
O investimento em P&D e Inovação no Brasil: 
possibilidades pós-pandemia

10 Set 2020



AGENDA

Brazil Energy Programme do UK Prosperity Fund

Pilotos de Demonstração de Tecnologias

▪ Características dos Pilotos do BEP

▪ Piloto #1: Pilar Solar

▪ Interesses



Pilotos de demonstração de tecnologias

▪ Pilotos de demonstração e validação de inovações
▪ Investimento condizente

▪ Resultados dentro da vigência do BEP

▪ Centrados em tecnologias e/ou modelos de negócio inovadores
▪ Solar, baterias, sistemas inteligentes

▪ Biogás

▪ Biocombustíveis

▪ Causadores de inclusão social e equidade de gêneros

▪ Escalabilidade pós-piloto

▪ Cofinanciamento

▪ Eólica offshore*

▪ Captura, armazenamento e uso de carbono*

▪ Hidrogênio verde*

* Caso ofereçam resultados dentro da vigência do BEP
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Piloto #1: Pilar Solar

Pilar

▪ Comunidade na região metropolitana do Rio

▪ 71% abaixo do salário mínimo do Brasil

▪ Renda per capita média: R$ 591,21

Pilar



Piloto #1: Pilar Solar

Pilar para a Light

▪ Investimentos em infraestrutura elétrica e 
engajamento social

▪ 1100 novos clientes

▪ Clientes “informais”: 72% para 10%



Piloto #1: Pilar Solar



Piloto #1: Pilar Solar

Piloto 1: Pilar Solar

▪ “Laboratório a céu aberto”

▪ Energia para famílias de baixa 

renda em comunidade da região 

metropolitana do Rio

▪ Equipamentos com tecnologia de 

ponta

▪ Paineis solares

▪ Baterias

▪ Sistemas inteligentes de 

monitoramento

Consórcio para gerar e 

consumir eletricidade on-grid

Rede

Pilar

SE Frei Caneca

Pilar
Equips

Import

Financiamento



Piloto #1: Pilar Solar - Carolina Freitas, Light

https://youtu.be/VglVYZAd8b0
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Interesses: solar, baterias, sistemas inteligentes

Solução de gargalos pela inovação

▪ Uso: energização, comunicação, refrigeração, apoio a atividades produtivas

▪ Ambiente: urbano, rural

▪ Conexão: efetiva, isolado

▪ Geração solar: fotovoltaica, termosolar, fresnel...

▪ Baterias: tarifa alta, amortização de carga

▪ Baterias: residenciais e utility-scale

▪ Medidores inteligentes e HEMs
Alguns dos resultados esperados

▪ Famílias impactadas

▪ Redução do custo da energia

▪ CO2 não emitido

▪ Impacto pós-piloto

▪ Coinvestimento



Interesses: biogás

Solução de gargalos pela inovação

▪ Uso: transporte, energia, gasoduto

▪ Fonte: aterro, esgoto, resíduos, biomassa

▪ Codigestão

▪ Upgrading

▪ Ambiente: urbano, rural

▪ Valor do investimento!
Alguns dos resultados esperados

▪ Empregos criados

▪ Redução do custo da energia

▪ CO2 não emitido

▪ Impacto pós-piloto

▪ Relevância do BEP

▪ Coinvestimento



Interesses: biocombustíveis

Solução de gargalos pela inovação

▪ Biodiesel, bioquerosene

▪ Uso: transporte, energia

▪ Fonte: macaúba, óleo usado, esgoto

▪ Ambiente: urbano, rural

▪ Valor do investimento!

Alguns dos resultados esperados

▪ MPEs impactadas

▪ Redução do custo da energia

▪ CO2 não emitido

▪ Impacto pós-piloto

▪ Relevância do BEP

▪ Coinvestimento



Interesses

▪ Pilotos de demonstração e validação de inovações
▪ Investimento condizente

▪ Resultados dentro da vigência do Programa

▪ Centrados em tecnologias e/ou modelos de negócio inovadores
▪ Solar, baterias, sistemas inteligentes

▪ Biogás

▪ Biocombustíveis

▪ Causadores de inclusão social e equidade de gêneros

▪ Escalabilidade pós-piloto

▪ Cofinanciamento

▪ Eólica offshore

▪ Captura, armazenamento e uso de carbono

▪ Hidrogênio verde

O desafio do timing
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