
 
 

Sem subsídio, sol ameaça brilhar menos 
na Espanha 
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German Vilimelis ouviu seu cunhado falar sobre a "corrida do ouro" no setor de energia 
solar espanhol em 2007. 
 
Nas planícies em torno de Lérida, cidade no nordeste da Espanha, onde eles 
passavam seus fins de semana, os agricultores estavam cedendo suas terras para a 
instalação de painéis fotovoltaicos para aproveitar os subsídios do governo que 
beneficiavam empreendimentos de energia solar. 
 
Vilimelis convenceu seu pai, Jaume, que sempre viveu do cultivo de peras em 5 acres 
(2 hectares) de terras em Lérida a ceder uma área de sua fazenda para o projeto, 
informou a Bloomberg Markets em sua edição de novembro. 
 
Vilimelis, de 35 anos, gerente de compras de uma empresa de bens de consumo, 
reuniu a poupança de sua família e hipotecou seu apartamento para obter um 
empréstimo superior a € 400 mil (US$ 558,5 mil) para cobrir o investimento. Num prazo 
de nove meses, a unidade geradora de 80 quilowatts da família - 500 painéis solares 
em sete fileiras voltadas na direção do sol - já estava fornecendo energia à rede 
nacional. 
 
Investidores em energia solar, como Vilimelis, foram atraídos por uma lei de 2007, 
aprovada pelo governo do primeiro-ministro Jose Luis Rodriguez Zapatero, que 
garantiu aos produtores uma denominada "tarifa solar" de até US$ 0,44 por kilowatt-
hora de eletricidade durante 25 anos - mais de 10 vezes o preço médio por kilowatt-
hora pago no atacado aos fornecedores de energia convencional em 2007, que é US$ 
0,04. 
 
Graças aos incentivos, a família cobriu o custo mensal do empréstimo e até obteve um 
pequeno lucro. Depois que a dívida fosse liquidada, em 2018, Vilimelis ganharia ainda 
mais dinheiro durante os 15 anos adicionais de subsídios garantidos pela lei 
espanhola. 
 
Agora, Vilimelis e outros 50 mil empresários espanhóis no setor de energia solar 
correm o risco de um desastre financeiro, depois que autoridades governamentais 
passaram a contemplar a eliminação das garantias de preços, que originalmente 
atraíram os investimentos. 
 
"Estamos nos sentindo traídos", diz ele. "Investimos nosso dinheiro apoiados numa 
lei." 



 
Zapatero pôs os subsídios em vigor três anos atrás, como parte de um esforço para 
reduzir a dependência do país dos combustíveis fósseis. Na época, ele prometeu que 
o investimento em energias renováveis criaria empregos na indústria e que a Espanha 
poderia vender seus painéis solares para os países que procuram reduzir as emissões 
de carbono. 
 

 
 
No entanto, ao não controlar os custos do programa, Zapatero onerou a Espanha em 
pelo menos € 126 milhões em obrigações para com os investidores em energias 
renováveis. Os gastos não atingiram o objetivo do governo de criar "empregos verdes", 
porque os investidores espanhóis importavam a maioria de seus painéis do exterior, já 
que os fabricantes nacionais não conseguiam atender ao crescimento da demanda de 
curto prazo. 
 
A Espanha representa uma lição para outros países desejosos de participar do 
movimento por "energia verde", como a China e os EUA, evidenciando a dificuldade de 
construir um setor energético mesmo com bilhões de euros em subsídios, diz Ramon 
de la Sota, um investidor privado espanhol em painéis fotovoltaicos e ex-executivo da 
General Electric. 
 
"O governo deu um passo maior do que suas pernas, com essa tarifa", afirma De la 
Sota. "Agora eles têm uma enorme conta a pagar, mas onde está a tecnologia, onde 
está o know-how, onde está o valor?" 
 
O presidente dos EUA, Barack Obama, enfatizou neste mês a participação da energia 
solar como parte de seu plano para criar empregos verdes com a decisão de instalar 
painéis fotovoltaicos no telhado da Casa Branca. 
 



O governo americano também aprovou os primeiros projetos de energia solar em larga 
escala em terrenos públicos. A NTR, companhia de eletricidade com sede em Dublin, e 
a Chevron vão construir fábricas na Califórnia que, reunidas, gerarão eletricidade 
suficiente para suprir a demanda de cerca de 600 mil casas. 
 
À primeira vista, a Espanha parece ser a incubadora perfeita para uma revolução em 
energia solar. Graças à sua localização no sul da Europa, a massa terrestre do país 
recebe anualmente 900 mil terawatt-horas de irradiação solar, segundo a Comissão 
Europeia - mais de 3 mil vezes a potência utilizada anualmente por seus cidadãos. Em 
contraste, a Alemanha, maior economia da Europa, recebe menos de metade dessa 
quantidade de irradiação. Um terawatt-hora é energia suficiente para manter em 
funcionamento um bilhão máquinas de lavar durante 60 minutos. 
 
O desafio, para a Espanha, era transformar esse recurso natural gratuito num setor 
que fizesse sentido do ponto de vista econômico e atraísse investidores. 
 
O primeiro problema encontrado pelos legisladores foi o fator preço. A energia solar, 
assim como a eólica e outras fontes de energia renováveis, ainda não pode competir 
em preço com a eletricidade produzida de gás natural ou carvão. 
 
Cerca de US$ 275 por megawatt-hora é o custo de produção da potência originada 
nas mais eficientes usinas fotovoltaicas, em comparação com cerca de US$ 60 no 
caso de uma usina a carvão, segundo a Bloomberg New Energy Finance. O custo da 
eletricidade obtida do carvão é baixo, em parte, por causa da oferta abundante do 
mineral em minas já em operação regular. 
 
As autoridades espanholas imaginaram que os generosos subsídios ajudariam o país 
a, até 2010, atingir sua meta de 400 megawatts de potência solar instalada, bem como 
estimular o desenvolvimento de uma indústria associada ao setor. 
 
A "tarifa de alimentação" revelou-se eficaz na atração de investidores. No fim de 2007, 
as instalações solares tinham ultrapassado a meta do governo com antecedência de 
três anos, e no ano seguinte os investidores injetaram € 16,4 bilhões no setor de 
energia solar espanhol, quintuplicando a capacidade de geração, de 700 megawatts 
para cerca de 3.500 megawatts. 
 
"Eles subestimaram a tecnologia, tanto até que ponto ela seria barata como a rapidez 
com que poderia ser instalada", disse Jenny Chase, analista-chefe de tecnologia solar 
da New Energy Finance, com sede em Zurique. "Quando você tem 40 megawatts de 
painéis fotovoltaicos, você não acha que, se errar a mão, vai acabar com 3.500 
megawatts." 
 
Ao mesmo tempo, os empreendimentos espanhóis de tecnologia solar provocaram um 
aumento na demanda de painéis. O preço de referência de painéis de silício cristalino 
subiu para um recorde de US$ 4,13 por watt no segundo trimestre de 2008, segundo a 
BNEF, um aumento de 28% em relação ao mesmo período em 2004. A maioria dos 
painéis instalados na Espanha vieram da China e da Alemanha. 
 
Subsídios à energia renovável poderão não contribuir para a criação de empresas 
capazes de operar por conta própria, diz Annie Petsonk, conselheira internacional do 
Fundo de Defesa Ambiental. As autoridades políticas precisam planejar com vistas ao 
longo prazo ao criar isenções tributárias e subsídios, diz ela. 
 
"A tentativa de estimular a implantação de uma tecnologia viável precisa ser 
equacionada com muita cautela", afirma Petsonk. "Quando a economia entra em 
descenso, as pressões para eliminar subsídios podem derrubar os empreendedores". 
 



O antecessor de Zapatero, José Maria Aznar, lançou as bases para o desenvolvimento 
de energia renovável na Espanha. Em 2004, seu governo passou a rever os subsídios 
à energia renovável a cada quatro anos, em vez de anualmente, o que significava que 
as estimativas de receitas dos projetos eram suficientemente estáveis para captar 
financiamento, diz Tomas Diaz, porta-voz da Associação da Indústria Fotovoltaica 
espanhola, em Madrid. 
 
Quando Zapatero chegou ao poder, em abril daquele ano, seu Partido Socialista 
decidiu que a energia verde seria uma nova fonte de crescimento econômico. Sob seu 
programa de criação de uma "economia sustentável", ele canalizou € 6,3 bilhões para 
o desenvolvimento de energias renováveis e embarcou num plano de transportes que 
custará € 250 bilhões que visa completar uma rede ferroviária de alta velocidade com 
10 mil quilômetros até 2020. 
 
Ele também criou subsídios de até € 20 mil beneficiando compradores de carros 
elétricos, como parte de um pacote de € 4 bilhões de isenções tributárias, dotações e 
empréstimos subsidiados para estimular a moderniza-ção da indústria automobilística. 
 
Em 2007, o Parlamento espanhol aprovou o plano de Zapatero de adoção de uma 
"tarifa de alimentação (da energia) solar" - assim chamada porque fixa o preço pelo 
qual os produtores podem vender sua energia à rede - para centrais fotovoltaicas, que 
foi fixada em 10 vezes o preço da energia no atacado. Os tecnocratas espanhóis não 
previram a disparada nos custos de um incentivo indefinido, diz Charles Yonts, analista 
de energia renovável da CLSA, em Hong Kong. 
 
"A Espanha é a garota-propaganda de como as coisas podem dar muito errado", 
afirmou ele. "O país estava sendo disponibilizado dinheiro demais." 
 
Os fabricantes chineses de painéis, graças a seus custos trabalhistas mais baixos e à 
sua capacidade de acelerar a produção, estão numa posição melhor para se beneficiar 
de uma revolução solar, argumenta Yonts. 
 
Quatro das cinco ações de "empresas solares" com melhor desempenho nas bolsas 
neste ano são de companhias com sede na China, entre elas a Solarfun Power 
Holdings, fabricante de paineis solares com sede em Qidong, segundo dados 
compilados pela Bloomberg. 
 
Em novembro de 2007, Zapatero apresentou um conversor de energia solar em sua 
residência oficial, em Madrid, com painéis fotovoltaicos produzidos pela Isofoton 
Espanha. "Nós somos uma potência mundial nesse campo, somos capazes de 
exportar nossa tecnologia e competir nos cinco continentes e hoje estamos na 
vanguarda do setor de energia renovável", disse ele. 
 
O surto de investimentos colocou a Espanha no centro dos negócios com energia 
solar, ao mesmo tempo em que a Iberdrola, empresa de energia sediada em Bilbao, 
tornou-se a maior produtora mundial de energia eólica utilizando turbinas produzidas 
na Espanha pela Gamesa Corporación Tecnológica. A Iberdrola é o maior acionista na 
Gamesa, com participação de 15%. 
 
Com a espiral ascendente dos custos de energias renováveis para o Estado, Zapatero 
reduziu em cerca de 25% o subsídio à implantação de novos parques solares após 30 
de setembro de 2008. Na prática, a decisão descartou qualquer novo investimento 
solar em 2009, segundo a Associação da Indústria Fotovoltaica. 
 
A Isofoton, fabricante de painéis que Zapatero citou como um símbolo da indústria 
solar espanhola, sofreu uma queda de 83% em suas vendas, e seus prejuízo quase 
triplicaram, para € 226 milhões, em 2009. Em junho deste ano, a empresa, de capital 



fechado, foi comprada pela madrilenha Affirma Energy Engineering & Technology e 
pela sul-coreana TopTec, que investiram € 50 milhões para reforçar o balanço 
patrimonial da companhia. 
 
Zapatero disse que a indústria espanhola de energia limpa empregava 180 mil 
trabalhadores em 2007. Nos três anos seguintes, o emprego caiu em um terço, para 
116 mil, de acordo com um estudo realizado pelo madrilenho Instituto Sindical do 
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde. 
 
Os legisladores na Alemanha podem estar repetindo alguns dos erros cometidos na 
Espanha, diz Chase. A nova capacidade energética solar na Alemanha atingiu 713 
megawatts no primeiro trimestre, quase 10 vezes a capacidade instalada no mesmo 
período do ano anterior, graças a subsídios do governo, diz ela. 
 
Nos EUA, Obama lançou um programa modesto de incentivos para os investidores de 
energia limpa. O pacote de estímulo econômico americano incluiu cerca de US$ 67 
bilhões em empréstimos, garantias para empréstimos, dotações e créditos tributários 
para energia limpa. 
 
Quando Zapatero levou uma delegação à Casa Branca em 13 de outubro de 2009, 
Obama elogiou a Espanha como um modelo de transformação económica à base de 
energia verde. 
 
"Temos enormes laços comerciais entre nossos dois países e nos comprometemos a 
trabalhar para fortalecê-los, especialmente em torno de questões essenciais, como 
energia renovável e de transportes, onde a Espanha tem sido líder mundial", disse 
Obama numa entrevista coletiva. 
 
Miguel Sebastián, o ministro espanhol responsável pela indústria e pela política 
energética, viajou duas semanas depois para comparecer à feira Solar Power 
International Power, em Anaheim, Califórnia, com um grupo de executivos, para 
estimular as exportações espanholas de energia renovável. 
 
Em encontros privados durante a viagem, Sebastian foi criticado por executivos 
espanhóis pelas variações de rumo na política energética do governo, de acordo com 
Carlos Navarro, presidente da Siliken, maior fabricante de painéis solares na Espanha, 
que fez parte da delegação. 
 
Segundo Navarro, Sebastian disse aos executivos: "Vocês são uns chorões". 
Sebastian não quis dar entrevista para esta reportagem. Já um porta-voz Zapatero não 
quis comentar as críticas à política governamental de subsídios à geração de energia 
solar. 
 
Navarro disse a Sebastian que o setor necessita um conjunto de regras estáveis para 
ajudar a ajustar a produção ao nível de demanda no mercado. A Siliken, que deseja 
até 2012 começar a ter suas ações negociadas na Bolsa de Madri, sofreu uma queda 
de 61% nas vendas em 2009, depois que Zapatero cortou os subsídios aos 
empreendimentos solares. As receitas da companhia no exterior fomentarão a 
recuperação das vendas neste ano, disse Navarro. 
 
"Sebastian dizia às pessoas que a tecnologia fotovoltaica é uma prioridade, ao passo 
que, no plano doméstico, eles estão nos afundando", afirmou Navarro durante uma 
entrevista na fábrica da Siliken perto de Valência, responsável pela montagem de 
módulos solares. "Criei um certo lema: se o governo socialista diz que vai ajudá-lo, 
corra." 
 
Em abril, depois que o déficit orçamentário subiu para 11,2% do PIB, funcionários do 



Ministério da Indústria anunciaram que o governo estava pensando em cortar os 
subsídios que beneficiam os produtores de energia solar, apesar de a lei garantir 
esses subsídios por 25 anos. 
 
A sugestão provocou indignação entre proprietários e operadores de sistemas 
fotovoltaicos e levou investidores a fugir de investimentos em energia solar. 
 
Devido à falta de interesse dos investidores, a Renovalia Energia e a T-Solar Global 
adiaram ofertas públicas iniciais de ações, que tinham como objetivo levantar cerca de 
€ 300 milhões. A Solar Oportunidades suspendeu investimento de € 1 bilhão em 
instalações fotovoltaicas na Espanha. Os preços dos painéis caíram para US$ 1,90 por 
watt no segundo trimestre deste ano. 
 
Os investidores estrangeiros também aderiram às críticas, dizendo que a mudança nas 
regras podem pôr em risco a confiança em todos os ativos espanhóis. As companhias 
HgCapital, Hudson Clean Energy Partners e Impax Asset Management Group 
escreveram a Zapatero em 27 de maio dizendo que, se houver a mudança, os € 400 
milhões investidos por seus clientes na indústria solar espanhola virariam pó. 
 
"A mera discussão de tal mudança em altos níveis governamentais já está minando a 
confiança na Espanha como um lugar para investimentos estrangeiros diretos", diz a 
carta. 
 
Em junho, Sebastian disse a executivos do setor solar que pretendia reduzir em quase 
40% os subsídios às centrais fotovoltaicas existentes, segundo Javier Anta, presidente 
da Associação da Indústria Fotovoltaica, que participou da reunião. 
 
Essa notícia levou German Vilimelis ao desespero. Sacrificar cerca de 10 toneladas da 
rentável produção anual de peras para alocar uma área de 1 acre à energia solar fazia 
sentido sob o sistema de preços original, especialmente porque os painéis quase não 
necessitavam manutenção. Com uma eliminação dos subsídios, sua família teria de 
entrar com dinheiro de seu próprio bolso, mês a mês, para honrar o financiamento. 
 
"Os bancos são implacáveis", diz ele. "Isso significaria o fim de feriados e férias. Nós 
teríamos que economizar em tudo". 
 
Em toda Lérida, cessou totalmente a construção de instalações solares. Vilimelis e 
seus parceiros têm pela frente mais alguns meses de incerteza, enquanto o governo 
adia uma decisão final sobre os níveis dos subsídios. Caso Zapatero se decida pelos 
cortes, os investidores estrangeiros também poderão ser igualmente implacáveis. 

 
 


