Panorama dos investimentos de
inovação em energia no Brasil

PROPOSTA
É uma plataforma digital
projetada para tornar
acessíveis, aos mais
diversos públicos, os dados
de investimentos brasileiros
em Pesquisa,
Desenvolvimento e
Demonstração (PD&D) em
energia.

OBJETIVO

COOPERAÇÃO

FUNCIONAMENTO

Aprofundar a compreensão
das tendências de
investimento em PD&D em
energia e apoiar na
formulação e promoção de
políticas públicas,
pesquisas e novos
investimentos na área de
inovação em energia.

EPE, MME, MCTI, bem
como outras
organizações do governo
brasileiro, do setor
privado e da sociedade
civil.

As informações estratégicas
disponibilizados na inova-e
foram organizados em uma
única base de dados
fornecendo um panorama
inédito dos esforços em
inovação no setor
energético no Brasil.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NA PLATAFORMA?
SEÇÕES DO MENU

OPÇÕES DE FILTROS

CONTROLES
Em cada seção do menu, o usuário vai
encontrar uma régua de Período que
permite selecionar qual ou quais anos
deseja visualizar em gráfico ou tabela.
Para isso, basta mover o ponto inicial
e o ponto final da régua abaixo para
definir um intervalo…

...ou então, selecionar o ponto inicial e
o ponto final para que coincidam no
mesmo ano e daí apresentem apenas
informação daquele ano selecionado.

No menu lateral, o usuário encontra
seis tipos de informações relativas
aos investimentos de inovação em
energia:
1

Evolução dos investimentos
Dados anuais do valor investido ou da
quantidade de projetos.

2

Distribuição dos investimentos
Panorama sobre como são divididos os
projetos entre os tipos de tecnologias.

3

Natureza e modalidade
Visão geral e detalhada por tecnologia e
instituição fomentadora sobre a origem
dos recursos dos investimentos.

4

Instituições fomentadoras
Visão geral e detalhada por tecnologia
da participação das instituições.

5

Perfil dos projetos
Distribuição dos projetos em termos de
duração em anos e porte.

6

Explorar projetos
Informações sobre tipos de agentes
envolvidos em cada projeto, duração e
valor total.

Os filtros disponíveis referem-se a
tipos de Tecnologias energéticas e
Instituições Fomentadoras.

Tais Tecnologias energéticas são
divididas em 2 níveis, sendo o nível
1 composto por 7 categorias. Cada
uma delas engloba as tecnologias
energéticas de nível 2, totalizando
30 tecnologias disponíveis.

Além disso, também há alguns botões
disponíveis que permitem escolher o
tipo de gráfico para visualização dos
dados ou mesmo em tabela, conforme
as opções abaixo:
Gráfico de barras
Gráfico de linhas

As instituições fomentadoras são
oito no total:

Sankey

ANEEL, ANP, BNDES, CNEN, CNPq,
FAPESP, FINEP e FNDCT

Tabela
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EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Clicando em Evolução dos investimentos, é possível selecionar a desagregação de tecnologias energéticas, por nível 1 ou
nível 2, além de poder também selecionar diferentes indicadores e grupos de instituições como você preferir. As opções de
visualização de gráficos podem ser por coluna, linha, Sankey¹ ou tabela.
Gráfico de coluna

Gráfico de linha

Gráfico Sankey

Tabela de dados

Clicando no botão de play pode
observar o time-lapse dos dados
ao longo dos anos.

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Em Distribuição dos Investimentos, você pode visualizar os dados nesse chamado gráfico de “árvore”, gráfico em colunas
ou gráfico de radar, sendo que é possível filtrar diferentes indicadores, grupos de tecnologia ou instituições em todas
essas visualizações de gráfico.
Gráfico de árvore

No gráfico de coluna, de radar ou na tabela, você pode
escolher a visualização dos dados referentes à Tecnologia
energética nível 1 ou nível 2 apenas clicando no botão que
fica logo acima deles.

Tabela de dados

Gráfico radar

Ao ser selecionado, cada
botão fica em amarelo para
indicar que é o filtro
utilizado, sendo possível
selecionar apenas um de
cada vez
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NATUREZA E MODALIDADE DOS INVESTIMENTOS
Aqui em Natureza dos Investimentos é possível analisar a
distribuição entre investimentos públicos e publicamente
orientados nesse gráfico de setores, além da evolução em
diferentes formas gráficas como nas seções anteriores.
Em Modalidade você pode analisar os investimentos de
PD&D das instituições públicas, divididos nas categorias
reembolsáveis, não-reembolsáveis ou não informado.
Para isso, basta que você selecione o botão no canto
direito superior da área do gráfico.
Tanto os indicadores com os filtros, podem ser aplicados
nesse caso também, o que permite que você customize a
visualização dos seus dados.

INSTITUIÇÃO FOMENTADORA
É também possível visualizar os dados por Instituições fomentadoras por meio de gráficos de coluna, linha ou em tabela,
conforme visto na maioria das seções anteriores, bem como aplicar os filtros e indicadores.

Instituições fomentadoras envolvidas nos investimentos
Visão geral
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PERFIL DOS PROJETOS
A Plataforma também permite acesso a informações
mais detalhadas por projeto, que podem ser encontradas
em Perfil dos projetos. Aqui são disponibilizados detalhes
como duração e porte de cada projeto, além de novas
possibilidades de visualização em gráfico de calor ou de
distribuição dos projetos ao longo do tempo.
Além dos filtros e indicadores que você já se acostumou a
ver por aqui, os gráficos dessa seção possuem botões
para filtrar os projetos de acordo com categorias
específicas...

EXPLORAR PROJETOS
E se você quiser informações ainda mais detalhadas é só clicar em
Explorar Projetos. Aqui você encontra duração, valor, informações
por agente executor, fomentador e proponente
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Panorama dos investimentos de
inovação em energia no Brasil

Para acessar diretamente o inova-e e ver tudo isso na prática é só clicar aqui:

inova-e Brasil

PARCEIROS EXECUTORES

PARCEIROS

Coordenação Geral
Giovani Vitória Machado
Coordenação Executiva
Carla Costa Lopes Achão

Equipe Técnica
Camila de Araujo Ferraz
Flávio Raposo de Almeida
Gustavo Naciff de Andrade

Nota: ícones utilizados ao longo desta edição obtidos na plataforma www.flaticon.com

A EPE se exime de quaisquer
responsabilidades sobre decisões ou
deliberações tomadas com base no
uso das informações contidas neste
informe, assim como pelo uso
indevido dessas informações.
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