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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar os elementos-chave que contribuem para a 

viabilidade econômico-financeira e identificar as principais barreiras para implantação de um 

sistema de geração distribuída de energia solar fotovoltaica no setor comercial. Trata-se de um 

estudo de caso com triangulação de dados a partir de dois supermercados localizados no interior 

de Minas Gerais. Foram realizadas entrevistas com diferentes stakeholders com objetivo de ampliar 

a visão acerca das barreiras existentes no setor de energia solar fotovoltaica. Os resultados 

demonstram, a partir dos estudos de casos, que o investimento é viável e um dos fatores que mais 

contribui para a viabilidade econômico-financeira é o preço da tarifa de energia elétrica. Conclui-

se que a geração de energia solar fotovoltaica tem se tornado cada vez mais competitiva, em parte 

pela redução nos custos dos módulos fotovoltaicos e pelo preço da tarifa de energia praticadas pelas 

concessionárias. Aliada ao grande potencial solar existente no Brasil e considerando que, para o 

setor varejista, a energia elétrica é a segunda maior despesa, subindo quase 40% desde 2014, além 

das expectativas de retomada do crescimento econômico do País, a geração distribuída de energia 

solar fotovoltaica é uma alternativa que pode contribuir para mitigar problemas ambientais, 

reduzindo a emissão dos gases de efeito estufa e também o impacto nas mudanças climáticas. 

 

Palavras-chave: Energia solar fotovoltaica. Geração distribuída. Viabilidade econômico-
financeira. 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the key elements that contribute to economic-financial viability and to 

identify the main barriers to implement a system of distributed generation of photovoltaic solar 

energy in the commercial sector. It is a case study with triangulation of data from two supermarkets 

located in the interior of Minas Gerais State, in Brazil. Interviews have been conducted with 

different stakeholders aiming to broaden the comprehension of the existing barriers in photovoltaic 

solar energy sector. Results from the case studies show that investment is viable and one of the 

factors that contributes most to the economic-financial viability is the price of electricity rate. The 

conclusion is that generation of photovoltaic solar energy has become increasingly competitive, 

partially due to reduction in costs of photovoltaic modules and price of energy rate charged by 

concessionaires. Combined with the great solar potential in Brazil and considering that, for the 

retail sector, electricity is the second largest expenditure, rising almost 40% since 2014, in addition 

to the expectations of a resumption of the country's economic growth, distributed generation of 

photovoltaic solar energy is an alternative that can contribute to mitigate environmental problems, 

reducing both emission of greenhouse gases and impact on climate change. 

 

Keywords: Photovoltaic solar energy. Distributed generation. Economic-financial viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

  Nas últimas décadas, as mudanças climáticas vêm causando impactos significativos à 

natureza e, consequentemente, à vida humana. Diversos autores consideram que a causa do 

aquecimento global é resultado de atividades humanas combinadas com a variação natural do 

sistema climático global; não resta dúvidas de que a ação humana é um dos fatores mais relevantes 

nesse processo (FERREIRA, 2017; IPCC, 2015). 

  Diante desse cenário, líderes políticos, sociedade civil, órgãos internacionais, universidades 

e organizações não governamentais buscam avançar no debate sobre as mudanças climáticas e a 

importância da formulação de políticas e ações públicas para mudar o cenário atual. 

  O Brasil vem avançando nessa discussão. Como marcos importantes podemos considerar a 

publicação da Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC) e o Acordo de Paris1, que 

serão apresentados mais adiante. Em linhas gerais, o País assumiu o compromisso voluntário de 

adoção de ações de mitigação com vistas a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas até 2020 (BRASIL, 2009). 

  Calou (2011, p. 144) destaca que “a geração e o consumo de energia estão no âmago da 

questão climática”, responsáveis por cerca de 64,4% de todas emissões mundiais dos GEE; isso 

porque grande parte de sua produção e consumo são provenientes do carvão mineral, petróleo e 

seus derivados. 

  No Brasil, de acordo com as Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no 

Brasil2, o setor de energia foi responsável por 23% do total das emissões brutas de dióxido de 

carbono equivalente (CO2eq) em 2014, incluindo as emissões do setor de transportes; a maior parte 

das emissões (49%) foi proveniente do setor Mudança de Uso da Terra e Florestas, seguida de 21% 

na Agropecuária, 4% em Processos Industriais e 3% no Setor Tratamento de Resíduos (BRASIL, 

2016). 

  De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito 

Estufa, iniciativa do Observatório do Clima, o setor de energia apresentou a maior taxa média de 

                                                
1 Contribuição Nacionalmente Determinada para consecução do objetivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-
portugues.pdf. Acesso em: 19 de janeiro de 2018. 
2 Documento previsto no Decreto 7.390/2010, que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima. A 
iniciativa foi instituída para acompanhar o cumprimento do compromisso nacional voluntário para a redução das 
emissões de gases de efeito estufa até 2020. 
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crescimento anual entre 1990 e 2014, partindo de um patamar de 189,7 milhões de toneladas de 

dióxido de carbono equivalente (CO2) em 1990 para 479,1 milhões de toneladas em 2014. 

Considerando o valor de 2014, o perfil de emissões está diretamente relacionado ao uso de 

combustíveis fósseis no País, com o segmento do transporte sendo responsável por 40,1% das 

emissões, seguido pelo setor industrial (19,5%), pela geração de energia (17,4%) e pela produção 

de combustíveis (6,8%) (IEMA, 2016).  

  O Brasil vem investindo em fontes renováveis, principalmente em usinas hidrelétricas, 

aproveitando o grande potencial do País. Também, desde a década de 1970, investe no 

desenvolvimento do etanol como combustível, além de produzir energia com a queima do bagaço. 

A participação de energias renováveis na matriz energética brasileira se mantém entre as mais 

elevadas do mundo; enquanto o percentual de renováveis na matriz energética mundial era de 

13,5%, em 2014, e nos países da OCDE, no mesmo ano, esse percentual era de 9,4%, no Brasil, 

houve um pequeno crescimento da participação das energias renováveis na matriz energética, em 

2016 (45,5%), em comparação com o ano de 2015 (41,3%), em parte pela queda da oferta interna 

de petróleo e derivados e pela expansão da geração hidráulica. Estima-se que, em 2026, a parcela 

renovável da matriz energética brasileira atingirá 48%, ao passo que 87% da produção de energia 

elétrica será oriunda de fontes renováveis (BRASIL, 2017; CALOU, 2011; EPE, 2017). 

  Apesar de contar com uma matriz energética renovável considerável, é preciso atentar que 

o crescimento econômico e desenvolvimento social tende a criar demanda por mais energia. 

Enquanto em países desenvolvidos o consumo de eletricidade chega a 10 mil kWh por pessoa, nos 

países em desenvolvimento, esse consumo é menor do que 2 mil kWh por pessoa. Ou seja, 

retomando o crescimento econômico será necessário produzir mais energia (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2010). 

  Outra questão a ser considerada, ainda com relação a matriz energética brasileira, refere-se 

ao fato de que 68,1% da energia produzida, em 2016, foi proveniente de usinas hidrelétricas, 

principal geradora de energia no Brasil. Apesar de ser uma fonte de energia limpa com baixos 

níveis de emissão de GEE, a instalação de novas usinas tem sido questionada principalmente pelos 

impactos ambientais e sociais. Outro problema é a distância entre o local da hidroelétrica e o 

consumidor final, o que significa mais custos financeiros, perdas elétricas e possíveis danos ao 

meio ambiente na construção de linhas de transmissão (WWF BRASIL, 2012; MOCELIN, 2014). 

Há de se considerar também que a hidroeletricidade, assim como as demais fontes renováveis de 
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energia, está sujeita a influência de fatores climáticos que, nos períodos de seca, pode atingir 

valores críticos sob o ponto de vista de segurança energética (ACADEMIA BRASILEIRA DE 

CIÊNCIAS, 2010; PEREIRA et al., 2017). 

  Diante desse cenário, faz-se necessário investir em novas fontes de energia que sejam 

sustentáveis e capazes de aumentar a segurança energética do País. Dentre as possibilidades, a 

energia solar fotovoltaica está no centro das discussões e definições de política energética de 

diversos países desenvolvidos e emergentes. Suas implicações são amplas, pois o uso da energia 

solar permite redução do uso de combustíveis fósseis, redução de emissões de gases de efeito 

estufa, geração de empregos qualificados, desenvolvimento tecnológico e criação de valor, vetores 

da sustentabilidade ambiental, social e econômica (ESPOSITO; FUCHS, 2013). 

  Nesse contexto e na tentativa de compreender os fatores que podem interferir na adoção da 

energia solar fotovoltaica, bem como identificar as barreiras que podem interferir no avanço desta 

tecnologia no Brasil, realizou-se este trabalho aplicado que teve a seguinte pergunta norteadora: 

Quais os elementos-chave para a obtenção de viabilidade econômica financeira e as principais 

barreiras para implantação de um sistema de geração distribuída de energia solar fotovoltaica no 

setor comercial? 

  Para responder a esse questionamento, o presente trabalho teve como objetivo geral avaliar 

os elementos-chave que contribuem para a viabilidade econômico-financeira e identificar as 

principais barreiras para implantação de um sistema de geração distribuída de energia solar 

fotovoltaica a partir de dois estudos de caso realizados em dois supermercados localizados no 

interior de Minas Gerais. 

  Considerando os estudos já publicados, podemos elencar várias barreiras que dificultam o 

avanço das energias renováveis, dentre elas a energia solar fotovoltaica (ESF), objeto de análise 

deste trabalho aplicado. A revisão de literatura realizada por Azadian e Radzi (2013) e por 

Karakaya e Sriwannawit (2015), dentre outros que serão mencionados no decorrer deste trabalho, 

apresentam as barreiras que dificultam a difusão de sistemas fotovoltaicos, as razões e as soluções 

para o sucesso ou a falha dessa expansão são analisadas a partir de diferentes contextos e 

realidades. 

  Na tentativa de classificar as barreiras que impedem ou dificultam o desenvolvimento de 

projetos de geração de energia a partir de fontes renováveis, especificamente no setor industrial, a 

Fundação Konrad Adenauer em cooperação com o Centro de Estudos em Sustentabilidade 
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(GVces), da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP), 

propuseram uma tipologia de acordo com a intensidade dos impactos e a influência das barreiras 

identificadas (GVces, 2016). 

  Quanto à influência, as barreiras podem ser diretas ou indiretas. As barreiras diretas 

influenciam diretamente a tomada de decisão na execução ou não dos projetos, ou seja, “há 

possibilidades materiais de o projeto não avançar” (GVces, 2016, p. 15). 

  Já as barreiras indiretas podem influenciar, porém há possibilidade de serem superadas, sem 

influenciar diretamente a tomada de decisão sobre o avanço de um projeto. No que se refere à 

intensidade de impacto, as barreiras que impedem ou dificultam o desenvolvimento de projetos de 

geração de energia renovável podem ser classificadas como baixa, média e alta. As barreiras de 

baixa intensidade não impedem a execução de um projeto; por exemplo, existem no País legislação 

favorável e/ou clara sobre o desenvolvimento de renováveis, a presença de estudos/projetos já 

implementados, dentre outros (GVces, 2016). 

  As barreiras de média intensidade podem ser superadas, mesmo que exijam mais tempo e 

esforço, e não bloqueiam o avanço do projeto. E, por último, as barreiras de alta intensidade podem 

bloquear ou impedir a implantação de um projeto de geração de energia por meio de fontes 

renováveis, quando por exemplo, não há legislação desenvolvida (GVces, 2016). 

  Apesar de não seguir tal classificação, neste trabalho buscou-se elencar tais barreiras 

considerando especificamente a energia solar fotovoltaica no Brasil. Os conceitos acima permitem 

compreender a natureza das barreiras e pensar em estratégias que possibilitem o avanço dessa 

tecnologia. Utilizando a metodologia de estudos de caso com a triangulação de dados, foram 

apresentadas duas experiências de implantação de sistema solar fotovoltaico em supermercados. 

  Com relação aos trabalhos já publicados, o presente trabalho visa contribuir para o debate 

sobre elementos que colaboram com a viabilidade econômico-financeira e barreiras para o avanço 

da energia solar fotovoltaica, apresentando projetos já implementados e incluindo a percepção de 

diferentes sujeitos envolvidos no processo. 

  O trabalho está organizado em seis capítulos, além da presente introdução. No capítulo 2 

são apresentados os objetivos do estudo. O capítulo de revisão da literatura apresenta o panorama 

da energia solar fotovoltaica no Brasil e no mundo, a matriz energética do País e o potencial de 

expansão da energia fotovoltaica, bem como as barreiras que dificultam esse avanço considerando 

o cenário atual. Para contextualizar o setor varejista de supermercados, serão apresentados nesse 
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capítulo dados sobre o setor, o consumo final e os custos com energia elétrica. 

  O capítulo 4 detalha os passos para levantamento dos dados segundo os referenciais teórico-

metodológicos. Em seguida, no capítulo 5, podem ser consultados os dois estudos de caso, um 

relato do empreendedor sobre o processo para implantação do sistema solar fotovoltaico, os 

motivos pela escolha dessa tecnologia, as barreiras encontradas e como foram superadas. Por meio 

da triangulação de dados, as diferentes perspectivas são apresentadas no intuito de responder às 

indagações do presente estudo e, a partir dos resultados encontrados, são apresentadas, no capítulo 

6, as conclusões do trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral 

• Avaliar os elementos-chave que contribuem para a viabilidade econômico-financeira e 

identificar as principais barreiras para implantação de um sistema de geração distribuída de 

energia solar fotovoltaica a partir de dois estudos de caso realizados em dois supermercados 

localizados no interior de Minas Gerais. 

 

2.2. Específicos 

• Levantar dados sobre a produção de energia fotovoltaica no Brasil e no mundo; 

• Caracterizar a demanda, avaliando o perfil de consumo de energia elétrica para o setor 

varejista, especificamente supermercados;  

• Descrever as principais barreiras para o avanço da energia solar fotovoltaica, considerando 

as especificidades do setor varejista e o contexto brasileiro; 

• Identificar e analisar os fatores que contribuem para a viabilidade econômico-financeira a 

partir de dados secundários e primários, considerando os casos apresentados. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. A importância da energia solar fotovoltaica na matriz energética brasileira 

 

3.1.1. Panorama mundial  

A indústria fotovoltaica vem se consolidando nos países desenvolvidos, principalmente, 

pelo aumento da demanda e da escala de produção, em combinação com o desenvolvimento 

tecnológico e, consequentemente, a redução dos custos. Tal desenvolvimento é observado 

principalmente na Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão, além da China que, atualmente, é 

líder na produção de painéis fotovoltaicos. Em 2012, por exemplo, a China forneceu cerca de 70% 

da demanda global, sendo o único país que pode atender seu próprio mercado em crescimento, com 

320% excedente de produção acima da sua necessidade (EPIA, 2017; ESPOSITO; FUCHS, 2013). 

Em 2016, de acordo com estudo realizado pela European Photovoltaic Industry Association 

(EPIA), 76,6 gigawatts (GW) de energia solar foram instalados e conectados à rede no mercado 

global, representando um crescimento de 50% em relação ao ano anterior, em que foram 

adicionados 51,2 GW. No Gráfico 1, são apresentados os dez principais mercados de energia solar 

fotovoltaica e sua capacidade instalada nos anos de 2015 e 2016. Observa-se que o maior 

crescimento ocorreu na China, que conectou 34,5 GW à rede, configurando um aumento de 128% 

em relação a 2015, um processo que foi estimulado por meio da política feed in tariff 3 e pela queda 

nos preços dos módulos fotovoltaicos, que levaram os chineses a instalar mais de 20 GW nos 

primeiros seis meses de 2016. Ainda com relação à capacidade instalada, depois da China e 

ultrapassando a Alemanha, líder mundial de longa data, estão o Japão e os Estados Unidos (EUA). 

O Japão contava com uma capacidade instalada de 42,9 GW, o que representa 14% do mercado 

mundial, e os EUA alcançaram 42,4 GW, equivalente a 13,8%, ou seja, nenhum país europeu está 

entre os três principais mercados de ESF global (EPIA, 2017). 

 

 

 

 

                                                
3  Política de incentivo a adoção de fontes de energia renováveis que consiste no pagamento de tarifas pelas 
concessionárias para geração de energia produzida pelas instalações de energia solar. 
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Gráfico 1 - Dez principais mercados de energia solar fotovoltaica em 2015 e 2016, em 
percentuais de total instalado 

 

 
 
Fonte: Adaptado de EPIA (2017). 
 

Chama atenção o avanço alcançado pela China, nos últimos anos, com relação à instalação 

de painéis fotovoltaicos. Em 2012, o país reunia os principais fabricantes de painéis fotovoltaicos, 

o que pode ter contribuído para redução dos custos. Um movimento das empresas chinesas que, 

atualmente, dispõem de fabricação própria desde o silício até a fabricação das células e dos painéis 

fotovoltaicos (ESPOSITO; FUCHS, 2013).  

De fato, os dados do último EPIA (2017) demonstram que a China vem buscando 

diversificar sua matriz energética, fortemente baseada nos combustíveis fósseis e responsável por 

29% das emissões globais de gases do efeito estufa no ano de 2015. O carvão é a principal fonte 

de energia e, em 2015, representou 75,9% da matriz energética do país. Por outro lado, o país lidera 

os investimentos em energias renováveis e, neste mesmo ano, investiu US$ 102,9 bilhões, o que 

corresponde a 36% do total mundial (BUCKLEY, 2016; REN21, 2016; SILVA; SANQUETTA, 

2017;). 
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Considerando as instalações de energia solar em funcionamento no mundo, observa-se um 

grande avanço nas últimas décadas. Em 2016, a capacidade instalada de ESF global foi de 306,5 

GW, um aumento de 22% em relação a 2015, quando foram produzidos 229,9 GW. Em apenas 

uma década, a capacidade instalada acumulada no mundo aumentou mais de 4.500%. Em 2006, 

representava 6,6 GW (EPIA, 2017). 

Neste novo cenário, em 2016, a Ásia-Pacífico tornou-se a maior região de energia solar no 

mundo, com 147,2 GW de capacidade instalada, o que representa uma participação no mercado 

global de 48%. A Europa vem apresentando, nos últimos anos, queda na produção de ESF, mesmo 

assim ocupa o segundo lugar, com capacidade acumulada de 104 GW e uma participação de 34% 

no mercado mundial. Em terceiro lugar, com 45,9 GW (15%), estava a América, incluindo América 

do Norte, Central e do Sul. Já o Oriente Médio e a África perderam espaço no mercado global com 

uma capacidade de produção de ESF de 4,7 GW, o que representa uma participação no mercado 

mundial de 1,5% (EPIA, 2017). 

Partindo para uma análise mais estruturada, observando o cenário atual, no qual figuram a 

China, o Japão, os EUA e a Alemanha como maiores consumidores de energia fotovoltaica, 

representando juntos mais de 65% da capacidade instalada mundial, é importante compreender 

como esses países avançaram no uso desta tecnologia, quais os fatores favoreceram esse 

crescimento, trazendo mais elementos para a discussão a que se propõe este trabalho. 

A Alemanha, quarto maior produto interno bruto (PIB) do mundo, tinha, em 2012, uma 

matriz energética marcada pela presença de combustíveis fósseis, como gás natural e carvão, além 

da energia nuclear, com grande dependência de fornecimento externo, uma vez que era elevado o 

volume de importações de recursos para a geração de energia. Em 2012, 81% do carvão utilizado 

na Alemanha para geração de energia era importado, 98% do petróleo e 86% do gás natural para 

fins de fornecimento energético eram importados (MORRIS & PEHNT, 2012 apud GONÇALVES, 

2015; IER, 2014). 

A transição energética na Alemanha teve início na década de 1990, resultado de um 

conjunto de políticas que vêm sendo fortalecidas e expandidas para promover a expansão das 

energias renováveis no país. Uma das principais políticas adotadas é a tarifa feed-in, cuja 

característica central é a garantia de preços mínimos para geradores de energia de fontes 

renováveis. Assim, o investidor tem a garantia de retorno do investimento em um período 



27 
 

predeterminado por meio do pagamento pela eletricidade produzida (ARAUJO, 2016; 

GONÇALVES, 2015; IER, 2014;). 

Além da tarifa feed-in, o governo alemão estabeleceu programas de empréstimos para 

projetos de geração elétrica proveniente de fontes renováveis com juros subsidiados para pessoa 

física e desenvolveu programas de apoio a pesquisa científica direcionados à tecnologia e ao 

desenvolvimento de componentes e equipamentos de sistemas fotovoltaicos, o que tornou a 

Alemanha em país líder em número de publicações na área. Entretanto, sua influência tem 

diminuído com a ascensão do Japão e da China. Houve também aumento nos investimentos 

governamentais em programas de energia solar fotovoltaica: entre 2005 e 2013, a proporção de 

subsídios para projetos fotovoltaicos passou de 0,4% para 3,0% (PEGELS & LÜTKENHORST, 

2014 apud ARAUJO, 2016). 

Por outro lado, o relatório elaborado pelo Institute for Energy Research (IER, 2014), 

reconhece a importância do sistema de tarifas para expansão das fontes de energia renováveis na 

Alemanha e menciona o impacto das políticas energéticas na elevação do preço da eletricidade no 

país. O custo da energia elétrica na Alemanha, em 2012, foi de US$ 0,35 por kWh, maior que a 

média da União Europeia, que custou $0,20 por kWh, e chega a ser três vezes mais alto do que o 

preço da eletricidade nos EUA. O Germany Renewable Energy, que subsidia a produção de energia 

renovável no país, custou, em 2013, 9,3 bilhões de dólares; já os investimentos para expandir a 

rede de transmissão e integrar as energias renováveis foram de 33,6 bilhões de dólares, o que, de 

acordo com as operadoras, representa “apenas uma fração do custo da transição energética” 

(GONÇALVES, 2015; IER, 2014, p. 10).  

Assim como ocorreu na Alemanha, o crescimento da energia solar fotovoltaica na China 

foi desencadeado pela tarifa feed-in, inicialmente para geração de energia eólica e biomassa, 

atualmente, incluindo as usinas de geração fotovoltaica. Tais incentivos levaram a um aumento na 

capacidade instalada de produção de energia eólica de 25 GW em quatro anos, entre 2005 e 2009 

(EPIA, 2017; PEREIRA JUNIOR, 2013). 

Um marco importante na China aconteceu em 2005, quando o governo criou a lei de 

energias renováveis. Além da regulação, houve também incentivos financeiros com subsídio a 

pesquisas orientadas para o desenvolvimento de projetos visando aumentar a eficiência do sistema 

fotovoltaico e reduzir o custo de produção (EPIA, 2017; PEREIRA JUNIOR, 2013). 
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Segundo a Associação da Indústria Fotovoltaica da China, na primeira fase de 

desenvolvimento do mercado fotovoltaico chinês, os investidores concentraram-se na região 

noroeste do país, onde a irradiação solar é maior. Essa concentração gerou um descompasso entre 

oferta e demanda de eletricidade, uma vez que usinas de grande porte situadas em áreas remotas 

eram inviáveis economicamente, em parte pela ausência de uma rede de distribuição, o que gerava 

congestionamentos e falhas na transmissão. Por essa razão, em 2016, houve redução no programa 

de tarifas feed-in para usinas fotovoltaicas, com tarifas variando de acordo com a região e a 

localização geográfica da usina. De acordo com a Associação, tais ajustes visam deslocar a 

segmentação de mercado para a geração distribuída, que deverá crescer fortemente nos próximos 

anos (EPIA, 2017). 

O Japão possui poucas reservas de petróleo e, após as crises petrolíferas na década de 1970, 

houve aumento no fornecimento de energia a partir de outras fontes como gás, carvão e energia 

nuclear. O país investiu também no desenvolvimento de energias renováveis. Como resultado, sua 

dependência do petróleo diminuiu de 77,4%, em 1973, para 43,7% no ano de 2010 

(CHOWDHURY et al., 2014). 

De acordo com Chowdhury et al. (2014), entre 1980 e 1990, o país investiu 

aproximadamente 6 bilhões de dólares para o desenvolvimento da tecnologia fotovoltaica. A 

política de incentivos com procedimentos simplificados e diretrizes técnicas para conexão à rede, 

além de subsídios para sistemas fotovoltaicos residenciais, como o net-metering e a compra do 

excedente, fez com que a energia solar fotovoltaica se expandisse rapidamente no país. Os vários 

programas desenvolvidos pelo governo favoreceram o crescimento do setor fotovoltaico no país, 

mas, em 2005, depois que o programa de incentivo foi eliminado, o Japão perdeu sua participação 

global no mercado fotovoltaico, o que, para os autores, indica que as políticas e programas não 

eram de longo prazo: 
Podemos supor que o programa de incentivo e a política foi o principal estímulo, que 
ajudou o Japão a ocupar a primeira posição durante muito tempo. Seu sucesso pode ser 
atribuído ao fato de o Japão ter adotado um investimento público coordenado em cada 
etapa, investindo em inovação tecnológica, incluindo não apenas o financiamento para 
pesquisa e desenvolvimento, mas também a demonstração e os esforços de implantação 
no estágio inicial (CHOWDHURY, et al. 2014, p. 289, tradução nossa). 
 

Em 2011, o Japão iniciou uma nova fase da política fotovoltaica, alterando a tarifa feed-in, 

com preços mais atraentes para o excedente e custo de investimento (infraestrutura e instalação) 
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cobrado como encargo adicional na fatura de serviços públicos, atraindo principalmente o 

consumidor residencial (CHOWDHURY et al., 2014). 

Um outro ponto importante quando se analisa a expansão do mercado de energia solar 

fotovoltaica em termos de capacidade instalada refere-se aos investimentos realizados por esses 

países. Segundo a Rede de Políticas de Energia Renovável para o Século 21 (REN21), os 

investimentos globais em combustíveis e eletricidade renovável subiram para um recorde de US$ 

285,9 bilhões, em 2015 (sem incluir projetos hidrelétricos > 50 MW), um aumento de 5% em 

comparação com 2014. A energia solar foi o setor líder com investimentos de US$ 161 bilhões 

(12% a mais em relação a 2014), ou mais de 56% do total de novos investimentos em eletricidade 

e combustíveis. A energia eólica veio em segundo lugar com US$ 109,6 bilhões, ou 38,3% do total, 

um aumento de 4%. Com relação à venda de produtos off-grid utilizados em sistemas fotovoltaicos, 

foram vendidos, mundialmente, em 2015, 44 milhões de produtos, o que representa um mercado 

anual de US$ 300 milhões. (REN21, 2016). 

Vale destacar o avanço que vem sendo observado nos países em desenvolvimento. Em 

2015, pela primeira vez na história, o investimento total em eletricidade e combustíveis renováveis 

nesses países ultrapassou o registrado nas economias desenvolvidas. De acordo com o relatório 

REN 21 (2016), os países em desenvolvimento, incluindo China, Índia e Brasil, comprometeram 

um total de US$ 156 bilhões (19% a mais em comparação com 2014). Somente a China aumentou 

seus investimentos em 17%, para US$ 102,9 bilhões, o que corresponde a 36% do total mundial. 

 

3.1.2. Energia solar fotovoltaica no Brasil 

Após conhecer o cenário mundial, as políticas e os programas de incentivos desenvolvidos 

pelos maiores produtores de energia solar fotovoltaica no mundo, é apresentado a seguir o 

panorama nacional. 

A matriz energética do Brasil é, predominantemente, renovável (Gráfico 2), com destaque 

para a geração hidráulica que, em 2016, correspondeu a 68,1%; em seguida, a biomassa (8,2%), a 

fonte eólica (5,4%), gás natural (9,1%), derivados de petróleo (3,7%), energia nuclear (2,6%) e 

carvão e derivados (2,9%). Nesse mesmo ano, a capacidade total instalada de geração de energia 

elétrica no País foi de 150.338 megawatts (MW), um acréscimo de 9.479 MW; desses, 55,6% foram 

produzidos por centrais hidráulicas, enquanto as centrais térmicas responderam por 18,1% e as 
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usinas eólicas e solares foram responsáveis pelos 26,3% restantes de aumento do grid nacional 

(EPE, 2017). 

 

Gráfico 2 - Matriz Energética do Brasil em 2017 

 
 

 
Fonte: Adaptado de EPE (2017). 
 

Apesar do expressivo potencial para geração de ESF no País, considerando os altos níveis 

de irradiação solar em algumas regiões, a produção ainda é pequena quando comparada com outros 

países e, em 2016, representou apenas 0,09% da capacidade de geração instalada no Brasil. De 

acordo com Departamento de Informações e Estudos Energéticos, do Ministério de Minas e 

Energia (DIE-MME), ao final de 2016, o Brasil possuía 84,7 MW de ESF instalados, sendo que 24 

MW correspondiam à geração centralizada e 57 MW à geração distribuída; em outubro de 2017, o 

Brasil contava com 438,3 MW de potência instalada de geração solar, dos quais 311,7 MW por 

meio de geração centralizada e 126,6 MW por geração distribuída (BRASIL, 2017; EPE, 2017). 
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A expansão da produção de ESF, dentre outros aspectos, deve considerar as condições de 

tempo e clima de cada região, uma vez que sistemas meteorológicos afetam os processos 

radioativos, interferindo diretamente na incidência da radiação solar. O Atlas brasileiro de energia 

solar (PEREIRA et al., 2017), por meio do modelo BRASIL-SR, disponibiliza dados científicos 

sobre o potencial, a variabilidade espacial e temporal do recurso energético solar no território 

brasileiro. 

Em linhas gerais, verificou-se que todas as regiões do País apresentam tendência 

significativa de aumento da irradiação global, com taxa de aumento da radiação global anual entre 

10 e 20 Wh/m2, exceto na região Sul, onde foi observada uma redução da incidência de irradiação 

solar. De acordo com os autores “no local menos ensolarado do Brasil, é possível gerar mais 

eletricidade solar do que no local mais ensolarado da Alemanha” (PEREIRA et al., 2017, p. 57). 

Para os autores, dentre os vários cenários e as aplicações de energia solar, a geração 

fotovoltaica de energia elétrica tem grande potencial no Brasil (Figura 1), com taxa de desempenho 

médio anual de 80% para um gerador solar fotovoltaico projetado adequadamente e instalado com 

equipamentos de boa qualidade.  
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Figura 1 - Mapa do potencial de geração solar fotovoltaica em termos do rendimento energético 
anual para todo o Brasil (medido em kWh/kWp/ano no perfil de cores), admitindo uma taxa de 

desempenho de 80% para geradores fotovoltaicos fixos e distribuição da população brasileira nas 
cidades 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2017, p. 59). 

 

O Nordeste, o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil são as regiões que apresentam os maiores 

rendimentos médios anuais; já os valores máximos de irradiação solar são observados na região 

Central da Bahia (6,5kWh/m²/dia), incluindo, parcialmente, o noroeste de Minas Gerais, onde, 
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durante todo o ano, há condições climáticas que conferem um regime estável de baixa nebulosidade 

e alta incidência de irradiação solar (BRASIL, 2017; PEREIRA et al., 2017). 

Além do potencial para expansão, considerando a alta incidência de irradiação solar em 

várias regiões do País, é preciso analisar o cenário econômico e as perspectivas de crescimento 

para os próximos anos. No contexto mundial, a economia segue em processo de recuperação; 

espera-se, para os próximos anos, melhor desempenho dos países desenvolvidos que tentam se 

recuperar da última crise e uma forte expansão no crescimento econômico dos países emergentes, 

principalmente China e Índia. Internamente, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), a economia brasileira passa por um processo de recuperação cíclica, apontando 

para uma trajetória gradual de crescimento sustentado, com o PIB atingindo crescimento estimado 

de 3%, em 2018. Para o período de 2015-2024, a EPE estima uma expansão de 3,2% ao ano, em 

média, para a economia brasileira (EPE, 2015; IPEA, 2017). 

Para Pereira et al. (2017), a expectativa de crescimento econômico sustentável para os 

próximos anos, a melhoria na qualidade de vida da população e o acesso aos bens básicos de 

consumo são fatores que interferem e podem aumentar o consumo e a demanda por mais energia, 

principalmente a elétrica. 

Nesse sentido, é importante destacar a necessidade e a oportunidade de expansão das fontes 

renováveis na matriz energética do Brasil. O investimento em energia elétrica renovável, além de 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), resulta em segurança energética para o País e 

pode representar a melhoria do acesso à energia elétrica em regiões menos desenvolvidas (COUTO, 

2016).  

Para Steeves (2014) as fontes de energia renováveis contribuem para segurança energética 

e podem representar oportunidades econômicas e ambientais, mesmo com as barreiras existentes 

no que se refere a custos, distorções de preços e dificuldades de armazenamento e transmissão, 

entre outros problemas. 

 

3.1.3. Cenários e perspectivas de crescimento para expansão da energia solar fotovoltaica  

Apesar da alta incidência de radiação solar e seu aproveitamento na geração de energia solar 

fotovoltaica no Brasil, é preciso considerar outros fatores que dificultam ou favorecem o avanço 

desta tecnologia no País. Vários autores vêm buscando descrever tais fatores por meio de estudos 

e revisões sistemáticas da literatura. 
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  Por meio de uma pesquisa bibliográfica e entrevistas com autores nacionais e 

internacionais, a Fundação Konrad Adenauer e o GVces apresentaram um panorama do consumo 

energético industrial de fontes renováveis no Brasil e em alguns países da América Latina, tais 

como o Chile, a Colômbia, o México e o Peru (GVces, 2016). 

  Para os autores, as barreiras encontradas são muito similares; o que muda de um país para 

o outro é a intensidade com que ocorrem. Foram encontradas barreiras de regulação e 

administrativas, principalmente no que se refere à burocracia para obtenção das licenças, e a falta 

de clareza sobre os processos necessários para que os projetos sejam aprovados; os subsídios e a 

concorrência com outras fontes de energia é uma barreira direta e de alta intensidade em todos os 

países analisados, dificultando a entrada de novas fontes renováveis; a barreira social pode 

interferir ou atrasar a implantação de projetos de energia renováveis por resistência das 

comunidades locais; o financiamento também interfere na adoção de fontes renováveis e, apesar 

dos países receberem recursos internacionais para o desenvolvimento de projetos, é preciso vencer 

um série de normas para sua aprovação; há também as barreiras que dificultam a implementação 

de estratégias de desenvolvimento das fontes renováveis, pois, apesar de muitos países contarem 

com planos governamentais, estes ainda não foram completamente implementados (GVces, 2016). 

Considerando a importância de compreender melhor a influência de tais barreiras, 

considerando o contexto e a realidade brasileira, neste subcapítulo serão apresentados os principais 

fatores que dificultam ou favorecem o crescimento da energia solar fotovoltaica. Tais fatores 

envolvem áreas como (AZADIAN; RADZI, 2013; HAAS et al., 2018; KARAKAYA; 

SRIWANNAWIT, 2015; MOCELIN, 2014): 

• Políticas públicas e acordos internacionais; 

• Regulação; 

• Tributação; 

• Financiamento e incentivos existentes; 

• Barreiras sociotécnicas: qualidade dos painéis e mão de obra qualificada; 

• Comunicação e disseminação de informação; e 

• Viabilidade econômico-financeira. 

 

3.1.3.1. Políticas públicas e acordos internacionais 

No âmbito das políticas, são identificadas barreiras institucionais, uma vez que governos 
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podem desenvolver planos de apoio e programas de incentivos para ampliação das fontes 

renováveis. Os autores reforçam que “os sistemas fotovoltaicos em muitos países, geralmente, não 

são lucrativos sem apoio político” (KARAKAYA; SRIWANNAWIT, 2015, p. 64, tradução nossa). 

As políticas institucionais são fatores importantes para o desenvolvimento da ESF, principalmente 

no que se refere às tarifas (AZADIAN; RADZI, 2013). 

Em linhas gerais, existem duas vertentes de promoção para a geração de energia solar: o 

feed-in tariff e o net metering. No sistema feed-in tariff, predominante na Europa e no Japão, as 

concessionárias de energia locais pagam uma tarifa pela geração de energia solar produzida, ou 

seja, é definida uma tarifa para o pagamento de toda energia produzida e injetada na rede. Já no 

caso do net metering, são definidos critérios para regular a troca de energia entre concessionária e 

usuários de energia solar, como o que vem ocorrendo no Brasil com a publicação da Resolução da 

ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, descrita adiante. Basicamente, no sistema net metering, a 

energia gerada e injetada na rede, em vez de ser remunerada, é usada para abater o consumo de 

energia elétrica da unidade (ESPOSITO; FUCHS, 2013; NASCIMENTO, 2017). 

Estudos demonstram que países que oferecem incentivos financeiros como suporte às 

políticas experimentam uma difusão mais rápida da energia solar fotovoltaica. Aliadas aos 

mecanismos tarifários e à falta de incentivos para adoção da ESF, há também barreiras burocráticas 

e dificuldades na institucionalização de políticas públicas coordenadas que envolvam as partes 

interessadas e, principalmente, a comunidade (BRUDERMANN et al., 2013; HUENTELER; 

SCHIMIDT; KANIE, 2012; SARZYNSKI; LARRIEU; SHRIMALI, 2012; PANSERA, 2012; 

ZHANG, SHEN, CHAN, 2012 apud KARAKAYA; SRIWANNAWIT, 2015). 

Um exemplo de políticas públicas que podem contribuir para expansão da energia solar 

fotovoltaica, mencionada por Campos (2016), refere-se à instalação de sistemas fotovoltaicos em 

prédios públicos, como ocorreu na cidade de Barcelona. Os custos com aquisição e instalação 

foram feitos pela Agência de Energia de Barcelona em parceria com os municípios. Entre 2002 e 

2008, foram finalizados 39 projetos, totalizando 1,65 MWp de potência instalada. Além de 

estimular o uso de energias renováveis, essa experiência contribuiu para a disseminação de 

conhecimento sobre o assunto (CAAMAÑO-MARTÍN, 2008 apud CAMPOS, 2016). 

Já o Chile, na tentativa de expandir o mercado fotovoltaico, lançou, em 2014, o Programa 

Telhado Solar Público, com orçamento de 13 milhões de dólares. Um programa que cria demanda 

por meio da licitação de sistemas fotovoltaicos para edifícios públicos e visa também desenvolver 
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expertise em instalação, conexão e normas técnicas para o faturamento do que é produzido. Outra 

vantagem mencionada refere-se ao custo do sistema fotovoltaico; foram 41 projetos de 40 a 100 

KW, com preço similar ao praticado na Alemanha, 1,6 US$/W (HAAS et al., 2018). 

A sustentabilidade de tais políticas é essencial para garantir a confiança de investidores. Na 

Alemanha, por exemplo, a German Renewable Energy Sources Act or EEG (Erneuerbare- 

Energien-Gesetz) garante tarifas fixas para eletricidade injetada na rede por 20 anos, a partir do 

ano de início da operação. Define também mecanismos claros de degressão tarifária4, uma vez que 

a redução do custo total é previsível neste campo, as taxas de novos projetos também diminuem 

anualmente (AZADIAN; RADZI, 2013). 

No campo das políticas públicas, o Brasil vem introduzindo, nos últimos anos, mecanismos 

e ações voltadas à eficiência energética e à ampliação no uso da energia solar fotovoltaica. Dentre 

os vários movimentos, vale destacar os compromissos assumidos pelo País por meio da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada durante a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 

1992. Trata-se de um acordo internacional que define objetivos e regras para o combate ao 

aquecimento global, no qual as partes se comprometem em estabilizar as concentrações de gases 

de efeito estufa na atmosfera, reduzindo o impacto da ação humana no sistema climático 

(OBSERVATÓRIO ABC, 2017; IPEA, 2017).  

Segundo Euler (2016), o Brasil teve um papel de liderança nas negociações da Convenção 

do Clima, principalmente a partir de 2009, com a publicação da Política Nacional sobre Mudança 

do Clima (PNMC)5. Um marco importante que reforça o compromisso do País na redução de 

emissões de gases de efeito estufa e define como meta a redução entre 36,1% e 38,9% das emissões 

projetadas até 2020, além de indicar a elaboração de planos de ações setoriais para o alcance de 

tais metas (EULER, 2016). 

Para Motta (2011), a PNMC, além de formalizar a posição brasileira no âmbito 

internacional sobre o combate ao aquecimento global é, na verdade, “um marco legal para a 

regulação das ações de mitigação e adaptação no país [...] que dita princípios, diretrizes e 

instrumentos para a consecução dessas metas nacionais independentemente da evolução dos 

                                                
4 Variante tarifária que resulta na redução do nível da tarifa para novas unidades renováveis, específica para cada tipo 
de fonte de energia renovável e, segundo a curva de aprendizagem, para cada tecnologia renovável (SOUSA, 2010). 
5 Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm. Acesso em: 19 dez. 2017. 
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acordos globais de clima” (MOTTA, 2011, p. 32). 

A PNMC define como estratégia a elaboração de planos setoriais de mitigação e adaptação 

às mudanças climáticas e foi regulamentada pelo Decreto no 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que 

define aspectos legais como mensuração das metas, linha de base e critérios para elaboração dos 

planos, dentre outras providências. Os planos setoriais, de acordo com o Artigo 11 da PNMC, são: 
Planos de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de 
uma economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia 
elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual 
de cargas e passageiros, na indústria de transformação e na de bens de consumo duráveis, 
nas indústrias químicas fina e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na 
indústria da construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em 
atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, 
considerando as especificidades de cada setor, inclusive por meio do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo e das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas 
(BRASIL, 2009, p. 1 grifo nosso). 
 

Dentre os planos já concluídos6, o Plano Decenal de Expansão de Energia 2026, publicado 

em 2017, fornece subsídios para o planejamento do setor e define indicações e perspectivas de 

expansão para o setor elétrico sob a ótica do Governo Federal no horizonte de dez anos. 

O plano indica que, no horizonte decenal, as energias renováveis representarão 48% da 

matriz energética do País, projeta uma participação de 23% de eólica, solar e biomassa, incluindo 

geração distribuída e autoprodução (Gráfico 3). Dentre os possíveis cenários para os próximos dez 

anos, espera-se uma redução no custo de investimento da opção fotovoltaica centralizada de cerca 

de 30% em relação aos preços atuais, podendo chegar até a 40%, como já se observa em âmbito 

internacional, tornando a opção solar fotovoltaica mais competitiva (BRASIL, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Dados do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-
mudanca-do-clima/planos-setoriais-de-mitigacao-e-adaptacao. Acesso em: 28 dez. 2017. 
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Gráfico 3 - Evolução da composição da oferta interna de energia por fonte 

 

Fonte: Adaptado de EPE (2017). 
 

Ainda no que se refere aos acordos internacionais, o Brasil concluiu, em setembro de 2016, 

o processo de ratificação do Acordo de Paris e manteve o compromisso de reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa em relação aos níveis de 2005, em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Apesar 

de ambiciosa, a meta visa contribuir, em longo prazo, com o objetivo global de manter o aumento 

da temperatura média global abaixo de 2º C em relação aos níveis pré-industriais. Dentre os vários 

compromissos assumidos, especificamente com relação à energia, serão desenvolvidas ações com 

os objetivos de aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira 

para, aproximadamente, 18% até 2030 e alcançar uma participação estimada de 45% de energias 

renováveis até 2030 (BRASIL, 2016). 

Mais recentemente, durante a 23ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (COP 23), que aconteceu em Bonn, na Alemanha, o Brasil e outros 18 

países apresentaram a Declaração de Visão “Impulsionando a bioeconomia de baixo carbono: um 

desafio urgente e vital”7. O documento, dentre outras aspirações, visa estimular a adoção de 

políticas públicas e outras medidas necessárias para aumentar o uso de fontes de baixo carbono na 

produção de energia. Indica que os biocombustíveis e a bioenergia de baixo carbono terão que 

multiplicar sua participação na matriz energética global até 2030, em particular no setor de 

transportes; caso contrário, será impossível cumprir os objetivos do Acordo de Paris para a 

mudança do clima. 

 

                                                
7 Ministério das Relações Exteriores. Anúncio da Declaração de Visão da Plataforma para o Biofuturo – Bonn, 
16 de novembro de 2017. Disponível em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/component/tags/tag/cop-23. Acesso 
em: 16 dez. 2017. 
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3.1.3.2. Regulação 

Como mencionado anteriormente, podem existir barreiras regulatórias que dificultam ou 

impedem o avanço de projetos de geração de energia renováveis, incluindo a energia solar 

fotovoltaica. Tais barreiras estão relacionadas à ausência de leis específicas, ou ainda, a existência 

de legislação incompleta, burocrática ou com falta de clareza sobre os aspectos que regulamenta a 

implantação de projetos de produção de energia a partir de fontes renováveis (GVces, 2016). 

O estudo realizado por Haas et al. (2018) teve como objetivo identificar as barreiras para o 

avanço da energia solar fotovoltaica no Chile, por meio de entrevistas realizadas com especialistas 

da indústria, provedores da tecnologia, universidades, operadores de usinas solares e governo. Para 

se ter uma ideia, em setembro de 2017, cerca de 2.100 MW de energia solar eram produzidos e 400 

MW estavam em construção; por outro lado, existiam 17.000 MW de projetos com licença 

ambiental, ou seja, com autorização para instalação. 

De acordo com os autores, as barreiras regulatórias contribuem para este cenário, 

dificultando a obtenção de licenças ambientais, as concessões de terras para instalação dos projetos, 

além das dificuldades para obter a conexão à rede elétrica. Especificamente com relação às licenças 

ambientais, exigidas para projetos com mais de 3 MW, o tempo médio para obtenção de licenças, 

em 2012, era de sete a dez meses, o que pode estar relacionado à falta de experiência dos órgãos 

responsáveis. O grande número de projetos com licença ambiental tem gerado especulação no 

mercado e, para superar essa barreira, houve mudança na regulação, na qual a licença passa a ter 

validade de cinco anos; assim, a licença expira se o projeto não for iniciado em cinco anos (HAAS 

et al., 2018). 

No que se refere à regulação, um dos aspectos que podem favorecer a expansão da ESF no 

Brasil é o conceito de geração distribuída de energia e os avanços alcançados com a publicação da 

Resolução Normativa da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 482/20128. 

No setor energético, a geração distribuída de energia refere-se à produção de energia perto 

do ponto de consumo. O Decreto nº 5.163/2004, que regulamenta a comercialização de energia 

elétrica, define geração distribuída como “a produção de energia elétrica proveniente de 

                                                
8 Revisada a partir da audiência pública nº 26/2015 (de 7/5/2015 a 22/6/2015) que culminou com a publicação da 
Resolução Normativa da ANEEL nº 687/2015. Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf. 
Acesso em: 12 dez. 2018. 
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empreendimentos de agentes concessionários, permissionários ou autorizados [...] conectados 

diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador” (ANEEL, 2004, p. 6), excluindo 

hidrelétricas com potência superior a 30 MW e termelétricas, inclusive de cogeração, com 

eficiência inferior a 75%. Nas termelétricas, são excluídos os empreendimentos que utilizam 

resíduos e biomassa (ANEEL, 2004). 

O maior avanço para a geração distribuída ocorreu com a publicação da Resolução 

Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 482/2012, atualizada pela 

Resolução 687/2015, que define que o consumidor pode gerar sua própria energia elétrica a partir 

de fontes renováveis, definindo também o sistema de compensação de energia elétrica, no qual é 

possível injetar a energia excedente na rede em troca de créditos, sendo abatida do consumo da 

própria unidade ou de outra do mesmo titular em um prazo de até 60 meses, sistema conhecido 

como net metering (EPE, 2014, ANEEL, 2016).  

Trata-se da microgeração distribuída, que corresponde às centrais geradoras de energia 

elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW), e da minigeração distribuída, 

que diz respeito às centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 

3 MW, para a fonte hídrica, ou 5 MW para as demais fontes (ANEEL, 2016). 

Para que centrais sejam caracterizadas como microgeração ou minigeração distribuída é 

obrigatória a solicitação de acesso, seguindo os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 

no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) descritos no Módulo 39, processo que foi simplificado 

com a publicação da Resolução Normativa ANEEL nº 687/2015. Além dos formulários padrão 

para solicitação de acesso pelo consumidor foi definido o prazo para a distribuidora conectar usinas 

de até 75 kW, que era de 82 dias, foi reduzido para 34 dias. 

Com relação ao sistema de compensação de energia elétrica, quando a energia injetada na 

rede for maior que a consumida, o consumidor receberá um crédito de energia (KWh) que pode ser 

utilizado para abater o consumo em outro posto tarifário ou na fatura dos meses subsequentes. De 

acordo a Resolução Normativa ANEEL nº 687/2015, o uso dos créditos em outras unidades na 

mesma área de concessão pode ocorrer das seguintes formas (ANEEL, 2015; ANEEL, 2016): 

• Geração compartilhada: reunião de consumidores, por meio de consórcio ou 

cooperativa, podendo ser pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

                                                
9 Mais informações em: http://www.aneel.gov.br/modulo-3 
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microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais 

a energia será compensada. 

• Autoconsumo remoto: unidade consumidora de titularidade de uma mesma pessoa 

jurídica ou física, que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída 

em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia será compensada. Um exemplo, 

quem mora em apartamentos ou não possui área para instalação dos painéis fotovoltaicos pode 

gerar eletricidade solar em outro local de sua propriedade e utilizar os créditos de energia em sua 

residência.  

• Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras (condomínios): Consiste na 

utilização da energia elétrica de maneira independente, onde cada fração com utilização individual 

constitui uma unidade consumidora e a instalação para atendimento das áreas de uso comum 

constituem uma unidade consumidora distinta, como, por exemplo, condomínios residenciais. 

Para avaliar o impacto da Resolução 482/12 no processo de difusão de microgeradores e 

minigeradores distribuídos, a ANEEL publicou, em 24 de maio de 2017, a Nota Técnica n° 

0056/201710. Em dezembro de 2012, pelos dados do sistema, existia um consumidor que recebia 

créditos por meio da microgeração ou minigeração distribuída; em maio de 2017, esse número era 

de 11.780 consumidores com crédito e de 10.561 conexões ligadas à rede. Desse total, 99% das 

instalações (ou seja, 10.453) correspondiam à energia solar fotovoltaica, sendo a grande maioria 

para atender os consumidores da classe residencial (79,5%), seguido do setor comercial (15%), 

rural (2,1%) e industrial (2%); o Estado com maior concentração de sistemas de microgeradores e 

minigeradores é o de Minas Gerais, com 2.263 conexões, seguido por São Paulo com 2.116 

conexões. 

Em janeiro de 2018, esse cenário era bem diferente; de acordo com a assessoria de imprensa 

da ANEEL, o número de conexões de microgeração e minigeração distribuída chegou a mais de 

20 mil instalações, atendendo 30 mil unidades consumidoras, com uma potência instalada de 

247,30 MW. A classe residencial é responsável por 58,71% das conexões, seguida da classe 

comercial com 35,25% das instalações. A fonte mais utilizada é a solar, com 26.525 usinas; Minas 

Gerais permanece como o estado com mais conexões, contemplando 5.654 usinas com 14.545 

                                                
10 Nota Técnica n° 0056/2017. Atualização das projeções de consumidores residenciais e comerciais com 
microgeração solar fotovoltaicos no horizonte 2017-2024. Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/documents/656827/15234696/Nota+Técnica_0056_PROJEÇÕES+GD+2017/38cad9ae-
71f6-8788-0429-d097409a0ba9. Acesso em: 28 dez. 2017. 
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unidades consumidoras que recebem os créditos e potência instalada de 92.944,97 KW11. 

Vários são os benefícios da geração distribuída. Dentre os quais destacam-se o baixo 

impacto ambiental e a diversificação da matriz energética, aliando economia financeira e 

sustentabilidade. De acordo com a ANEEL, a geração distribuída representa diversos benefícios, 

tais como “postergação de investimentos em expansão nos sistemas de distribuição e transmissão; 

o baixo impacto ambiental; a melhoria do nível de tensão da rede no período de carga pesada e a 

diversificação da matriz energética” (ANEEL, 2016, p. 07). Mas pode também representar algumas 

desvantagens, principalmente para as distribuidoras, como, por exemplo, aumento na 

complexidade de operação da rede, dificuldades na cobrança pelo uso do sistema elétrico, além da 

necessidade de mudanças nos procedimentos das distribuidoras para operar, controlar e proteger 

suas redes (ANEEL, 2016).  

Um importante marco para a expansão da geração distribuída foi dado com a criação do 

Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica12 (ProGD) que tem 

como objetivo promover a geração distribuída a partir de fontes renováveis de energia e cogeração, 

incentivando a implantação em edifícios públicos e privados. O programa incentiva a atuação dos 

agentes vendedores de energia de empreendimentos de geração distribuída, estabelece os Valores 

de Referência Específicos e os índices de atualização, instituindo um grupo de trabalho para 

acompanhar e propor aprimoramentos legais, regulatórios e tributários de estimulo à geração 

distribuída (ANEEL, 2015). 

Neste trabalho, a geração distribuída de energia solar fotovoltaica assume o ponto central 

da discussão, uma vez que buscar-se-á elencar os elementos que podem contribuir para viabilidade 

econômico-financeira na implantação de sistemas fotovoltaicos, assim como as principais barreiras 

para o avanço dessa tecnologia, especificamente no setor comercial. 

De fato, observa-se que a energia solar fotovoltaica representa o maior número de 

instalações de geração distribuída, com crescimento acentuado nos últimos anos, mas ainda está 

abaixo do potencial de expansão para o País. Em 2017, o Brasil contava com cerca de 77 milhões 

de unidades consumidoras de energia elétrica, em média uma em cada dez mil residências possuíam 

                                                
11  Assessoria de Imprensa ANEEL. Geração distribuída ultrapassa 20 mil conexões. Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao/-/asset_publisher/XGPXSqdMFHrE/content/geracao-distribuida-
ultrapassa-20-mil-conexoes/656877. Acesso em: 21 abr. 2018. 
12 Portaria nº 538, de 15 de dezembro de 2015. Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/prt2015538mme.pdf. 
Acesso em: 21 abr. 2018.  
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painéis fotovoltaicos instalados; já na Austrália, essa proporção é bem menor, uma em cada cinco 

ou seis residências possui sistemas fotovoltaicos (NASCIMENTO, 2017). 

Assim sendo, faz-se necessário explorar os fatores que dificultam ou favorecem a expansão 

da ESF no Brasil, analisando cenários e possibilidades que possam contribuir para que essa 

expansão aconteça de fato. 

 

3.1.3.3. Tributação 

Foram definidas regras específicas para os tributos e impostos que incidem sobre a energia 

elétrica, tanto para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), como o 

Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS). 

O ICMS é um tributo Estadual aplicável à energia elétrica, especificamente com relação à 

microgeração e minigeração distribuída. O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) 

aprovou o Convênio ICMS 16/201513. Para os estados que aderiram ao convênio, as operações 

internas referentes à circulação de energia elétrica são isentas, sujeitas a faturamento sob o sistema 

de compensação de energia; assim, o ICMS incide somente sobre a diferença entre a energia 

consumida e a energia injetada na rede no mês (ANEEL, 2016).  

Este convênio representa um avanço, tornando a energia solar mais competitiva, uma vez 

que a orientação anterior (Convênio ICMS 6/2013) indicava que o ICMS deveria incidir sobre o 

consumo bruto de energia elétrica da unidade consumidora. Assim, o consumidor, ao injetar na 

rede montante equivalente ao seu consumo de energia elétrica, não pagaria qualquer valor à 

distribuidora, mas teria que recolher ICMS sobre a energia fornecida pela empresa 

(NASCIMENTO, 2017). 

Com relação ao PIS/CONFINS, a Lei nº 13.169/2015, definiu que a cobrança de PIS e 

CONFINS incidisse apenas sobre a diferença positiva entre energia consumida e energia injetada 

pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, ou seja, a cobrança deve 

ser realizada com base no consumo líquido, regra que vale igualmente para todos os estados do 

País (ANEEL, 2016; NASCIMENTO, 2017). 

                                                
13 Convênio ICMS 16, de 22 de abril de 2015, autoriza a conceder isenção nas operações internas relativas à circulação 
de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução 
Normativa nº 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 
Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/cv016_15. Acesso em: 12 dez. 2017. 
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Outro marco importante com relação aos incentivos tributários foi a aprovação, pela 

Comissão de Finanças e Tributação, do Projeto de Lei 8.322/2014, do Senado, que isenta do 

imposto sobre importação os equipamentos de geração elétrica de fonte solar, quando não houver 

similar nacional14. 

 

3.1.3.4. Financiamento e incentivos existentes 

Dentre os obstáculos para o avanço da ESF, principalmente em unidades residenciais e 

comerciais de pequeno porte, o alto custo do investimento para aquisição dos painéis é um deles. 

Existem financiamentos para empreendimentos de maior porte, que não atendem os pequenos 

consumidores, principalmente aqueles implantados por pessoa física (NASCIMENTO, 2017). 

De acordo com o autor, há projetos de lei que tramitam no Congresso que podem incentivar 

a instalação de equipamentos fotovoltaicos, como o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 371, de 

2015, de autoria do Senador Ciro Nogueira. O projeto autoriza o uso de recursos do Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) para aquisição e instalação de equipamentos para geração 

de energia elétrica a partir de fontes renováveis em residências, o qual foi aprovado pela Comissão 

de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal e segue em tramitação para as devidas aprovações 

(NASCIMENTO, 2017). 

Ainda com relação ao financiamento, em 2016, o Banco Nacional do Desenvolvimento 

(BNDES) disponibilizou financiamento para o setor de energia elétrica com taxas de juros abaixo 

das praticadas pelo mercado. Especificamente para a fonte solar, o BNDES financia até 80% dos 

itens financiáveis15. Mas, recentemente, em dezembro de 2017, o BNDES anunciou o Programa 

ProClima, que tem como objetivo contribuir para a mitigação das mudanças climáticas por meio 

do apoio a projetos envolvendo eficiência energética e energias renováveis (solar, eólica, pequenas 

centrais hidrelétricas, bioenergia usando resíduos, iluminação pública e cogeração na indústria). 

Serão investidos US$ 141,72 milhões, recursos captados com o banco alemão Kreditanstalt für 

                                                
14  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/538181-FINANCAS-
APROVA-ISENCAO-DE-IMPOSTO-SOBRE-IMPORTACAO-DE-EQUIPAMENTOS-DE-ENERGIA-
SOLAR.html. Acesso em: 12 dez. 2017. 
15 Disponível em: 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-divulga-novas%20condicoes-de-
financiamento-a-energia-eletrica/!ut/p/z0/pY-xTsNADIZfBYYbT3cqgZYxgkqItmIBqdxSuRc3NSR2mnNC-
_a9VswsTL9s-fvk3wW3doFhpBqUhKHJ82d42CwfF_OX4s0v_f174cvnu2nxMZ37xWziXl34-
yAbJv3qaVW70IHuLfFO3HrLFSZb0Tg0NViWEdJNFK4oymWPdkcMHAlaZBULFhn7mnI2qD1FuHjp63AIpQsZ
VDzqr3VDnJR0iNcGxu-lReOp7XrkBMazKGVxMv7KDZUY__93uu-wPf2Ut2dDghDb/. Acesso em: 1 jan. 2018. 
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Wiederaufbau16. 

De acordo com a Secretaria de Energia e Mineração, do Governo do Estado de São Paulo, 

foi firmado um convênio de cooperação técnica entre Estado e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), no valor aproximado de R$ 2 milhões, para o desenvolvimento de ações 

de geração distribuída com foco em energia solar e na utilização de resíduos sólidos urbanos para 

produção de eletricidade. Dentre os investimentos, está prevista a contratação de estudos e serviços 

de consultoria para avaliação do potencial de uso de energia fotovoltaica em geração distribuída 

em edifícios públicos e desenvolvimento de sistemas solares fotovoltaicos em geração 

distribuída17. 

Na Caixa Econômica Federal, há linha de crédito por meio do Construcard, que permite 

compra de equipamentos de energia solar fotovoltaica para uso residencial; um passo importante 

para a disseminação da microgeração e minigeração de energia fotovoltaica, principalmente no 

segmento residencial (NASCIMENTO, 2017; SILVA, 2015). 

Dentre outras iniciativas que visam fomentar a inovação e apoiar empresas brasileiras no 

desenvolvimento tecnológico das cadeias produtivas de energias renováveis (solar fotovoltaica, 

termossolar e eólica), vale destacar o Projeto Inova Energia, resultado da cooperação entre Finep, 

BNDES e ANEEL. No que se refere à cadeia fotovoltaica, o edital 01/2013 buscou financiar 

projetos de desenvolvimento de tecnologias e soluções para produção do silício purificado, 

produção de células fotovoltaicas, produção de inversores e equipamentos aplicados a sistemas 

fotovoltaicos; nessa linha, foram selecionados 24 projetos18. 

Ainda com relação ao financiamento, o Ministério do Meio Ambiente produziu um Quadro 

Resumo de Fontes de Financiamento de ações voltadas para o enfrentamento à mudança do clima. 

A lista reúne fundos e instituições financeiras de todo o mundo que disponibilizam recursos para 

iniciativas desenvolvidas por entidades brasileiras. Estão relacionados abaixo os fundos 

                                                
16 Disponível em:  
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-e-kfw-celebram-linha-de-credito-
de-us%24-142-milhoes. Acesso em: 1 jan. 2018. 
17 Secretaria de Energia e Mineração. Disponível em: http://www.energia.sp.gov.br/2017/08/bid-doara-r-2-milhoes-
secretaria-de-energia-e-mineracao-para-aplicar-em-projetos-de-energia-solar-e-residuos-solidos-urbanos/. Acesso 
em: 20 abr. 2018. 
18  Disponível em: http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/programas-
inova/inova-energia. Acesso em: 1 jan. 2018. 
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disponíveis para projetos na área de energias renováveis19: 

• Fundo Canadá para o setor privado nas Américas, operado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), com fundo de US$ 250 milhões, que cofinancia 

projetos no setor de renováveis, eficiência energética, redução de metano, biocombustíveis, 

infraestrutura resiliente ao clima, seguro, florestas, manguezais, áreas vulneráveis ao deslizamento, 

reflorestamento, agricultura sustentável, sequestro de carbono do solo e preservação de florestas. 

• Canada Climate Change Program, cuja instituição responsável é a International 

Finance Corporation (IFC). Trata-se de uma parceria entre o Governo do Canadá e o IFC para o 

financiamento de projetos de energia limpa por meio de fundos concessionais, de maneira a 

catalisar investimentos em energia renovável e tecnologias de baixo carbono. 

• Climate Catalyst Fund é um fundo provedor do crescimento de capital para 

companhias e projetos para a geração de energia limpa, eficiência energética e negócios 

relacionados, investindo em fundos ou coinvestimento. 

No que se refere aos incentivos governamentais que beneficiam a geração de energia 

fotovoltaica, aplicados também para outras fontes renováveis de geração de energia elétrica, Silva 

(2015) e Nascimento (2017) relacionaram os principais incentivos existentes que serão 

apresentados a seguir com algumas atualizações: 

• Redução de 50% a ser aplicada às tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de 

distribuição para empreendimentos com base em fonte solar, de biomassa ou cogeração qualificada 

a depender do porte do empreendimento/produção conforme detalhado na Resolução Normativa nº 

745, de 22 de novembro de 201620; 

• Venda direta a consumidores: permissão para que geradores de energia de fonte 

solar, e de outras fontes renováveis, com potência injetada inferior a 50.000 kW comercializem 

energia elétrica, sem intermediação das distribuidoras, com consumidores especiais, com carga 

entre 500 kW e 3.000 kW21. 	

                                                
19A lista completa pode ser consultada em: 
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/apoio_a_projetos/fontes_de_financiamento/Fontes-de-Financiamento-
Climatico.pdf. 
20 Disponível em:http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2016/038/resultado/ren2016745.pdf. 
Acesso em: 1 jan. 2018. 
21 § 5o do art. 26 da Lei nº 9.427, de 1996. Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/blei19969427.pdf. Acesso 
em: 1 jan. 2018. 
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• Sistema de compensação de energia elétrica para a microgeração e minigeração 

distribuídas, já mencionado anteriormente, conforme instituído pela Resolução Normativa no 482, 

de 17 de abril de 2012, da ANEEL.	

• Convênio nº 101, de 1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ), que concede isenção do ICMS nas operações com equipamentos e componentes 

destinados à geração de energia elétrica por células fotovoltaicas e por empreendimentos eólicos. 

Não abrange, no entanto, alguns equipamentos utilizados pela geração solar, como inversores e 

medidores; 

• Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), 

instituído pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 6.144, de 3 

de julho de 2007: suspensão da contribuição para o Programa de Integração Social e de formação 

do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS), no caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, 

instrumentos e equipamentos novos, de materiais de construção e de serviços utilizados e 

destinados a obras de infraestrutura, entre as quais as usinas geradoras de energia solar, destinadas 

ao ativo imobilizado; 

• Debêntures incentivadas: instituído pela Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, 

isenta rendimentos de pessoas físicas de Imposto de Renda sobre rendimentos relacionados à 

emissão de debêntures, por sociedade de propósito específico, e outros títulos voltados para a 

captação de recursos para projetos de investimento em infraestrutura ou pesquisa e 

desenvolvimento, entre os quais os destinados a geração de energia elétrica por fonte solar;  

• Redução de imposto de renda: projetos de setores prioritários (entre os quais o de 

energia) implantados nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da 

Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) têm redução de imposto de 

renda22;  

                                                
 
22 O Decreto nº 4.212, de 26 de abril - na área da Sudam. O mesmo é feito pelo Decreto nº 4.213, de 26 de abril de 
2002, na área da Sudene. No caso da Sudeco, a Resolução do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-
Oeste (CONDEL/SUDECO) nº 016, de 6 de setembro de 2013, definiu como prioritários os projetos que utilizem 
tecnologias inovadoras e/ou contribuam para a geração e difusão de novas tecnologias de várias áreas, dentre as quais 
energia elétrica e energia renovável. 
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• Lei da Informática: isenções tributárias para bens de informática e de automação. A 

produção de equipamentos destinados à geração de energia elétrica por fonte solar utiliza vários 

dos produtos alcançados pela chamada Lei de Informática23;   

• Projetos de pesquisa e desenvolvimento (P&D): fonte de recursos para projetos 

realizados pelas empresas do setor elétrico e aprovados pela ANEEL relacionados com 

desenvolvimento da geração de energia solar fotovoltaica no Brasil, como indicado na da Lei no 

9.991, de 24 de julho de 2000. Na Chamada de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

Estratégico 013/2011 – “Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração Solar 

Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira”, foram aprovados 17 projetos correspondentes a 

24.578 kWp, que deverão custar R$ 395 milhões em três anos24;   

 

3.1.3.5. Barreiras sociotécnicas: qualidade dos painéis e mão de obra qualificada 

 Apesar dos avanços tecnológicos alcançados nos últimos anos na produção dos 

painéis fotovoltaicos, Azadian e Radzi (2013) descreveram algumas das barreiras técnicas que 

podem influenciar a adoção e expansão da energia solar fotovoltaica. Uma das barreiras técnicas 

mencionadas é a perda de energia, como as ocasionadas por partículas de poluição do ar, nuvens, 

sujeira, sombreamento – pesquisas indicam que o sombreamento parcial é responsável por 5% a 

10% das perdas de energia nos sistemas fotovoltaicos integrados, podendo também danificar as 

células fotovoltaicas. 

 Na revisão sistemática da literatura realizada por Karakaya e Sriwannawit (2015), 

os padrões de qualidade dos sistemas fotovoltaicos, principalmente o desempenho da bateria, 

aparecem como indicativos de insatisfação; na China, há um alto nível de insatisfação com o baixo 

desempenho dos painéis, fatores que influenciam potenciais usuários na escolha ou não da 

tecnologia. 

Dentre outras barreiras técnicas, os autores mencionam a escassez de componentes da célula 

fotovoltaica, especificamente o silício, e a dimensão arquitetônica dos edifícios/residências que 

podem funcionar como uma barreira por não possibilitar uma instalação adequada. Em edifícios 

                                                
23 Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248compilado.htm. Acesso em: 1 jan. 2018. 
24 Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=5123&id_area=90. 
Acesso em: 1 jan. 2018. 
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antigos, por exemplo, a superfície do telhado é limitada, devendo estar entre as preocupações de 

engenheiros/arquitetos o desenvolvimento de projetos capazes de integrar sistemas fotovoltaicos 

em sua estrutura maximizando o espaço de instalação (AZADIAN; RADZI, 2013; KARAKAYA; 

SRIWANNAWIT, 2015). 

No quesito qualidade, no âmbito das certificações, o INMETRO publicou, em 2011, a 

Portaria nº 004, modificada pela Portaria nº 357/2014, que define os Requisitos de avaliação da 

conformidade para sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, aplicável para módulos, 

controladores de carga, inversores e baterias estacionárias de baixa intensidade de descarga. Além 

do INMETRO, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), publicou as normas abaixo 

com o objetivo de garantir maior segurança e padronização das instalações (EPE, 2014): 

• ABNT NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

• ABNT NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Características da interface 

de conexão com a rede elétrica de distribuição;   

• ABNT NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da 

interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de 

conformidade; 

• ABNT NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados à rede — Requisitos 

mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho.  

Além das referidas normas nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), da ANEEL, o Módulo 825 discorre sobre qualidade da 

energia elétrica, no qual também são definidos padrões de qualidade a serem considerados nos 

projetos fotovoltaicos. 

Outra barreira técnica identificada por Mocelin (2014), refere-se à mão de obra qualificada. 

O autor reconhece que uma das dificuldades para consolidação da energia solar fotovoltaica no 

Brasil está relacionada à escassez de mão de obra qualificada para instalação e manutenção dos 

sistemas fotovoltaicos, resultando, consequentemente, em projetos de eletrificação mal projetados 

e mal executados. Isso compromete a reputação da tecnologia e sua expansão.  

O autor, após levantar iniciativas de capacitação realizadas no país e descrever a experiência 

                                                
25 Mais informações: http://www.aneel.gov.br/modulo-8  
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do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de 

São Paulo (LSF-IEE-USP), reforça a importância e necessidade da criação de um sistema de 

certificação ou uma política instrutiva para a capacitação dos profissionais de sistemas 

fotovoltaicos, com objetivo de promover as boas práticas e inibir aquelas que comprometam a 

credibilidade da tecnologia (MOCELIN, 2014). 

 

3.1.3.6. Comunicação e disseminação de informações 

Outro ponto importante no avanço de novas tecnologias refere-se à comunicação e 

disseminação de informações para a sociedade e potenciais beneficiados. Para Nascimento (2017), 

por ser a energia fotovoltaica uma atividade recente no Brasil, cuja legislação vem nos últimos 

anos criando condições para ampliação do uso, faz-se necessário a realização de campanhas de 

esclarecimento junto aos potenciais consumidores sobre os benefícios da microgeração e 

minigeração distribuída.  

 A desconfiança sobre o desempenho tecnológico dos painéis fotovoltaicos, a falta 

de confiança nas informações disponíveis e também a falta de conhecimento por parte dos 

ofertantes (planejadores, engenheiros, arquitetos) impactam diretamente na adoção da tecnologia. 

O estudo conduzido por Yan, Zuo e Ma (2011 apud KARAKAYA; SRIWANNAWIT, 2015), na 

China, indicou que os entrevistados consideram os sistemas fotovoltaicos como tendo um baixo 

nível de aplicação, alguns preocupam-se com a complexidade do sistema, maturidade tecnológica, 

durabilidade, eficiência, segurança e estabilidade dos sistemas. 

No trabalho de HASS et al. (2018) as barreiras de informação, foram classificadas como 

falta de recursos humanos treinados, uma vez que, no Chile, não há grandes empresas de energia 

solar fotovoltaica e muitos dos profissionais vêm do exterior, além da falta de consciência e 

envolvimento social. Na percepção dos autores, tais barreiras impactam indiretamente todas as 

outras barreiras para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica e devem ser consideradas 

como ação-chave para garantir o avanço dessa tecnologia no país. 

Destacam que o não envolvimento da comunidade na elaboração de políticas e projetos de 

energia pode gerar conflitos. Apesar de não haver registro de oposição local à projetos solares, 

como acontece para os projetos de construção de usinas hidrelétricas na Patagônia, o pouco ou 

nenhum envolvimento da comunidade na elaboração de políticas e projetos de energia pode gerar 
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conflitos e resistências. Aliado a isso as pessoas geralmente desconhecem os benefícios dessa 

tecnologia e não as consideram como um investimento possível (HAAS et al. 2018). 

Azadian e Radzi (2013) mencionam o trabalho realizado por Heras-Saizarbitoria et al. 

(2011) ao analisar a questão da aceitação pública das energias renováveis, especialmente a energia 

solar fotovoltaica, considerando o caso espanhol. Os autores concluem que, ao melhorar a cobertura 

da mídia sobre os benefícios econômicos e ambientais das fontes renováveis, entre 2004 e 2010, 

os projetos fotovoltaicos se desenvolveram rapidamente na Espanha. Reforçam, que mesmo com 

apoio governamental, sem aceitação pública qualquer projeto se torna ameaçado (HERAS-

SAIZARBITORIA et al. 2011 apud AZADIAN & RADZI, 2013). 

Cenário observado também por Balcombe, Rigby e Azapagic (2013), ao analisarem os 

fatores que podem motivar ou não a escolha pela microgeração de energia elétrica. Foram 

identificadas as seguintes barreiras: falta de confiança de que o sistema funcionará como desejado, 

incerteza sobre o desempenho do sistema e os benefícios potenciais da microgeração, o retorno 

incerto sobre o investimento, e até mesmo a falta de informações gerais e técnicas sobre o tema, 

são mencionados frequentemente por potenciais adotantes desta tecnologia. 

Nesse sentido, Haas, et al. (2018), ao identificar muitas dessas barreiras no avanço da 

energia solar fotovoltaica no Chile, recomendaram a realização contínua de campanhas de 

informação, além da necessidade de envolver a sociedade como um todo, formuladores de políticas, 

empresas, comunidades locais, nos assuntos relacionados ao planejamento energético do país 

(HAAS et al., 2018). 

Nascimento (2017) reforça a importância da disseminação de informações no Brasil; uma 

vez que a geração fotovoltaica ainda é uma atividade recente, faz-se necessário a realização de 

campanhas de esclarecimento aos consumidores sobre os benefícios de instalação da microgeração 

e minigeração distribuída. Como exemplo, destaca a publicação da ANEEL, Caderno temático de 

mini e microgeração distribuída26 que teve como objetivo esclarecer os conceitos e como funciona 

a geração distribuída, podendo ajudar o consumidor final na tomada de decisão. Outros exemplos 

mencionados pelo autor são os projetos desenvolvidos pelo Instituto para o Desenvolvimento de 

Energias Alternativas na América Latina27 (Instituto Ideal), como o Selo Solar, que é concedido 

                                                
26 Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/documents/656877/14913578/Caderno+tematico+Micro+e+Minigeração+Distribuida+-
+2+edicao/716e8bb2-83b8-48e9-b4c8-a66d7f655161. Acesso em: 8 mar. 2018. 
27 Mais informações em: http://institutoideal.org  
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para empresas ou instituições públicas e privadas que consumirem um valor mínimo anual de 

eletricidade solar, dentre outros que podem ser consultados na página do instituto. 

Considerando a importância do tema viabilidade econômica e financeira da energia solar 

fotovoltaica – sendo esta uma das principais barreiras – o próximo subcapítulo será dedicado a esse 

assunto. 

 

3.2. Estudos de viabilidade econômico-financeira  

Além dos fatores já mencionados e que podem influenciar na decisão pela adoção da energia 

solar fotovoltaica, neste subcapítulo serão apresentados estudos e pesquisas sobre os custos de 

implantação do sistema fotovoltaico, um fator importante para o investidor no que se refere ao 

retorno financeiro, considerando o investimento inicial, os custos com manutenção e a vida útil dos 

sistemas fotovoltaicos (EPE, 2016). 

As barreiras econômicas foram mencionadas nas revisões realizadas por Azadian e Radzi 

(2013) e Karakaya e Sriwannawit (2015) como a maior barreira a ser enfrentada para expansão da 

ESF e estão relacionadas ao alto custo de instalação dos módulos solares fotovoltaicos. Se forem 

considerados os custos de investimentos para outras fontes convencionais, a energia solar 

fotovoltaica perde mercado; deste modo, aliada a falta de mecanismos de financiamento adequado, 

torna-se uma das barreiras mais significativas. 

Nesse sentido, os autores reforçam a importância da formulação de políticas e a necessidade 

de incentivos financeiros suficientes, com juros baixos em longo prazo, subsídios e redução de 

impostos para que os investimentos em energia solar fotovoltaica sejam mais atraentes 

(AZADIAN; RADZI, 2013; KARAKAYA; SRIWANNAWIT, 2015). 

Com relação à geração distribuída, especificamente no setor residencial, há estudos que 

indicam o potencial técnico e a capacidade de suprimento com a utilização da energia solar 

fotovoltaica para essa classe de consumo. De acordo com a Nota Técnica DEA 19/14 - Inserção 

da geração fotovoltaica distribuída no Brasil: condicionantes e impactos, o maior potencial de 

geração, em termos absolutos, encontra-se nas regiões mais povoadas do País, que, apesar da menor 

radiação quando comparado com o Nordeste, por exemplo, conta com maior número de domicílios 

e, consequentemente, maior área de telhados.  Conclui-se que, teoricamente, todos os estados 

teriam condições de suprir seu consumo elétrico residencial com um potencial ante o consumo que 

varia de 1,4 a quase 4 vezes, em determinados estados (EPE, 2014). 
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Costa e Santos (2017) analisaram os custos e o retorno do investimento para implantação 

de painéis fotovoltaicos na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), localizada na cidade de 

Presidente Prudente, Estado de São Paulo. A universidade conta com aproximadamente 19 mil 

alunos e dois mil funcionários, em dois campi, ofertando 57 cursos presenciais e dez na modalidade 

a distância. O investimento total foi estimado no valor de R$ 174.440,45, sendo um kit de energia 

solar de 10,6 kWp no valor de R$ 64.706,87, um kit de energia solar de 15,9 kWp no valor de 

94.733,58 e R$ 15.000,00 de mão de obra para instalação do sistema. 

De acordo com os autores, o projeto com capacidade de geração média de energia por mês 

de 3.500 kWh/, totalizando uma produção anual de 42.000 kWh, ocuparia uma área de 154 m2. O 

valor do kWh foi de R$ 0,77 e o valor do benefício anual foi de R$ 32.340,00; cálculo obtido pela 

multiplicação entre o valor do kWh e o valor de geração anual. A taxa de desconto utilizada foi a 

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) que, na data da publicação do artigo, era 

de 14% ao ano.  

Considerando o cenário descrito, o tempo de retorno (payback simples) calculado foi de 

quatro anos e dois meses; o valor presente líquido (VPL) encontrado foi negativo (R$ 28.985,86) 

e a taxa interna de retorno (TIR) de 7,28% ao ano. Os autores reforçam que, apesar de não ser 

vantajoso do ponto de vista financeiro, provavelmente pelo alto valor dos equipamentos, o projeto 

é viável uma vez que a amortização do valor investido ocorre em poucos anos, considerando o 

longo período de vida útil das placas fotovoltaicas, além de demonstrar uma preocupação da 

instituição com o meio ambiente (COSTA; SANTOS, 2017). 

O trabalho realizado por Carvalho, Abreu e Correia Neto (2017) analisou a viabilidade 

financeira para implementação de projetos de geração de energia solar distribuída para residências 

(Classe B1), localizadas na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. A análise considerou dois 

cenários, um com objetivo de tornar o consumidor autossuficiente (Cenário 1) e outro para geração 

de energia no período entre 8h e 15h (Cenário 2). As informações foram obtidas por meio do banco 

de dados da empresa de energia do Estado do Ceará (Coelce); no momento da pesquisa, existiam 

226 mil clientes na Classe B1, ou seja, cujo consumo foi superior a 220 kwh. 

Considerando os dados disponíveis, o consumo médio dos clientes com esse perfil no 

período de 24 horas foi de 35,44 Kw, com carga máxima de 4,08 Kw a partir das 9h. No Cenário 

1, para tornar o consumidor autossuficiente os painéis fotovoltaicos precisam gerar 4,44 Kw; no 

Cenário 2, o consumo médio foi calculado entre 8h e 15h, ou seja, 9,93 KW, dividido por 8 horas 
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de incidência de radiação solar, resultando em 1,24 KW. A partir desses dados, foi calculada a 

estrutura necessária para atender tais demandas. 

Para realização dos cálculos financeiros, os autores utilizaram as seguintes informações: 

vida útil dos painéis de 25 anos; o valor final da tarifa com impostos foi de R$ 0,52556/KWh; para 

financiamento optou-se pela linha de crédito do Banco do Brasil com taxas variando de 1,94% a 

3,5% ao mês e amortização máxima no prazo de cinco anos; o índice de ajuste tarifário utilizado 

para reajustar as contas de fluxo de caixa foi de 9,14% ao ano, valor médio para o período de 2008 

a 2012; a taxa de retorno mínima mensal foi de 1,50%, percentual conservador, considerando a 

condição econômica dos clientes residenciais e a aversão ao risco financeiro. 

No Cenário 1, o custo total de instalação dos painéis solares é de R$ 38.309,41. Com um 

financiamento de 80%, o valor cai para R$ 30.647,53. Uma das simulações foi realizada seguindo 

as premissas definidas pela Resolução Normativa da ANEEL nº 482/2012, com uma taxa de juros 

de 3,5%. No Cenário 1 (autossuficiência energética), o fluxo de caixa do empreendimento não 

apresentou um valor presente líquido favorável. Em outra simulação, considerando uma redução 

no custo de financiamento bancário para 1,94%, o valor presente líquido é próximo de zero, com 

um prazo estimado de amortização que se aproxima de 25 anos, como pode ser visto na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Análise financeira para o Cenário 1, considerando financiamento total e parcial, 
segundo as disposições da Resolução Normativa da ANEEL nº 482/2012 e com remoção dos 

encargos tributários 

Recursos de 
financiamento 

Itens de 
decisão 

Cenário 1 – Autossuficiência energética 
Resolução Normativa 482/2012 Isenção de carga tributária 

Maior custo de 
investimento 

(3,5%) 

Menor Custo 
de 

investimento 
(1,94%) 

Maior custo 
de 

financiament
o (3,5%) 

Menor custo de 
financiamento 

(1,94%) 

Total 

Valor 
Financiado R$ 38.309,41 R$ 38.309,41 R$ 26.247,78 R$ 26.247,78 

Pagamento 
inicial R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Prestação R$ 1.439,18 R$ 957,02 R$ 986,06 R$ 655,70 
VPL -R$ 21.302,51 R$ 777,99 R$ 184,18 R$ 15.312,68 
TIR 0,98% 1,53% 1,51% 2,41% 

Payback 
descontado 

(anos) 
- 23,25 24,67 9,92 
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Parcial (80%) 

Valor 
financiado 

R$ 30.647,53 R$ 30.647,53 R$ 20.998,23 R$ 20.998,23 

Pagamento 
inicial 

R$ 7.661,88 R$ 7.661,88 R$ 5.249,56 R$ 5.249,56 

Prestação R$ 1.151,34 R$ 765,61 R$ 788,84 R$ 524,56 
VPL -R$ 15.782,97 R$ 1.881,43 R$ 3.965,90 R$ 16.068,71 
TIR 1,10% 1,57% 1,64% 2,34% 

Payback 
descontado 

(anos) 

- 21,08 18,75 9,50 

Fonte: Adaptado de Carvalho, Abreu e Correia Neto (2017, tradução nossa). 
 

 Com a isenção da carga tributária, o custo total de instalação dos painéis solares no 

Cenário 1 é de R$ 26.247,78, no caso de financiamento total, e R$ 20.998,23, com financiamento 

parcial. Nas avaliações financeiras realizadas considerando o valor mais alto, a taxa de juros de 

3,5% mostra-se mais atraente para o investimento na condição de financiamento parcial de 80%, 

em comparação com o financiamento total. Contudo, o prazo de retorno permanece longo, em torno 

de 19 e 25 anos, respectivamente. Mantendo a remoção da carga tributária e reduzindo o custo de 

financiamento para uma taxa de juros de 1,94%, nota-se uma melhoria significativa na atratividade 

do investimento para o Cenário 1. Os resultados da avaliação financeira mostram que a isenção de 

impostos, associada a uma taxa de juros menor (1,94%), reduz o prazo de retorno para cerca de dez 

anos nas duas alternativas de financiamento (total e parcial). 

 Os desembolsos necessários para o investimento no Cenário 2, em que a geração de 

energia considera o período entre 8h e 15h como "tempo da luz solar", somam R$ 11.410,39. No 

caso de financiamento parcial, o montante é de R$ 9.128,31. Considerando as disposições da 

Resolução Normativa da ANEEL nº  482/2012 e as condições de financiamento  com uma taxa de 

juros de 3,5%, o fluxo de caixa do investimento não apresenta um valor presente líquido favorável. 

Na Tabela 2, pode-se observar que os investimentos para o Cenário 2 continuam não sendo 

atraentes, mesmo se considerando a menor taxa de juros, de 1,94%. 

 

Tabela 2 - Análise financeira para o Cenário 2, considerando financiamento total e parcial, 
segundo as disposições da Resolução Normativa da ANEEL nº 482/2012 e com remoção dos 

encargos tributários 

Recursos de 
financiamento 

Itens de 
decisão 

Cenário 2 – Geração de energia durante o tempo da luz solar 
Resolução Normativa 482/2012 Isenção de carga tributária 
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Maior custo de 
investimento 

(3,5%) 

Menor custo 
de 

investimento 
(1,94%) 

Maior custo 
de 

financiamento 
(3,5%) 

Menor custo de 
financiamento 

(1,94%) 

Total 

Valor 
Financiado R$ 11.410,39 R$ 11.410,39 R$ 7.862,30 R$ 7.862,30 

Pagamento 
inicial R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Prestação R$ 428,66 R$ 285,05 R$ 295,36 R$ 196,41 
VPL -R$ 7.085,27 -R$ 508,63 R$ 6.152,29 R$ 10.683,90 
TIR 0,91% 1,44% 2,39% 8,79% 

Payback 
descontado 

(anos) 
- - 9,92 2,33 

Parcial (80%) 

Valor 
Financiado R$ 9.128,31 R$ 9.128,31 R$ 6.289,84 R$ 6.289,84 

Pagamento 
inicial R$ 2.282,08 R$ 2.282,08 R$ 1.572,46 R$ 1.572,46 

Prestação R$ 342,93 R$ 228,04 R$ 236,29 R$ 157,13 
VPL -R$ 5.441,28 -R$ 179,97 R$ 7.285,07 R$ 10.910,36 
TIR 1,03% 1,48% 2,56% 4,15% 

Payback 
descontado 

(anos) 
- - 8,58 3,67 

Fonte: Adaptado de Carvalho, Abreu e Correia Neto (2017, tradução nossa). 

 

Os autores reforçam que, pelas condições atuais, o uso de sistemas fotovoltaicos não é 

financeiramente viável para os consumidores residenciais da Coelce, sendo necessário criar 

condições e incentivos governamentais para garantir a inserção dessa tecnologia na matriz 

energética brasileira, com regras coerentes que possam tornar o investimento em fontes renováveis 

atraente para os consumidores residenciais (CARVALHO; ABREU; CORREIA NETO, 2017). 

É importante considerar também que quanto maior for a tarifa aplicada pela empresa de 

distribuição, que vai variar entre as concessionárias, mais atraente é o investimento. No Rio de 

Janeiro (concessionária Ampla), por exemplo, o retorno estimado para o investimento em geração 

de energia fotovoltaica em 2014 era de dez anos, enquanto, em São Paulo (Eletropaulo), o período 

era de quase 22 anos (CARVALHO; ABREU; CORREIA NETO, 2017). 

No âmbito das projeções, ao analisar os cenários e a viabilidade econômica para inserção 

da energia solar fotovoltaica na matriz energética brasileira por meio da geração distribuída, a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) considerou os custos de investimento inicial, os custos de 
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operação e manutenção e os fatores de capacidade, assumindo como hipótese a manutenção do 

valor da tarifa em termos reais ao longo do horizonte. Para as referências de projeção de redução 

dos custos, foram utilizados os seguintes valores: custos de instalação no Brasil em 2013: R$ 

7,00/Wp para o setor residencial, R$ 6,50/Wp para o setor comercial e poder público e R$ 6,00/Wp 

para o setor industrial (IEA, 2012 apud EPE, 2016; MONTENEGRO, 2013). 

Pelos resultados, estima-se que a geração fotovoltaica distribuída atinja a paridade tarifária 

nos primeiros anos da década de 2020 para consumidores de baixa tensão e no final da década de 

2020 para consumidores atendidos em média tensão. Os custos de instalação dos sistemas 

fotovoltaicos em 2020, de acordo com as projeções, chegariam a R$ 4,40/Wp para o setor 

residencial, R$ 4,20/Wp para o setor comercial e poder público e R$ 3,40/Wp para o setor industrial 

(EPE, 2016). 

O estudo realizado por Vilela (2014) buscou desenvolver uma metodologia, baseada em 

análise econômica e financeira de investimentos, para identificar nichos de mercado para geração 

distribuída fotovoltaica. Nesse processo, destaca-se a importância do modelo de negócio para que 

a geração distribuída fotovoltaica seja competitiva. Dentre os vários modelos descritos, o autor 

descreve o tipo Third-Party que surgiu em 2005, nos Estados Unidos. 

Nesse modelo, as empresas (ou terceiros) são proprietárias e operam os sistemas 

fotovoltaicos instalados nas edificações dos consumidores. A vantagem está na remoção dos custos 

relacionados ao investimento inicial e a facilidade para o usuário final. Por exemplo, a empresa 

Sun Run, localizada no Estados Unidos, que instala os painéis solares nas residências por um valor 

em torno de 1.000 dólares e, em contrapartida, os clientes, por meio de contrato, se comprometem 

a comprar a energia gerada em seus telhados por 20 anos. Em 2011, a empresa Sun Run contava 

com mais de 10.000 casas com painéis solares instalados pela empresa e, em 2010, apresentou uma 

receita estimada em US$ 4 milhões (EXAME, 2011; HUIJBEN; VERBONG, 2012 apud VILELA, 

2014). 

A metodologia utilizada por Vilela (2014) consiste em cinco etapas: definição da área 

equivalente de telhado (1), definição da unidade consumidora equivalente (2), definição da curva 

de carga da unidade consumidora equivalente (3), dimensionamento do sistema fotovoltaico para 

a unidade consumidora equivalente (4) e análise econômica (5). Foram considerados dois tipos de 

consumidores (Subgrupo A4 e Subgrupo B1), com várias simulações utilizando diferentes fontes 

de financiamento e não foram identificados possíveis nichos de mercado.  
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A autora reforça que, no momento do estudo e considerando os parâmetros utilizados nas 

simulações, era caro para o consumidor investir e gerar a sua própria energia por meio do sistema 

fotovoltaico, sendo necessário uma redução, de no mínimo, 50% no valor do módulo fotovoltaico 

para que o investimento fosse viável (VILELA, 2014). 

O trabalho realizado por Araujo (2016) teve como objetivo analisar a viabilidade econômica 

de geração distribuída fotovoltaica para consumidores residenciais em cidades de médio porte. O 

estudo de caso foi realizado no município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. 

Trabalhando com quatro níveis de consumo de energia elétrica nas projeções de viabilidade, 

foram considerados os seguintes dados: consumo de 100 kWh/mês com investimento de R$ 

8.057,40; 200 kWh/mês, valor do kit fotovoltaico de R$15.024,33; consumo médio de 500 

kWh/mês com investimento de R$ 25.503,80; consumo de 1.000 kWh/mês, valor do kit 

fotovoltaico foi de R$ 45.782,86. Foram estimados o custo de manutenção e operação em 4% e o 

tempo de duração do sistema em 25 anos (ARAUJO, 2016). 

O autor realizou diversas simulações considerando diferentes cenários para os quatros 

níveis de consumo acima, com reajuste tarifário de 9,44%, 12,44% e 15,44% ao ano; taxa mínima 

de atratividade de 9,32%, 11,21% e 14,24%. Em todos os cenários projetados, a geração distribuída 

fotovoltaica apresentou viabilidade econômica, destaca-se, porém, que o tempo de retorno para os 

sistemas de menor porte são “desencorajadores” (ARAUJO, 2016, p. 49), variando entre dez e 24 

anos, não despertando no consumidor interesse pela tecnologia.  

Reconhece-se que o Brasil tem avançado com políticas públicas de incentivo ao setor, tendo 

em vista a isenção de ICMS em vários estados e de PIS/CONFIS para produção de energia elétrica 

pela geração distribuída, a isenção de impostos de importação para aquisição de placas 

fotovoltaicas, além das resoluções da ANEEL. Porém há muito o que avançar, considerando-se 

áreas como pesquisas tecnológicas para produção dos equipamentos fotovoltaicos, programas de 

incentivos de financiamento com juros subsidiados para pessoa física e regulamentação da venda 

de energia excedente (ARAUJO, 2016). 

Na revisão da literatura realizada por Balcombe, Rigby e Azapagic (2013), buscando 

identificar as motivações e as barreiras que afetam a adoção da microgeração de eletricidade (até 

50 kW e/ou calor de até 45 kW) no Reino Unido, os custos de capital aparecem como maior 

barreira. Considerando especificamente a energia solar fotovoltaica, houve um aumento 

significativo a partir da introdução da tarifa feed-in, em 2010, que levou a redução dos preços ao 
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consumidor devido ao amadurecimento do mercado e, consequentemente, aumentou a adesão. Para 

se ter uma ideia, os custos antes da tarifa feed-in eram cerca de £ 7.000/kWp e, em 2012, eram de 

£ 2.000/kWp, quase quatro vezes mais baixos. 

Os autores reconhecem que, no Reino Unido, o pagamento por parte da concessionária da 

energia produzida e injetada na rede (feed-in tariff), aliado aos crescentes custos nas tarifas de 

eletricidade, contribuiu para diminuir o tempo de retorno do investimento e aumentar a demanda 

por microgeração. Em 2008, existiam, no Reino Unido, 3.000 instalações de energia solar 

fotovoltaica, após o início da tarifa feed-in, em 2012 esse número era de 320.000 (BALCOMBE; 

RIGBY; AZAPAGIC, 2013). 

No trabalho apresentado por Barbose et al. (2013), foram analisadas as tendências no preço 

dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede nos Estados Unidos, no período de 1998 a 2012. Os 

preços foram identificados em termos de dólares reais, de 2012, por watt instalado, antes do 

recebimento dos incentivos financeiros diretos ou créditos fiscais. De acordo com os autores, para 

os consumidores residenciais e comerciais os preços do sistema instalado continuam em queda 

acentuada e, desde 2012, vem caindo ano a ano em US$ 0,9/W (14%) para sistemas ≤10 kW, US$ 

0,8/W (13%) para sistemas 10-100 kW e US$ 0,3/W (6%) para sistemas > 100 kW. 

Ao analisar os fatores que podem ter contribuído para a redução dos custos, destacam-se a 

queda nos preços dos módulos, que representou cerca de 80% da queda no preço total do sistema 

fotovoltaico; redução nos custos dos demais equipamentos (inversores, montagem de hardware, 

mão de obra, licenças e taxas, aquisição de clientes, despesas gerais, impostos e lucro do 

instalador), contribuindo com 38% da redução no preço total do sistema instalado durante o período 

analisado; já os incentivos em dinheiro, fornecidos pelos programas estaduais/públicos, 

correspondeu a queda equivalente entre 50% a 150%, a depender do tamanho do sistema 

(BARBOSE et al., 2013). 

Dentre as várias análises realizadas, foi observada uma variação entre os estados. Entre os 

sistemas de ≤10 kW concluídos em 2012, por exemplo, os preços médios instalados variam de US$ 

3,9/W no Texas a US$ 5,9/W em Wisconsin. Por fim, os autores, considerando a experiência 

internacional, sugerem que haverá maiores reduções de preços em curto prazo, já que o preço 

mediano instalado de pequenas instalações fotovoltaicas residenciais, em 2012, (excluindo 

vendas/imposto sobre valor agregado) foi de apenas US$ 2,6/W na Alemanha, US$ 3,1/W na 

Austrália, US$ 3,1/W na Itália e US$ 4,8/W na França, contra US$ 5,2/W nos Estados Unidos 
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(BARBOSE et al., 2013). 

Pela perspectiva empresarial, Trannin (2016), Diretor de Negócios da Enel Green Power 

Brasil & Uruguai, multinacional italiana que inaugurou, em 2015, o Parque Híbrido de Tacaratu, 

no Estado de Pernambuco (usina eólica e solar), reforça que as fontes renováveis ainda possuem 

custos mais elevados do que as fontes convencionais, sendo uma das principais barreiras para 

expansão desta tecnologia.  

O empresário reconhece o potencial do Brasil para expansão das energias renováveis e 

aponta para necessidade de políticas ou mecanismos de incentivo para que tais barreiras sejam 

superadas, como, por exemplo, o financiamento de projetos com taxas e condições atrativas, a 

isenção ou redução tributária para projetos com baixo impacto socioambiental ou a sobretaxação 

da geração convencional pelos impactos gerados ao meio ambiente. Do ponto de vista regulatório, 

é preciso desenvolver estratégias que garantam a redução dos riscos de investimento no setor; além 

disso, a redução da tarifa de uso do sistema de distribuição/transmissão também pode estimular 

novos investidores. O investimento em pesquisa com vistas ao desenvolvimento tecnológico é 

importante e pode contribuir para reduzir os custos (TRANNIN, 2016). 

A partir dos dados apresentados, observa-se que os custos com instalação e manutenção dos 

painéis fotovoltaicos coloca-se com uma importante barreira, principalmente para os consumidores 

de baixa tensão, como nos projetos residenciais. O valor da tarifa de energia elétrica da 

concessionária é um dos fatores que podem contribuir para a viabilidade. Dentre outros fatores, 

destaca-se a isenção ou a redução dos encargos tributários, o acesso a financiamentos com juros 

baixos em longo prazo e a redução do preço dos módulos, que podem tornar o investimento mais 

atraente financeiramente. 

A Figura 2, apresenta as principais barreiras para expansão da energia solar fotovoltaica, 

considerando a revisão da literatura e os resultados apresentados adiante. 
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Figura 2 - Tipos de barreiras que influenciam a expansão da energia solar fotovoltaica 

 
Fonte: do autor 
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4. VISÃO GERAL DO SETOR ESCOLHIDO 

 
O setor de supermercados no Brasil vem sofrendo com o longo período recessivo que o País 

tem enfrentado. De acordo com o estudo Estrutura do varejo brasileiro, divulgado pela Associação 

Brasileira de Supermercados (ABRAS), o setor apresentou queda no índice de faturamento pelo 

segundo ano consecutivo28. 

Em 2016, o faturamento total do setor foi de R$ 338,7 bilhões, considerando a inflação 

acumulada no período (deflator: IPCA médio de 8,8%); o autosserviço brasileiro fechou o ano em 

queda de 1,5%. Em 2016, o varejo supermercadista respondeu por 5,4% das riquezas (bens e 

serviços) produzidas no País. 

Ainda de acordo com a ABRAS, o setor supermercadista brasileiro, em 2016, contava com 

89 mil estabelecimentos – uma alta de 0,5% com relação a 2015, ano em que a quantidade de lojas 

do setor alcançou 88,6 mil –, ocupava 21,7 milhões de metros quadrados de área de vendas e 

empregou 1.809 milhões de pessoas. 

De acordo com o Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS, a Região Sudeste 

concentra mais da metade do faturamento do setor e responde pela maior parte do número de lojas. 

Em 2016, 50,9% da receita vieram do Sudeste, onde operaram 4.076 estabelecimentos, que 

correspondem a 48% do total de autosserviço do País. A receita gerada pelo Sudeste, nesse período, 

totalizou R$ 137,1 bilhões, alta de 1,3% sobre o ano anterior. Na análise regional, o Estado de 

Minas Gerais ocupa a terceira posição, suas lojas geraram, em 2016, uma receita de R$ 29 bilhões, 

representando 10,8% do faturamento nacional. 

Outro dado relevante com relação ao setor varejista de supermercados refere-se ao porte 

das lojas. Na Análise Setorial Supermercados, publicada pelo Centro de Excelência em Varejo da 

FGV-EAESP, em 2011, considerado o período analisado (2010/2011), houve um aumento no 

número de lojas de menor porte e uma diminuição dos formatos maiores, como os hipermercados. 

Uma das explicações para essas mudanças está relacionada ao comportamento do consumidor e a 

influência da economia, ou seja, com o controle inflacionário, as pessoas passaram a comprar várias 

vezes, realizando pequenas compras. Para os autores, esse movimento resultou no aumento do 

                                                
28  Os dados apresentados a seguir foram obtidos na Associação Brasileira de Supermercados, Departamento de 
Economia e Pesquisa, Ranking ABRAS. Disponível em: http://www.abrasnet.com.br/economia-e-pesquisa/ranking-
abras/apresentacao/. Acesso em: 28 jan. 2018. 
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fluxo em lojas menores, próximo da casa do consumidor, com oferta de produtos que atende suas 

necessidades. 

Além de lidar com a consequência da crise econômica e a retração nas vendas, a conta de 

energia elétrica para o setor varejista de supermercados subiu quase 40% desde 2014, sendo os 

custos com energia elétrica a segunda maior despesa, perdendo apenas para os custos com folha de 

pagamento, de acordo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). Para se ter uma 

ideia, o consumo anual de energia elétrica do setor de supermercados correspondeu a 2,5% do total 

do País, em 2014, um gasto estimado de R$ 3,475 bilhões29. 

Do total de energia consumido pelo setor comercial, a eletricidade é a fonte de maior 

participação, correspondendo a 91,3% do consumo total, em 2016. De acordo com o Balanço 

Energético Nacional, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética, em 2016, a oferta interna de 

energia (total de energia disponibilizada no País) sofreu redução de 3,8% em relação a 2015, 

impacto direto do enfraquecimento da atividade econômica, ano em que o PIB nacional contraiu 

3,6%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O consumo final de energia 

elétrica também caiu 2,2% em relação a 2015. Os setores que mais contribuíram para esta redução 

foram o industrial (-1,3%) seguido pelo energético (-7,7%) e comercial (-2,4%).  

Apesar da queda no consumo de energia registrado em 2016, o Plano Decenal de Expansão 

de Energia 2026 indica que o consumo crescerá a uma taxa média de 1,9%, entre 2016 e 2026. O 

setor comercial, apesar de crescer em um ritmo mais modesto, será um dos principais vetores da 

economia brasileira para o período analisado. O Gráfico 4 apresenta o consumo final de energia 

por setor, conforme projeções elaboradas pela Empresa de Pesquisa Energética (BRASIL, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29  Encarecimento da energia elétrica muda paradigmas no varejo alimentar. Disponível em: 
http://sbvc.com.br/encarecimento-energia-muda-varejo-alimentar/. Acesso em: 28 jan. 2017. 
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Gráfico 4 - Consumo final de energia por setor 

 

Fonte: Adaptado de EPE (2017). 
 

A gestão eficiente de energia tornou-se fundamental para o setor varejista, uma vez que esse 

segmento possui grande demanda de utilização de equipamentos de refrigeração e aquecimento de 

alimentos, sistemas de climatização e iluminação, além de computadores. Pode-se afirmar que a 

redução na conta luz, segunda maior despesa do setor, contribui para que os supermercados 

aumentem a competitividade; a despesa menor com energia elétrica pode refletir na política de 

preços, resultando em descontos para o consumidor, aumento das vendas e lucros, 

independentemente do tamanho do estabelecimento. Além da adoção de medidas para ampliar a 

eficiência energética, a adesão ao mercado livre e a geração própria de energia são algumas das 

iniciativas adotadas para reduzir o valor da conta de energia (REIS, 2016). 

É importante considerar que, além de representar ganhos de competividade, o investimento em 

energias renováveis pode tornar o setor de supermercados mais sustentável. 
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5. METODOLOGIA 

O presente trabalho possui uma natureza qualitativa e descritiva, que utilizou como método 

o estudo de caso. De acordo com Yin (2015), o estudo de caso “é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” 

(YIN, 2015, p. 39). Dentre as limitações do método, o autor destaca a dificuldade em realizar 

generalizações, uma vez que a principal característica do estudo de caso é sua especificidade, a 

singularidade do caso no contexto em que é analisado. 

O estudo de caso como método de pesquisa é muito comum nas Ciências Sociais, 

Sociologia, Ciência Política e Antropologia, além de pesquisa em diferentes campos profissionais, 

sempre na tentativa de compreender eventos contemporâneos. Sua essência encontra-se na tentativa 

do pesquisador em “iluminar uma decisão ou um conjunto de decisões: por que elas são tomadas, 

como elas são implementadas e com que resultado” (SCHRAMMM, 1971 apud YIN, 2015, p. 38). 

É nesse cenário que a presente pesquisa se enquadra, uma vez que busca, a partir de um 

contexto específico, identificar elementos e barreiras que podem contribuir ou não para a 

viabilidade econômico-financeira da energia solar fotovoltaica no setor comercial, especificamente 

em supermercados. Utilizando como referência a experiência de dois supermercados que, 

atualmente, utilizam a energia fotovoltaica, buscou-se descrever os motivos envolvidos na escolha 

dessa tecnologia, o processo para aquisição e instalação dos painéis, as barreiras encontradas 

durante este processo, bem como a percepção sobre os fatores que podem contribuir para a 

viabilidade econômico-financeira da instalação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

local. 

Na perspectiva metodológica, o presente trabalho utilizou-se da triangulação, combinando 

diferentes técnicas para coleta e análise dos dados. A triangulação pode ser definida como: 
procedimento que combina diferentes métodos de coleta e de análise de dados, diferentes 
populações/sujeitos (ou amostras/objetos), diferentes perspectivas teóricas e diferentes 
momentos no tempo, com o propósito de consolidar suas conclusões a respeito do 
fenômeno que está sendo investigado. (ZAPPELLINI; FEUERSCHÜTTE, 2015, p. 246). 
 

Yin (2015, p. 40) defende o uso da triangulação nos estudos de caso por meio da associação 

de múltiplas fontes de dados, permitindo ao pesquisador visualizar um quadro mais amplo da 

realidade investigada. Neste trabalho, a triangulação de dados ocorreu pelo uso de diferentes fontes, 

tais como entrevistas semiestruturadas (dados primários) e análise documental (dados secundários), 
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com objetivo de compreender o mesmo fato ou fenômeno – os elementos que contribuem para 

viabilidade econômico-financeira e as principais barreiras para o avanço da energia solar 

fotovoltaica (Figura 3). 

 

Figura 3 - Processo da pesquisa e fontes de informação 

 
 

Fonte: do autor 
 

A entrevista, considerada uma das fontes mais importantes de informação para o estudo de 

caso, é definida como “conversas guiadas [...] fluida, não rígida” (YIN, 2015, p. 133), que utiliza 

um roteiro focado diretamente nos tópicos investigados, podendo fornecer insigths importantes 

sobre o tema estudado, identificar outras fontes de evidências e, principalmente, apresentar a 

percepção do entrevistado sobre o objeto da pesquisa a partir da sua experiência e no contexto em 

que atua. 

Para a presente pesquisa foi elaborado um roteiro de entrevista e um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndices A e B). As entrevistas com representantes dos 

supermercados tiveram como objetivo principal caracterizar o negócio, descrever a história da sua 
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fundação, identificar o público prioritário, bem como identificar os motivos que possam ter 

contribuído para escolha da energia solar fotovoltaica, conhecer o processo desde a elaboração do 

projeto até a instalação do sistema, identificar as dificuldades ou barreiras percebidas pelo 

consumidor, bem como os fatores que podem contribuir para a viabilidade econômico-financeira. 

No Supermercado A, foi entrevistado um administrador, responsável por acompanhar todo 

processo de implantação e por conhecer o funcionamento do supermercado; com duração de 

aproximadamente 30 minutos. Já no Supermercado B, a entrevista foi realizada com o casal 

proprietário e teve duração de aproximadamente 60 minutos. As informações obtidas nas 

entrevistas contribuíram para estruturação do caso, sendo apresentados como Caso 1 – 

Supermercado A e Caso 2 – Supermercado B. 

Para a triangulação do processo, foram selecionados três stakeholders envolvidos com o 

objeto de pesquisa, com objetivo de ampliar a visão acerca das barreiras existentes no setor de 

energia solar fotovoltaica. Foram entrevistados um representante e proprietário de uma empresa 

de instalação de sistemas fotovoltaicos que atua na região desde 2014 e foi responsável pela 

elaboração do projeto e implantação do sistema fotovoltaico no Supermercado B; um técnico da 

concessionaria local, responsável pelo serviço de campo e autorização de funcionamento dos 

projetos de geração fotovoltaica com conexão à rede elétrica de distribuição; um representante do 

sistema financeiro, que atua como gerente de negócios em um banco e tem em seu portfólio 

projetos para expansão da energia solar fotovoltaica por meio de financiamento. Todos os 

entrevistados atuam na região e foram selecionados, pois entende-se que podem cooperar, cada um 

com sua especificidade, para compreensão do objeto em estudo, apresentando elementos que 

podem contribuir para viabilidade econômico-financeira de projetos de geração fotovoltaica com 

conexão à rede elétrica de distribuição, considerando as Resoluções Normativas nº 482/2012 e 

687/2015 da ANEEL, bem como as barreiras para sua expansão. 

Além do roteiro de entrevista, foi solicitado aos entrevistados que respondessem a seguinte 

questão: “Muitos fatores podem contribuir ou não para a viabilidade econômico-financeira da 

instalação dos painéis solares fotovoltaicos. Na sua opinião, dê notas de 1 a 5, sendo 5 contribui 

muito e 1 contribui pouco, para os quesitos elencados abaixo: 

(    ) tarifa de energia elétrica da distribuidora local 

(    ) acesso a financiamento 

(    ) custo do financiamento 
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(    ) custo do equipamento (inversores, painéis) 

(    ) experiência da empresa de instalação 

(    ) planos de apoio e programas de incentivos por parte do governo 

(    ) pagamento por parte da concessionária de toda energia produzida e injetada na rede 

(feed-in tariff)” 

A intenção com tal questionamento foi identificar a percepção dos participantes com relação 

aos fatores mencionados na literatura como barreiras para o avanço da energia solar fotovoltaica, 

considerando a experiência de cada entrevistado em seu contexto de atuação. Somente o técnico 

da concessionaria local não respondeu essa questão. 

A análise documental e a revisão da literatura sobre o tema viabilidade econômico-

financeira e barreiras para o avanço da energia solar fotovoltaica possibilitou reunir dados 

secundários relevantes para fundamentação teórica, apresentada no capítulo revisão da literatura, 

bem como a identificação dos elementos-chave para viabilidade econômico-financeira. Foram 

realizadas consultas à base de dados acadêmicos, dando preferência a artigos publicados em 

periódicos peer review (revisão por pares), ao Catálogo de Teses e Dissertação da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), além de levantamento de dados de 

associações e outros setores envolvidos com a energia solar fotovoltaica. 

Sabe-se que, na análise de viabilidade econômica, é preciso considerar os custos e 

benefícios envolvidos no estudo em questão, uma vez que o valor de um projeto é baseado em sua 

capacidade de gerar fluxos de caixa futuros positivos, ou seja, gerar renda econômica (VILELA, 

2014).  

Outra informação utilizada na análise dos dados foi a realização dos cálculos de viabilidade 

econômico-financeira elaborados pelo pesquisador, na tentativa de identificar os elementos-chave 

que podem contribuir para a viabilidade econômico-financeira da instalação dos sistemas de 

energia solar fotovoltaica, considerando os casos apresentados. Sabe-se que, para o setor de 

supermercados, a viabilidade econômico-financeira pode ser um fator decisivo na tomada de 

decisão; por esta razão, a partir da proposta comercial para instalação do sistema solar fotovoltaico, 

elaborado pela empresa Nunes Rocha Engenharia e Representações (Anexos A e B), foi calculada 

a análise de viabilidade econômica utilizando os indicadores valor presente líquido (VPL), a taxa 

interna de retorno (TIR) e o payback descontado, de ambos os projetos, conforme apresentado no 

Caso 1 – Supermercado A e Caso 2 – Supermercado B.RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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A partir do conjunto de dados levantados, buscou-se, tendo como ponto central os estudos 

de casos, elencar os fatores que podem contribuir para a viabilidade econômico-financeira da 

energia fotovoltaica, considerando o potencial de expansão desta tecnologia no Brasil. Ao mesmo 

tempo em que a discussão sobre viabilidade econômica é essencial, faz-se necessário conhecer as 

barreiras que dificultam o avanço da energia solar fotovoltaica em empreendimentos comerciais, 

pontos que serão abordados neste capítulo. 

6.1. Estudos de Casos 

 
6.1.1. Caso 1: “experimentando para ver se funciona” 

Localizado em um município de pequeno porte, com 17.412 habitantes, de acordo com o 

Censo 2010. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) era 0,704, em 2010, o que 

situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). O 

PIB per capita, em 2015, foi de R$ 16.016,58, sendo que 81,1% das receitas foram oriundas de 

fontes externas. Nesse mesmo ano, a média no Brasil para o PIB per capita foi R$ 29.347,0030. 

Ainda com relação ao município, em 2015, o salário médio mensal dos trabalhadores era de 1,8 

salário mínimo; em 2010, o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita 

de até ½ salário mínimo era de 29,2%; ainda em 2010, o percentual da população em extrema 

pobreza era de 1,13%31. 

O Supermercado A, em funcionamento há 15 anos, conta com uma área de vendas de 900 

m2 e 48 funcionários. Situado em um bairro de baixa renda, seus mercados prioritários são as 

classes C e D. Com relação ao consumo de energia, está classificado dentro do Grupo A32 da 

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), que caracteriza os médios e grandes 

consumidores. 

Para elaboração do projeto de instalação dos painéis fotovoltaicos foram coletados dados 

sobre o consumo de energia elétrica e as tarifas, considerando o período de julho de 2016 a junho 

                                                
30  Dados consultados em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Brasil em Síntese. Disponível em: 
https://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-capita.html. Acesso em: 24 mar. 2018. 
31  As informações acima foram obtidas através de consulta ao site do IBGE Cidades. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil. Acesso em: 23 mar. 2018. 
32 De acordo com a Resolução Normativa da ANEEL nº. 414/2010, o grupo A é grupamento composto de unidades 
consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de 
distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdivididos nos subgrupos A1, A2, A3, A3a, 
A4, AS. 
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de 2017. Nesse período, foi verificado um consumo médio mensal de 20.457 KWh, com uma conta 

mensal no valor de aproximadamente R$ 13.500,00. 

Figura 4 - Histórico do consumo ativo (KWh) de energia elétrica do Supermercado A entre julho 
de 2016 e junho de 2017 

  
Fonte: Extraído de contas da CEMIG de consumo de energia elétrica do Supermercado A. 

 

O projeto para instalação dos painéis fotovoltaicos foi elaborado no mês de outubro de 

2017, para atender a uma demanda de geração de energia de, aproximadamente, 7.473 KWh/mês, 

totalizando 89.676 KWh/ano, suprindo em média 36,53% da demanda mês. A opção por um 

sistema que não supre a demanda total de energia, estimada em 20.457 KWh/mês, foi colocada 

como uma “primeira experiência e a necessidade de saber se iria funcionar” (entrevistado 

Supermercado A). São 196 módulos policristalino 320W, três inversores on-grid 20,0 KW, com 

vida útil no sistema de 25 anos, e investimento no valor total de R$ 210.000,00. Esse valor incluiu 

também os custos com instalação (materiais e serviços) e o projeto de solicitação de acesso na 

concessionária. 

O investimento para aquisição e instalação dos painéis fotovoltaicos ocorreu por recursos 

próprios. 

De acordo com o representante do Supermercado A, a principal motivação para escolha do 
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sistema fotovoltaico foi a necessidade de reduzir os gastos com a conta de energia elétrica. Com 

três meses de instalação dos painéis, houve uma redução de, aproximadamente, 40% no valor da 

conta de energia. 

Quando questionado sobre os fatores que podem contribuir para a viabilidade econômico-

financeira da instalação dos painéis fotovoltaicos, considerando sua experiência como consumidor 

dessa tecnologia, atribuindo uma nota de 1 a 5, sendo 5 contribui muito e 1 contribui pouco, 

obtivemos a seguinte pontuação: 

• Tarifa da energia elétrica da distribuidora local; Experiência da empresa de 

instalação; Pagamento por parte da concessionária de toda energia injetada na rede 

– nota 5.  

• Custo do equipamento – nota 3.  

• Acesso a financiamento e custo do financiamento; planos de apoio e programas de 

incentivos por parte do governo – nota 1.  

Observa-se, no relato do representante do Supermercado A, satisfação com uso da energia 

solar fotovoltaica, com expectativas de ampliação da capacidade de produção com a instalação de 

novas placas, sendo, na sua percepção, um investimento viável.  

Na simulação de análise de viabilidade econômico-financeira para o Supermercado A, 

foram considerados os seguintes dados: consumo médio mensal de 20.457 KWh; média de geração 

de energia de 7.473 KWh/mês, suprindo, aproximadamente, 36,53% da demanda mensal; 

investimento no valor total de R$ 210.000,00; custos de operação e manutenção de 0,5% do 

investimento inicial; taxa mínima de atratividade (TMA) de 8% ao ano; queda de eficiência dos 

painéis fotovoltaicos de 0,7% ao ano; tarifa de consumo da concessionária local de R$ 0,73 por 

KWh com reajuste de 5% ao ano, em um período de 25 anos, e foram obtidos os seguintes 

resultados: o tempo de retorno (payback descontado) é de três anos e sete meses; o valor presente 

líquido (VPL) encontrado foi positivo, com valor de R$ 896.615,09, e a taxa interna de retorno 

(TIR) foi de 36%. 

Nesse primeiro caso, ficou evidente, durante a entrevista, que as principais motivações pela 

escolha da energia fotovoltaica foram a tarifa cobrada pela concessionária e a necessidade de 

reduzir custos e aumentar a lucratividade da empresa, mesmo que em médio prazo. Por outro lado, 

a desconfiança e a necessidade de experimentar a nova tecnologia justificam o não investimento 

em um sistema maior que suprisse a totalidade da demanda atual de energia elétrica. Chama atenção 
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a facilidade no processo, desde a escolha do projeto até a instalação dos painéis; o entrevistado 

ressalta que não houve dificuldades e/ou barreiras. Em parte, por não precisar de financiamento, o 

que talvez, pela fala do entrevistado, poderia tornar o processo mais lento. 

 

6.1.2. Caso 2: “é caro mais compensa” 

O Supermercado B está localizado em um município de pequeno porte, com 7.089 

habitantes, de acordo com o Censo 2010. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) era 0,675, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano 

Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). O PIB per capita, em 2015, foi de R$ 13.202,28 no Brasil, a 

média foi de R$ 29.347,00, nesse mesmo ano33. No município, em 2015, 89,6% das receitas foram 

oriundas de fontes externas e o salário médio mensal dos trabalhadores era de 1,6 salário mínimo; 

em 2010, o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário 

mínimo era de 30,2%; ainda em 2010, o percentual da população em extrema pobreza era de 

3,05%34. 

É uma empresa de pequeno porte e, há mais 27 anos, a família atua no setor, inicialmente 

com um pequeno mercadinho que hoje ocupa uma área de 300 m2 e conta com oito funcionários. 

Na entrevista, o dono do supermercado conta que começou a buscar alternativas, pois a 

energia estava muito cara; ele pesquisou muito, buscou informações, visitou alguns lugares que já 

estavam utilizando a energia solar e encontrou a empresa responsável pelo projeto e instalação do 

sistema. Em suas palavras “resolvemos arriscar, no começo é muito risco, pois fica aquela 

desconfiança [...] é um ótimo investimento, mas você precisa confiar”. A esposa também reforça 

sua desconfiança com relação ao sistema de energia solar, “no começo eu não colocava fé”. 

Um diferencial nesse estudo de caso é que o projeto de instalação dos painéis fotovoltaicos 

foi desenvolvido para atender a demanda de energia elétrica do supermercado e da residência da 

família. Um projeto de ampliação do supermercado e construção da nova residência foi elaborado 

com as adequações necessárias para receber as placas fotovoltaicas (telhado), além da captação de 

água. 

                                                
33 Dados consultados em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil em Síntese. Disponível em: 
https://brasilemsintese.ibge.gov.br/contas-nacionais/pib-per-capita.html. Acesso em: 24 mar. 2018. 
34  As informações acima foram obtidas através de consulta ao site do IBGE Cidades. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil. Acesso em: 23 mar. 2018. 
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O projeto para instalação dos painéis fotovoltaicos do Supermercado B foi elaborado no 

mês de março de 2017, para atender uma demanda de geração de energia de, aproximadamente, 

3.775 kWh/mês, totalizando 45.299 KWh/ano. Com relação aos equipamentos foram: 128 módulos 

fotovoltaicos de 260W, um inversor on-grid, quatro baterias estacionárias para back-up 200AH, 

um inversor carregador para back-up e dez luminárias LED. A garantia de eficiência dos módulos 

é de 25 anos, com 80% da eficiência inicial, com investimento no valor total de R$ 160.000,00. 

Esse valor inclui também os custos com instalação (materiais e serviços) e o projeto de solicitação 

de acesso na concessionária. 

O investimento para aquisição e instalação dos painéis fotovoltaicos ocorreu por recursos 

próprios. 

É importante destacar a satisfação do comerciante com o sistema de energia solar em 

funcionamento desde junho de 2017, “o investimento é alto, é caro, mas compensa, hoje estou com 

uma sobra de energia, a conta que era, em média, R$ 3.200,00 reais, hoje pago R$ 74,00 reais, a 

taxa de iluminação [...] e tenho espaço para colocar mais 14 placas [...] com três anos e meio já 

recupero esse recurso. O negócio é ter confiança na empresa, é fundamental, hoje tem muita gente 

que vem visitar, perguntar se funciona de verdade. Olha não dá pra acreditar, sem fazer barulho 

sem nada, se pega uma placa, coloca no sol e acende uma luz”. 

Sobre o processo para instalação das placas, ele enfatiza que não teve dificuldades; houve 

um pouco de demora para realizar a ligação, pois foi necessário trocar o padrão, mas teve todo 

apoio da empresa. Reforça que não precisou financiar, o investimento para aquisição e instalação 

dos painéis fotovoltaicos ocorreu por meio de recursos próprios – “se tivesse financiado poderia 

ter barreiras, como paguei em dinheiro, não tive dificuldade nenhuma, mandei o dinheiro e com 

45 dias as placas estavam aqui [...] não tem por que não fazer, você economiza e ainda ajuda o 

meio ambiente”.  

Outro ponto reforçado durante a entrevista é a confiança na empresa de instalação, “isso 

pesa muito [...] perguntei sobre o [nome do dono da empresa], procurei saber se era sério [...] a 

experiência da empresa pesa muito, eu fui porque confiei na empresa, mas tem de tudo hoje”. 

Conta que é preciso divulgação, as pessoas precisam conhecer e que também falta incentivo 

para que mais pessoas possam usar essa tecnologia, pois nem todos têm condições de pagar por 

isso. Também tem interesse em novos projetos, já que tem fazenda com café irrigado e que “dando 

uma folga, vai colocar placas na fazenda também”.  
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Quando questionado sobre os fatores que podem contribuir para a viabilidade econômico-

financeira da instalação dos painéis fotovoltaicos, considerando sua experiência como consumidor 

dessa tecnologia e atribuindo uma nota de 1 a 5, sendo 5 contribui muito e 1 contribui pouco, o 

comerciante atribui a maior nota para os fatores: Tarifa da energia elétrica da distribuidora local; 

Custo do equipamento; Planos de apoio e programas de incentivos por parte do governo; 

Experiência da empresa de instalação; Pagamento por parte da concessionária de toda energia 

injetada na rede.  

Reforça que, se houvesse planos de apoio e programas de governo que incentivassem a 

energia fotovoltaica, iria expandir muito mais. Com relação ao acesso ao financiamento e custo do 

financiamento, não foi atribuído nenhuma nota, pois desconhece como funciona o processo, uma 

vez que não precisou utilizar financiamento.  

Na simulação de análise de viabilidade econômico-financeira para o Supermercado B, 

foram considerados os seguintes dados: consumo médio mensal de 3.675 KWh/mês;  média de 

geração de energia de 3.775 KWh/mês; investimento no valor total de R$ 160.000,00; custos de 

operação e manutenção de 0,5% do investimento inicial; taxa mínima de atratividade (TMA) de 

8% ao ano; queda de eficiência dos painéis fotovoltaicos de 0,7% ao ano; tarifa de consumo da 

concessionária local de R$ 0,80 por KWh com reajuste de 5% ao ano, em um período de 25 anos, 

e foram obtidos os seguintes resultados: o tempo de retorno (payback descontado) é de quatro anos 

e 11 meses; o valor presente líquido (VPL) encontrado foi positivo, com valor de R$ 454.947,15, 

e a taxa interna de retorno (TIR) foi de 28%. 

No Supermercado B, chamam atenção o entusiasmo e a visão empreendedora do 

comerciante. Apesar de justificar a escolha pelo preço da energia, que vem ficando cada vez mais 

cara, o entrevistado opta por um sistema fotovoltaico visando atender não apenas a demanda do 

negócio, mas também a demanda de energia da residência. Foi o único entrevistado a relacionar a 

energia solar e o cuidado com o meio ambiente – “você economiza e ainda ajuda o meio ambiente”.  

Novamente, nota-se a desconfiança com relação ao funcionamento do sistema e se este dará conta 

de suprir a necessidade de energia elétrica. 

 

 

6.1.3. Análise dos casos 

A partir dos casos apresentados, observa-se que o preço da tarifa de energia elétrica é um 
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fator importante que, além de motivar o empreendedor na escolha da tecnologia fotovoltaica, 

contribui para a viabilidade econômico-financeira do projeto; fator destacado também no trabalho 

realizado por Carvalho, Abreu e Correia Neto (2017) e nos estudos de projeção realizados pela 

EPE (2016). 

Desde 2015, as contas de energia apresentam o Sistema de Bandeiras Tarifárias, que 

indicam se haverá ou não acréscimo no valor da energia a ser repassada ao consumidor final, em 

função das condições de geração da eletricidade. A saber a Bandeira Verde, indica condições 

favoráveis de energia e a tarifa não sofre nenhum acréscimo; a Bandeira Amarela indica que as 

condições de geração são menos favoráveis e a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,00 a cada 100 kWh 

consumidos; a Bandeira Vermelha/Patamar 1 indica condições mais custosas de geração, com 

acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh consumidos; já na Bandeira Vermelha/Patamar 2, as 

condições de geração são consideradas mais custosas e a tarifa sofre acréscimo de R$ 5,00 a cada 

100 kWh consumidos, com base nos valores atualizados em novembro de 201735. 

Além das bandeiras tarifárias, na Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), 

concessionária de energia que atua nos municípios onde os estudos de caso foram realizados, o 

reajuste médio de suas tarifas foi de 16,33%, em 2017. Para o consumidor residencial, o aumento 

foi de 14,33%; para os consumidores industriais e o setor de serviços, atendidos em média e alta 

tensão, o aumento foi de 12,41%, e para os atendidos na baixa tensão, o reajuste médio foi de 

15,78% (CEMIG, [2017]). Já para 2018, a ANEEL propôs um reajuste médio de 25,87% nas tarifas 

da CEMIG; para os consumidores conectados à alta tensão, o aumento previsto é de 34,41% e, para 

a baixa tensão, a alta é de 22,73%. A proposta ficará aberta em audiência pública entre os dias 7 de 

março e 21 de abril de 2018 e entrará em vigor a partir de 28 de maio de 201836. 

Em ambos os casos, percebe-se certa desconfiança com relação ao funcionamento do 

sistema e a capacidade de gerar energia elétrica, fator mencionado na revisão da literatura por 

outros autores. A falta de conhecimento adequado sobre o sistema de energia solar fotovoltaica, 

bem como os benefícios, é uma barreira que pode influenciar negativamente na escolha por essa 

tecnologia (AZADIAN; RADZI, 2013; BALCOMBE, RIGBY; AZAPAGIC, 2013; HASS et al., 

                                                
35  Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEEL propõe revisão das bandeiras tarifárias. Disponível em: 
http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao/-/asset_publisher/XGPXSqdMFHrE/content/aneel-propoe-
revisao-das-bandeiras-tarifarias/656877. Acesso em: 30 mar. 2018.  
36  Valor Econômico. Aneel propõe aumento médio de quase 26% nas tarifas da Cemig. Disponível em: 
http://www.valor.com.br/empresas/5365891/aneel-propoe-aumento-medio-de-quase-26-nas-tarifas-da-cemig. Acesso 
em: 30 mar. 2018. 
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2018; KARAKAYA; SRIWANNAWIT, 2015; NASCIMENTO, 2017). 

O alto custo de instalação dos módulos solares fotovoltaicos é mencionado em ambos os 

casos pelos entrevistados como um fator que pode contribuir para viabilidade econômico-

financeira e é também uma barreira para que outros comerciantes adotem essa tecnologia.  

É importante destacar que, em 2016, o módulo fotovoltaico contribuiu com quase 50% do 

custo total do sistema; por essa razão, o investimento em pesquisas e tecnologia é essencial, não 

apenas para tornar os sistemas mais eficientes, como também no desenvolvimento de equipamentos 

de baixo custo e de alta eficiência (EPIA, 2017). 

Recentemente, Ferreira et al. (2018), ao apresentar a composição do custo total de instalação 

de um sistema fotovoltaico no Brasil, destacou os seguintes itens: módulos fotovoltaicos (43%), 

inversores (24%), estrutura física e segurança (16%), projeto de instalação (17%). 

Na análise dos casos, e na percepção do usuário final, três fatores emergem como 

importantes para o avanço da energia solar fotovoltaica: o preço da tarifa da energia elétrica 

cobrado pelas concessionárias, a desconfiança e a falta de informação sobre o funcionamento do 

sistema solar fotovoltaico e o alto custo de instalação do sistema. Tais achados vão ao encontro do 

que foi apresentado na revisão da literatura, reafirmando que os custos com instalação do sistema 

fotovoltaico e as tarifas de eletricidade cobradas pelas concessionárias podem contribuir para 

viabilidade econômico-financeira, sendo os custos de capital uma das maiores barreiras para 

expansão da energia solar fotovoltaica no Brasil, e o acesso à informação pode contribuir para 

eliminar tais barreiras, uma vez que a utilização dessa tecnologia é recente no País. 

 

6.2.  Triangulação dos dados: entrevistas com stakeholders 

Como mencionado na metodologia, com o objetivo de ampliar a visão acerca das barreiras 

existentes e compreender os elementos que contribuem para viabilidade econômico-financeira da 

energia solar fotovoltaica, foi realizada a triangulação de dados por meio de entrevistas com 

stakeholders, a saber: técnico da concessionária local, empresa de instalação de sistemas 

fotovoltaicos e representante do sistema financeiro. 

Na entrevista com o técnico da concessionaria local, um importante aspecto mencionado 

refere-se à qualidade das empresas integradoras (empresas de instalação), dos projetos e dos 

equipamentos utilizados. O entrevistado comenta que, na região onde atua, uma das barreiras para 

o avanço da energia solar fotovoltaica é a qualidade técnica das empresas de instalação - “tem muito 
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amador no mercado [...], empresa sem experiência no ramo que vai aprendendo de tanto errar 

[...] para isso é preciso ter regulamentação, com regras e padrões claros de qualidade que possam 

ser cobrados dessas empresas”. 

O técnico da concessionária local reforça que “a geração distribuída é ainda uma novidade 

no Brasil, não estávamos preparados [...] após a publicação da resolução tivemos um ano para 

fazer as adequações [...] e ainda há muito o que fazer”. 

Durante a entrevista com o técnico da concessionária local, foram apresentadas de forma 

explicativa as etapas de acesso à geração distribuída (Figura 5). Atualmente, todo o processo é 

realizado por meio do sistema APR Web, a solicitação de aprovação para o projeto elétrico, a 

apresentação dos documentos e as respostas das análises37. 

Para o entrevistado, o sistema facilita e agiliza o trabalho das empresas, denominado pela 

concessionária como integrador, e do acessante/consumidor, rompendo com uma barreira 

burocrática, uma vez que, anteriormente, o interessado deveria submeter o projeto em uma das 

agências da concessionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Etapas de acesso geração distribuída pela concessionária local 

                                                
37  Mais informações: http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/corporativo/Paginas/manual-solicitacao-
acesso.aspx#anchor2  
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Fonte: Adaptado do Manual de solicitação de acesso CEMIG38 

 

Sobre a solicitação de acesso até o momento da vistoria, tudo é realizado via sistema web – 

apresentação dos documentos, análises e aprovações. Durante o serviço de campo, uma das 

dificuldades mencionadas pelo técnico da concessionária refere-se à divergência entre o projeto 

apresentado na fase de solicitação de acesso (sistema APR WEB) e o que é vistoriado durante a 

visita. Situações, às vezes críticas, relacionadas a qualidade dos equipamentos, problemas nas obras 

de responsabilidade do acessante, mesmo com as recomendações de atendimento aos requisitos 

técnicos descritos nos manuais e normas específicas. 

A concessionária local disponibiliza a ND5.30 - Requisitos para a conexão de Acessantes 

ao Sistema de Distribuição Cemig – Conexão em Baixa Tensão39” e a ND5.31 - Requisitos para a 

conexão de Acessantes Produtores de Energia Elétrica ao Sistema de Distribuição Cemig - 

Conexão em Média Tensão40 , onde são apresentados os requisitos de qualidade e os padrões 

mínimos para conexão com a rede elétrica de distribuição; documentos que foram apresentados 

                                                
38 Disponível em: http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/corporativo/Paginas/manual-solicitacao-
acesso.aspx#anchor2. Acesso em: 1 abr. 2018. 
39 Disponível em:  
http://www.cemig.com.br/pt-br/atendimento/Clientes/Documents/Normas%20Técnicas/ND.5.30.pdf. Acesso em: 12 
abr. 2018. 
40 Disponível em: http://www.cemig.com.br/pt-
br/atendimento/Clientes/Documents/Normas%20Técnicas/ND.5.31.pdf. Acesso em: 12 abr. 2018. 
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pelo técnico da concessionária local durante a entrevista. 

Uma barreira mencionada por vários autores e reforçada nas entrevistas realizadas é o custo 

dos equipamentos, diretamente relacionado à viabilidade econômico-financeira do sistema 

fotovoltaico. Todos os entrevistados reconhecem que o custo de implantação é fator crucial na 

escolha pela energia solar fotovoltaica, como mencionado pelo representante da empresa de 

instalação de sistemas fotovoltaicos: 
Em relação ao cliente a principal barreira ainda é o preço, o cliente ainda acha 

muito caro. Mas no meu ponto de vista é a falta de conhecimento da história, a 

maioria dos clientes falava ‘isso ainda vai baixar mais’. Como aconteceu com 

aquecimento solar, computador, mas não sabem da história por trás [...] para os 

equipamentos fotovoltaicos hoje já tem isenção de ICMS, PIS e CONFINS [...] e 

existe um risco na hora que o negócio começar a movimentar o governo resolver 

tributar, então a chance de baixar preço já diminuiu demais. (entrevista com 

representante da empresa de instalação de sistemas foltovoltaicos). 

O representante da empresa de instalação de sistemas fotovoltaicos, ao ser questionado 

sobre os fatores que podem contribuir para a viabilidade econômico-financeira da instalação dos 

painéis fotovoltaicos, considerando sua experiência no setor, atribuindo uma nota de 1 a 5, sendo 

5 contribui muito e 1 contribui pouco, apresentou a seguinte pontuação: 

• Tarifa da energia elétrica da distribuidora local (5) 

• Acesso a financiamento (3) 

• Custo do financiamento (2) 

• Custo do equipamento; Experiência da empresa de instalação (4) 

• Planos de apoio e programas de incentivos por parte do governo (4) 

•  Pagamento por parte da concessionária de toda energia injetada na rede (1) 

Na entrevista com o representante do sistema financeiro, que atua na região onde o estudo 

foi realizado, sua percepção sobre o mercado fotovoltaico foi expressa da seguinte maneira: 

“É um mercado que tem potencial de crescimento, deve crescer muito nos 

próximos anos, pelo menos é a expectativa do banco onde eu trabalho. Temos um 

programa para fomentar a geração de energias renováveis, não só a solar, tem 

eólica, biodigestores no setor agrícola. Mas o foco no momento é energia solar 

porque está tendo mais procura. O banco pegou linhas de crédito já existentes e 

permitiu que essas linhas financiassem também sistemas fotovoltaicos, são linhas 
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com recursos diferenciados, dinheiro subsidiado do Governo Federal, recurso do 

crédito rural” (entrevista com representante setor financeiro). 

De acordo com o entrevistado, para agricultura familiar há linhas de crédito de até R$ 165 

mil, com taxa de juros de 2,5% ao ano, carência de até três anos e prazo de dez anos para pagar. 

Para sistemas maiores, é possível financiar até R$ 1 milhão de reais, com taxa de juros de 6,5% ao 

ano, em até dez anos. Outras fontes de financiamento estão disponíveis para empresas, com até R$ 

1 milhão por projeto, com carência de 12 meses, taxa de juros de 4,5% ao ano mais a Taxa de 

Longo Prazo (TLP) e até 72 meses para efetuar o pagamento. 

Quando questionado sobre os fatores que podem contribuir para a viabilidade econômico-

financeira da instalação dos painéis fotovoltaicos, considerando sua área de atuação, atribuindo 

uma nota de 1 a 5, sendo 5 contribui muito e 1 contribui pouco, foi obtida a seguinte pontuação: 

• Tarifa da energia elétrica da distribuidora local (5) 

• Acesso a financiamento (2) 

• Custo do financiamento (1) 

• Custo do equipamento; Experiência da empresa de instalação (4) 

• Planos de apoio e programas de incentivos por parte do governo (1) 

• Pagamento por parte da concessionária de toda energia injetada na rede (1) 

Observa-se que, na perspectiva do agente financeiro, o financiamento pouco contribuiu para 

a viabilidade econômico-financeira da instalação dos painéis fotovoltaicos e há, no mercado, boas 

opções de financiamento. E quanto a barreira para o avanço dessa tecnologia, na região onde atua, 

destaca o acesso à informação, uma vez que “as pessoas ainda não estão muito convictas que o 

negócio é interessante” e precisam conhecer melhor o funcionamento, as vantagens e os benefícios 

da energia solar fotovoltaica. 

Em linhas gerais, três aspectos se destacam nas entrevistas com os stakeholders: qualidade 

das empresas, o processo para acesso à geração distribuída da concessionária (sistema APR Web) 

e o custo do equipamento. A qualidade das empresas, definida pela concessionária como 

integradora, é uma barreira que pode contribuir para o avanço da energia solar na região. Dentre as 

potencialidades, destaca-se o processo para solicitação de acesso à geração distribuída, que, no 

Estado de Minas Gerais, é feito por meio de um sistema on-line. Novamente, o custo do 

equipamento aparece como uma barreira para a expansão da energia solar fotovoltaica. 

Nesse sentido, é importante reafirmar os avanços alcançados na esfera da regulamentação, 
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como mencionado anteriormente, principalmente a atuação da ANEEL, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO), com a publicação de normas e diretrizes para regulamentação da geração distribuída 

por meio de fontes renováveis. 

 

6.3.  Discussão 

Ao analisar o conjunto de informações reunidas neste Trabalho Aplicado – revisão da 

literatura, análise documental, estudos de casos e entrevistas com stakeholders –, dois fatores são 

identificados como elementos-chave que podem contribuir para viabilidade econômico-financeira 

dos sistemas fotovoltaicos: a tarifa da energia elétrica da distribuidora local e o custo de instalação. 

Destacam-se esses dois fatores porque se repetem nos discursos dos entrevistados, aparecem em 

vários estudos mencionados na literatura e são fatores que podem comprometer o avanço dessa 

tecnologia no Brasil, principalmente, para os consumidores de baixa tensão e para pessoas físicas, 

para aos quais não há linhas de financiamento atraentes. 

O quadro abaixo apresenta uma síntese analítica comparando as barreiras identificadas na 

revisão da literatura com as observações encontradas nos estudos de caso e nas entrevistas com os 

stakeholders. 

 

Quadro 2 – Síntese analítica das barreiras identificadas 

Barreiras identificadas na 
literatura 

Síntese das observações dos 
estudos de Caso 

Síntese das observações 
dos stakeholders 

entrevistados 

Políticas  As políticas públicas não foram mencionadas como 
barreiras. 

Financiamento e incentivos 
governamentais 

Aparece como uma barreira. Não foi mencionado. 

Sociais e Culturais: 
desconfiança, resistência a 
novas tecnologias 

A desconfiança é uma barreira 
que aparece em ambos os 
casos. 

Não foi mencionado. 
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Tecnológicas e de Qualidade Para o usuário final a 
qualidade das empresas de 
instalação é um fator 
importante na escolha da ESF. 

A qualidade das empresas e 
dos equipamentos foi uma 
das barreiras mencionadas. 

Burocracia e falta de clareza 
para obtenção de licenças 
(Regulação) 

Não foram mencionadas como barreiras. Nos casos 
analisados, não se aplica a obtenção de licenças, sendo todo 

o processo regulamentado pela Resolução ANEEL 
482/2012. Tributação e impostos 

Disseminação de informação Não é uma barreira na 
percepção do usuário final.  

 

O acesso e a disseminação 
de informações são 
mencionados por um dos 
stakeholders. 

Concorrência com outras 
fontes mais competitivas 

Não foi mencionado. 

Preço dos equipamentos Tanto nos estudos de caso como nas entrevistas dos 
stakeholders é uma barreira. 

 
Fonte: do autor 
 

Os estudos como o realizado por Carvalho, Abreu & Neto (2017), Vilela (2014), Araujo 

(2016), reforçam a importância e a necessidade de incentivos governamentais e isenções ficais com 

linhas de financiamento mais atraentes e acessíveis para que a geração distribuída fotovoltaica se 

torne uma realidade no País. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, em 2012, 

já indicava a necessidade de linhas específicas de financiamento com taxas de juros e prazos 

atraentes, como forma de acelerar a demanda por energia solar fotovoltaica, principalmente para 

consumidores residenciais. Dentre as possibilidades, coloca-se a utilização de linhas especiais para 

a construção civil, incorporando os sistemas fotovoltaicos (ABINEE, 2012). 

Vale destacar que, em ambos os casos apresentados, o uso da energia solar fotovoltaica foi 

financeiramente viável. Mesmo não utilizando financiamento, uma vez que ambos os proprietários 

utilizaram recursos próprios para aquisição e instalação dos sistemas fotovoltaicos, é importante 

considerar o acesso ao financiamento, uma das barreiras econômico-financeira, como fator 

essencial para a expansão da do mercado fotovoltaico. 

Em uma simulação de financiamento em instituição financeira pública, considerando um 

custo de capital de 13,20% ao ano e mantendo as demais condições apresentadas nos casos, o 
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investimento continua sendo viável, conforme apresentado no Quadro 2. 

Quadro 3 – Simulação dos indicadores financeiros com e sem financiamento 

Indicadores 

Financeiros 

Supermercado A (Caso 1) Supermercado B (Caso 2) 

Sem 

financiamento 

Com 

financiamento 

Sem 

financiamento 

Com 

financiamento 

Payback 

descontado 

3 anos e 7 meses 4 anos 4 anos e 11 

meses 

5 anos e 11 meses 

Valor presente 

líquido 

R$ 896.615,09 R$ 469.364,88 R$ 454.947,15 R$ 217.672,72 
 

Taxa interna de 

retorno 

36% 36% 28% 27,73% 

Fonte: do autor 
 

Na literatura, uma das barreiras para o avanço da energia solar fotovoltaica e de outras 

fontes renováveis refere-se à regulação e está relacionada aos trâmites administrativos, incluindo 

licenciamento ambiental quando necessário (GVces, 2016). Apesar de não ser mencionada nas 

entrevistas e nos estudos de caso como uma barreira que precisa ser superada ou melhorada, é 

importante mencionar os avanços alcançados no Brasil com a publicação da Resolução da ANEEL 

nº 482/2012, que define as condições para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica e dá outras providências. 

A Resolução da ANEEL nº 482/2012, de certa forma, também contribui para viabilidade 

econômico-financeira ao estabelecer as condições gerais de acesso à rede para a microgeração e 

minigeração distribuída, além de definir o sistema de compensação (net-metering). 

Outro aspecto importante que deve ser objeto de atenção por parte dos formuladores de 

política e agências da área refere-se à qualidade da mão de obra e das empresas de instalação dos 

sistemas fotovoltaicos, aspecto reforçado na entrevista com o técnico da concessionária local. Uma 

das alternativas seria o desenvolvimento de um processo de certificação para empresas 

instaladoras.  

Outros aspectos que não foram mencionados nos estudos de casos e nas entrevistas, mas 

que, na literatura, aparecem como importantes para a expansão da energia solar fotovoltaica no 

Brasil envolvem a necessidade de investimentos em pesquisas tecnológicas para produção dos 
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equipamentos fotovoltaicos no País, além da possibilidade de regulamentação da venda do 

excedente de energia produzida, que, atualmente, é injetada na rede em troca de créditos, podendo 

ser abatida do consumo da própria unidade ou de outra do mesmo titular em um prazo de até 60 

meses. 
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7. CONCLUSÕES  

Este trabalho buscou elencar os fatores que podem contribuir para a viabilidade econômico-

financeira para implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica no setor comercial, bem 

como as barreiras identificadas pelos diferentes stakeholders, considerando os casos apresentados. 

Os resultados demonstram a viabilidade econômico-financeira para ambos os casos 

selecionados, apresentam as motivações do consumidor final na escolha da tecnologia, exploram a 

percepção dos entrevistados com relação às barreiras para expansão da energia solar fotovoltaica a 

partir das diferentes perspectivas – consumidor final, concessionária local, empresas de instalação 

e agentes de financiamento. 

Dos fatores que podem contribuir para a viabilidade econômico-financeira, o preço da tarifa 

de energia elétrica é fator essencial, e a principal motivação para adoção da energia solar 

fotovoltaica, pois impacta diretamente no tempo de retorno do investimento. A falta de informação 

e a desconfiança com relação ao funcionamento do sistema e à capacidade de gerar energia elétrica 

aparecem como barreiras importantes, reconhecidas pelos entrevistados, que podem dificultar a 

expansão dessa tecnologia na região onde o estudo foi realizado. 

O alto custo de instalação dos módulos solares fotovoltaicos é outra barreira mencionada 

nos estudos de casos e pelos stakeholders. Especificamente para os casos apresentados, o 

financiamento não é uma barreira e, na percepção dos demais stakeholders, há muitas opções de 

financiamento, inclusive com taxas de juros atraentes. 

Este estudo, no entanto, traz algumas limitações, pois reflete a condição econômica e o 

contexto dos casos apresentados, a qual não pode ser generalizada para outros estados brasileiros. 

Considerando o potencial de crescimento e a expansão da energia solar fotovoltaica no 

Brasil, recomenda-se a realização de novos estudos, especialmente para os setores de transporte e 

industrial, que, em 2016, no Brasil, foram responsáveis pelo consumo final de energia de 32,2% e 

31,5%, respectivamente; ou seja, os maiores consumidores de energia. Recomenda-se também que 

novos estudos sejam realizados na tentativa de compreender melhor as barreiras vivenciadas pelas 

concessionárias de energia elétrica no que se refere a expansão da geração distribuída, 

considerando o marco regulatório da ANEEL com a publicação da Resolução 482/2012 (ANEEL, 

2012). 

Por fim, conclui-se que esta pesquisa atingiu o objetivo que se propôs ao apresentar as 

barreiras e os elementos-chave que podem contribuir para expansão da energia solar fotovoltaica. 
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Entende-se que a geração de energia fotovoltaica é uma alternativa para a diversificação da matriz 

energética brasileira, que pode contribuir também para que o País alcance as metas de redução dos 

gases de efeito estufa, reduzindo os impactos das mudanças climáticas. Considerando os casos 

apresentados, tanto o Caso 1, cujo sistema atende aproximadamente 36% da demanda mensal por 

energia elétrica, como o Caso 2, em que o sistema foi projetado para atender 100% da demanda 

residencial e comercial, estão contribuindo para redução da quantidade de CO2e  associada a 

geração de energia elétrica.  

Avaliando os fatores das emissões de CO2e (tCO2/MWh) do Sistema Interligado Nacional 

(SIN) de 2016, publicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações41, 

calculamos as emissões de CO2e  para os dois supermercados, antes e após a instalação dos painéis 

fotovoltaicos. Para o Caso 1 (Supermercado A), a emissão de CO2e era em média 152,886 

tCO2/MWh por ano; com a instalação do sistema fotovoltaico, passou a ser de 97,037 tCO2/MWh, 

redução de 55,849 tCO2/MWh. 

Já no Caso 2 (Supermercado B), as emissões de CO2e antes da instalação do sistema 

fotovoltaico era de 27,465 tCO2/MWh ano, quantidade de CO2e que não será mais emitida uma vez 

que o sistema atende toda demanda do comerciante.  

Reforçando, assim, a importância e a necessidade de se avançar na disseminação dessa 

tecnologia, tornando-a mais acessível a um número maior de pessoas. 

  

                                                
41  Disponível em: http: 
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/SEPED/clima/textogeral/emissao_despacho.html. Acesso em: 5 
jun. 2018. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 
Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), do estudo intitulado 

“Viabilidade econômico-financeira e barreiras para o avanço da energia solar fotovoltaica 
no setor de supermercados”, conduzida por Michel Bucci Peroni, sob orientação da Profa. Dra. 
Annelise Vendramini Felsberg. Este estudo tem por objetivo avaliar os elementos-chave que 
contribuem para a viabilidade econômico-financeira e identificar as principais barreiras para 
implantação de um sistema de geração distribuída de energia solar fotovoltaica no setor de 
supermercados. 

Você foi selecionado (a) para participar do estudo porque pode contribuir para alcance dos 
objetivos considerando sua experiência e contato com o tema abordado. Sua participação não é 
obrigatória. A qualquer momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. 
Sua recusa, desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

Sua participação nesta pesquisa acontecerá através de uma entrevista realizada pelo 
pesquisador, no local e horário que for melhor para o Sr. (a). 
 Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em 
nível individual, visando assegurar o sigilo de sua participação. O (a) Sr. (a) não será identificado 
(a) em nenhuma publicação que possa resultar.  
 Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, que 
possui duas vias, sendo uma delas sua e a outra do pesquisador responsável/coordenador da 
pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional do pesquisador responsável, por meio do 
qual poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou em qualquer 
momento. 
 Contatos do pesquisador responsável: Michel Bucci Peroni, Rua 24 de fevereiro, 29, 
Peixoto, Cássia/MG, telefone (35)99115-2195.  

  
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação no estudo e que 

concordo em participar. 
 

____________________ de _________________ de _____. 
 

Assinatura do (a) participante: ________________________________ 
 

Assinatura do pesquisador: ______________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiros de entrevistas 

 
REPRESENTANTES DOS SUPERMERCADOS 

1. O que te motivou pela escolha do sistema de energia solar fotovoltaico? 
2. No processo de adoção dessa tecnologia, desde o momento em que optou pela energia solar 

fotovoltaica até a instalação/funcionamento, foram encontradas algum tipo de 
dificuldade/barreira? 

3. Conte um pouco sobre o seu negócio - quando foi fundado, quem são os principais 
investidores e gestores, mercado prioritário (classe a, b ou c), em média quantas pessoas 
atende por dia (se der faturamento anual e número de funcionários, melhor).  

 

TÉCNICO DA CONCESSIONÁRIA 
1. Com relação a regulamentação, quais as principais barreiras para o avanço da energia solar 

fotovoltaica no Brasil e no Estado de Minas Gerais? 
2. O que mudou com a publicação da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) nº 482/2012? Na sua percepção essas mudanças contribuem para 
expansão da energia solar fotovoltaica ou funcionam como barreiras? 

3. Atualmente, como funciona o fluxo para solicitação de acesso para micro ou minigeração 
distribuída? 

 
EMPRESA DE INSTALAÇÃO DOS PAINEIS 

1. Como você percebe o mercado de fotovoltaico no momento atual? Considerando sua 
experiência e tempo de atuação no mercado, quais as principais barreiras para o avanço 
desta tecnologia no Brasil, na sua região? 

2. Na perspectiva empresarial o que mudou com a publicação da Resolução Normativa da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) nº 482/2012? E para o usuário que deseja 
adotar esta tecnologia como a legislação atual tem contribuído?  

 

REPRESENTANTE SETOR FINANCEIRO 
1. Considerando a sua área de atuação e a região onde atua, quais são as principais barreiras 

para o avanço da energia solar fotovoltaica? 
2. Existe no banco alguma política de incentivo para expansão das energias renováveis e em 

especial para energia fotovoltaica? 
3. Quais as principais linhas de financiamento para energia solar fotovoltaica - vantagens e 

desvantagens? 
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ANEXO A - Proposta comercial para fornecimento e instalação de gerador de energia 

(fotovoltaico) conectado à rede elétrica local conforme RN 482/12 e RN 687/15 da 

ANEEL 
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ANEXO B - Proposta comercial para fornecimento e instalação de gerador de energia 

(fotovoltaico) conectado à rede elétrica local conforme RN 482/12 e RN 687/15 da 

ANEEL 
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