as energias renováveis 

representaram 60% dos novos investimentos 

em capacidade de produção de energia. 

No final de 2018, a capacidade instalada 

mundial de energia fotovoltaica e eólica atingiu 

509 GW e 600 GW, respectivamente. 



Megatrend #2: Dominância dos custos fixos 

Os futuros sistemas energéticos serão dominados pelos custos de 

investimento
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As tecnologias renováveis têm uma 

elevada percentagem de investimento, 

mas custos operacionais muito baixos

Esta nova estrutura de financiamento 

desafia os modelos de negócio e os 

acordos de mercado existentes

Mobilizar grandes volumes de capital a 

baixos custos é fundamental, mas 

resulta na perpetuação do fornecimento 

de energia de baixo custo

É necessária uma regulamentação 

sólida e estável e objetivos a longo 

prazo para atrair os investidores.

As energias renováveis apresentam custos fixos elevados em comparação com as 

tecnologias convencionais, com excepção da energia nuclear.



Megatrend #3: Descentralização

As natureza distribuída das energias renováveis é oportunidade e 

desafio que demanda uma mudança sistêmica
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As energias renováveis são mais 

descentralizadas do que as centrais 

elétricas convencionais

As eficiências de escala estão 

relacionadas com a capacidade 

agregada e não individual

Consumidores, cooperativas e empresas 

evoluem para "prosumidores"

Oportunidade de democratização e de  

sinergias com atividades produtivas

A transição energética pode ser vetor do 

desenvolvimento regional

A "via de sentido único" do sistema eléctrico é substituída por uma estrutura 

descentralizada em rede



Megatrend #4: Eletrificação 

Os setores de energia, transporte, indústria e aquecimento se 

integram e a energia elétrica substitui outros energéticos
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A eletricidade renovável de baixo 

custo permite substituir 

combustíveis fósseis mais caros e 

poluentes em outros setores

Veículos elétricos e eletrificação 

industrial oferecem oportunidades 

de inovação, eficiência e aumento 

de produtividade

Os combustíveis sintéticos 

(PtG/PtL) representam uma 

oportunidade crucial para países 

com abundante potencial de energia 

renovável de baixo custo.

Transport

Power

Industry

& Heat

A eletrificação é o principal motor de um acoplamento mais forte de sistemas de 

energia, calor e transporte



Megatrend #5: Deflação dos preços dos combustíveis fósseis 

Os preços do carvão, do petróleo e do gás continuarão baixos

IEA (2016), World Bank (2017a, 2017b)
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Fossil fuel price projections forecast low to moderate price levels to 2030
Os preços dos fósseis estão estagnados:

Tecnologia reduz custos de exploração 

de petróleo, gás e carvão

As energias renováveis de baixo custo 

definem o preço máximo

O preço do carbono aumenta o custo 

para o consumidor, mas limita o preço 

pargo aos produtores

O cenário de limitação das alterações 

climáticas para bem abaixo de 2°C 

implica que grande parte das reservas 

de combustíveis fosseis é aproveitada.

As projeções relativas aos preços dos combustíveis fósseis prevêem níveis de preços 

baixos a moderados até 2030



Planos de diversificação dos países do Golfo:

Valor agregado da indústria de ER (2014)

Megatrend #5: Deflação dos preços dos combustíveis fósseis

As energia renováveis (ER) são fundamento da prosperidade futura

IRENA 2019: Um novo mundo:  A Geopolítica da Transformação Energética
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O quadro de transição energética Surgem novos arranjos produtivosAs ER transformarão a geopolítica

A velocidade da transformação é incerta

As ER crescem exponencialmente e 

induzem à eletrificação da economia

O consumo de combustível fóssil atingirá 

um pico e depois diminuirá gradualmente

ER são distribuídos e permitem a redução da 

dependência das importações fosseis

ER  gerem fluxos energéticos perpétuos com 

baixo custo operacional 

Um mercado de eletro-combustíveis 

representa uma oportunidade para países 

com abundância de fontes renováveis

Os países produtores de combustíveis 

fósseis enfrentarão o ajuste da transição

Democratização devido à natureza 

distribuída das ER 

Integração regional e industrial

Inovação, tecnologia e manufatura são 

fundamentos para a competitividade.



Pilares estratégicos para a prosperidade e a equidade social
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Potencial Energético 
Renovável

Ambiente de Investimento

Regulação do Mercado e 
Integração de Sistemas 

Governança Local 

• Redução de custos com a escala 
gradual de desenvolvimento dos 
recursos renováveis

• A mobilização de grandes volumes 
de capital a baixo custos é 
fundamental

• Mínimo custo do sistema requer 
planejamento e controle operacional 

• Cooperação e partilha de benefícios 
com as comunidades locais



O Futuro da transição 

energética na Europa 

e suas consequências 

globais



A comunidade Europeia se prepara para atender seus 

objetivos energéticos de 2030 e discute a definição de 

uma meta de emissões líquidos zero para 2050

Agora EU Big Picture 2030 – analise com dados da EEA (2018)  EU Long Term Strategy
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Emissões históricas de 1990 a 2015, a meta legal de 2030 e o cenário objetivo para 2050
A politica energética europeia permite a 

redução de 46% das emissões de gases de 

efeito estufa, assim ultrapassando o 

objetivo legal de 40%.

As atuais medidas de mitigação em outros 

setores ainda são insuficientes e se projeta 

uma redução de 30 a 32% até 2030.

Esforços adicionais nos setores de 

transporte, indústria e habitação são 

necessárias

A discussão sobre o objetivo de alcançar 

uma economia com emissões líquidas zero 

gases de efeito estufa até 2050 permite a 

definição de estratégias mais contundentes 

e eficazes.



A realização dos objetivos energéticos e climáticos da 

comunidade Europeia demanda a cooperação no 

contexto de um conjunto eficaz de politicas

Tradução do gráfico da Agora EU Big Picture 2030, elaborado com os modelos do Pacote de Energia 

Limpa e da Estratégia de Longo Prazo da Comissão Europeia
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Estratégias para a transformação custo-eficiente dos setores energéticos
A aplicação efetiva do quadro climático e 

energético mudará a forma como a 

energia é produzida e consumida em 

todos os setores da economia Europeia

A consecução das metas para 2030 

exige que os países prossigam as suas 

ações nacionais no âmbito de um 

conjunto de objetivos que assegurem 

sinergias e cooperação

O sucesso e o custo mínimo dependem 

do planejamento, da coordenação e 

integração eficientes da ação regional e 

das políticas setoriais



A realização dos objetivos climáticos da UE para 2030 

exige investimentos significativos, mas gera benefícios 

econômicos equivalentes

Tradução do gráfico da Agora (2019b) baseados no Cenário de Referência da UE para 2016 e nos 

modelos do Pacote de Energia Limpa e da Estratégia de Longo Prazo da Comissão Europeia
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O aumento nos investimentos num Cenário de Transição Energética é compensado 

pela expansão econômica e de empregos Os investimentos em infraestruturas 

aumentam de 5 para 6% do PIB por ano, 

elevando-se a 1 bilião de euros até 2030

O crescimento do PIB aumenta num 

montante equivalente a 1% do PIB em 

2030

A transição energética gera empregos 

adicionais

A expansão da geração renovável e a 

eficiência energética reduz a importações 

de combustíveis em 28 bilhões de euros 

por ano

Custos de saúde evitados de mais de 130 

bilhões de euros por ano, mais do que os 

investimentos incrementais da transição

*Investimentos médios anuais (2021-2030) Bilhões de Euros (€'13)



Dez prioridades para orientar o cumprimento das metas da UE 

para 2030 e 2050 e suas consequências globais

Agora EU Big Picture 2030
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Recomendações da Agora Energiewende para a Comissão Europeia 
A descarbonisação reduz as importações de 

energéticos fosseis que hoje representam 55 

% da energia consumida no bloco.

A eletrificação da mobilidade impulsiona a 

transição dessa indústria a nível global 

A demanda por combustíveis renováveis na 

aviação e indústria geram novos mercados 

globais para bio- e eletro-combustíveis.

A demanda por aço de baixo carbono implica 

na criação de um novo nicho de mercado

A proposta de ampliar a ambição de mitigação 

da comunidade europeia inclui o uso de 

instrumentos de mercado de carbono como 

ferramenta para a cooperação internacional. 



Criamos o instituto E+ diálogos energéticos para promover um 

dialogo qualificado e plural sobre os desafios e oportunidades 

que a transição energética oferece ao Brasil 

http://emaisenergia.org
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Instituto e+ diálogos energéticos como espaço de dialogo permanente
Instituto E+ Diálogos Energéticos contribui 

para o potencial da transição energética 

brasileira promovendo o diálogo qualificado e 

inclusivo sobre a criação de soluções viáveis e 

abrangentes, que produzam efeitos 

significativos no longo prazo.

Reunimos, produzimos e disponibilizamos 

estudos, e promovemos debates que integram 

as diferentes perspectivas da sociedade na 

formulação de estratégias de transição 

energética

O Instituto E+ faz parte da rede International

Network of Energy Transition Think Tanks -

INETTT, um conjunto de organizações que 

debate experiências locais, desafios globais e 

identifica soluções para a transformação 

energética



Thank you for 

your attention!

Agora Energiewende

Anna-Louisa-Karsch-Str.2

10178 Berlin

T +49 (0)30 700 1435 - 000

F +49 (0)30 700 1435 - 129

www.agora-energiewende.de
www.twitter.com/AgoraEW

Please subscribe to our newsletter via

www.agora-energiewende.de

Questions or Comments? Feel free to contact me: 

Agora Energiewende is a joint initiative of the Mercator 

Foundation and the European Climate Foundation.

philipp.hauser@agora-energiewende.de

www.twitter.com/PhilDHauser

Obrigado 

pela atenção!

mailto:philipp.hauser@agora-energiewende.de

