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INSTITUTO IDEAL
O Instituto IDEAL é uma organização privada sem fins lucrativos, com sede em Florianópolis (SC), que atua na promoção de energias renováveis e de políticas de integração
energética na América Latina. São duas as principais áreas
de trabalho do IDEAL: o Seminário Energia + Limpa e o programa América do Sol, que inclui, entre outras ferramentas
de disseminação de conhecimento em energia fotovoltaica, o projeto Selo Solar e este Estudo, o primeiro do setor
desenvolvido no Brasil. Todas são iniciativas gratuitas.
Ao promover eventos e incentivar pesquisas e ações voltadas para o desenvolvimento das energias limpas, o IDEAL
se fortalece como um elo entre o governo e os setores
acadêmico e empresarial, além de ser referência no setor
energético. A busca por uma matriz energética diversificada e integrada em todo o território latino-americano tem
iluminado os caminhos dessa organização brasileira.
Saiba mais em institutoideal.org.
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AHK-RJ
Fundada há mais de 100 anos, a Câmara de Comércio e
Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK-RJ)
faz parte de uma rede mundial de cerca de 130 câmaras
binacionais espalhadas por mais de 90 países. No Brasil,
possui 1.300 associados e atua como importante elo entre os mercados brasileiro e alemão, possibilitando um
amplo acesso à informação e contatos, intermediação de
negócios e transferência de tecnologia entre os dois países. Além disso, funciona como plataforma de negócios e
networking entre seus associados no Brasil, fomentando
as relações comerciais também no mercado interno, através de sua representatividade, visibilidade, serviços e ambiente geral que propicia.
Saiba mais em ahkbusiness.de/pt.
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INTRODUÇÃO
O Instituto IDEAL acompanha o setor fotovoltaico brasileiro e dissemina informações de incentivo ao uso da
energia fotovoltaica (FV) desde sua fundação, em 2007,
por meio do Programa América do Sol. No âmbito desse
programa foi criada uma plataforma digital de conhecimento que inclui ferramentas de apoio ao consumidor e
informações sobre ações desenvolvidas com diferentes
atores: proprietários de sistemas FV, instaladores, projetistas, fabricantes, revendedores e instituições sem fins
lucrativos, entre outros.
Parte integrante do Programa América do Sol, a
pesquisa “O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída
Fotovoltaica” chega à sua quinta edição em 2018, sendo
realizada em parceria com a Câmara de Comércio e
Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK-RJ)
e com o apoio institucional da Cooperação Alemã para
o Desenvolvimento Sustentável, por meio da Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e
da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD).
O Estudo tem o intuito de documentar, acompanhar e trazer sugestões ao setor de geração distribuída FV no Brasil;
por isso, tem acompanhado seu desenvolvimento desde
o início, quando, em 2012, a Resolução Normativa (REN)
482/2012 foi publicada pela ANEEL. Essa norma permitiu
aos consumidores gerar sua própria energia e compensar
o excedente produzido por meio da injeção dessa energia
na rede elétrica da distribuidora. No início houve algumas
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dificuldades de adaptação, tanto das concessionárias em
fase de assimilação do processo quanto das empresas que
iniciavam as primeiras instalações. Com um trâmite burocrático e lento, as instalações demoravam cerca de cinco
meses para acontecer.
Novas modalidades surgiram com a revisão da
REN482/2012 (realizada por meio da REN687/2015),
como a geração compartilhada, a qual possibilita que diversos interessados se unam em um consórcio ou em uma
cooperativa para instalar um micro ou minigerador, utilizando a energia gerada para reduzir os valores das faturas
de eletricidade dos consorciados ou cooperados. A partir
da revisão, a ANEEL permitiu também que condomínios repartam entre os condôminos a energia gerada por um único
gerador, em porcentagens por eles próprios definidas.
Outra inovação foi implementar a metodologia de solicitação de pedidos de conexão de forma on-line, entre outras
facilidades, tornando o processo muito mais ágil.
E, mais uma vez, este estudo continua identificando os desafios das empresas e das distribuidoras perante as mudanças normativas. Muitas empresas surgiram desde então. A
estimativa é que existam hoje no mercado mais de duas mil
empresas no setor da energia solar FV, o que, consequentemente, aumenta a geração de empregos no Brasil.
A isenção do ICMS para a geração de energia solar ocorre em todos os estados brasileiros e dá incentivo fiscal à
geração distribuída. Ficam isentas do imposto as operações e as prestações internas de saída de energia elétrica
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realizadas pela empresa distribuidora de energia com destino à unidade consumidora na quantidade correspondente à soma da energia injetada na rede pela própria unidade.
Além disso, vários estados introduziram ainda a isenção de
tributos para a produção de componentes e equipamentos
fotovoltaicos, o que fomenta a indústria solar no País.
Novas linhas de financiamento foram criadas, algumas delas com taxas muito atrativas. Um exemplo é a linha FNE
Sol, do Banco do Nordeste, que reduziu no início de 2018
as taxas cobradas e aumentou o prazo de pagamento do
empréstimo para 12 anos.
Aliado ao maior acesso a informações, a consequência
desse movimento tem sido o aumento na venda de sistemas FV, principalmente para consumidores residenciais.
No Brasil, segundo dados da ANEEL, em abril de 2018, das
24.247 instalações fotovoltaicas, 78% são em residências,
seguidas das instalações comerciais (16%).
O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica,
em oposição à conjuntura geral, vem crescendo significativamente nos últimos anos e promete oportunidades de
negócios interessantes para empresas brasileiras e estrangeiras. A presente publicação traz dados e informações importantes e atuais em primeira mão sobre este mercado
dinâmico, apoiando, assim, o seu desenvolvimento.
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METODOLOGIA
Para levantar os dados do presente estudo, foram enviados, em janeiro de 2018, questionários eletrônicos a mais
de 1.800 empresas cadastradas no Mapa de Empresas do
Setor Fotovoltaico do Programa América do Sol, do Instituto IDEAL (www.americadosol.org/fornecedores). O
questionário ficou aberto para participação durante 42
dias. Do total de envios, 544 empresas iniciaram o questionário, mas como foram consideradas respostas válidas
apenas aquelas de empresas que responderam a todas as
perguntas, houve um retorno de 66%, ou seja, a pesquisa
obteve 359 respostas válidas.
Pela terceira edição consecutiva, o questionário foi segmentado de acordo com a atuação de cada empresa na
cadeia de valor do setor FV (Instaladora/EPC, Projetista
ou Fabricante/revendedora de equipamentos). A novidade neste ano foi a inclusão de “Integradora EPC” na opção
“Instaladora”. Desta forma, empresas que assim se declararam, responderam a todas as seções do questionário. Com
dados segmentados para diferentes atores, pôde-se obter
um cenário mais completo sobre o mercado brasileiro de
geração solar distribuída.
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A cada ano, o número de empresas cadastradas no mapa
de fornecedores do Programa América do Sol aumenta,
resultando, consequentemente, num crescimento do total
de respondentes. Assim, chegando à quinta edição, este
estudo baseia-se em dados sólidos do mercado, e também
nas análises comparativas com anos anteriores feitas ao
longo de suas páginas. É importante relatar e acompanhar
esse mercado para que os atores estejam cientes do que
está acontecendo e como ele está se desenvolvendo.
Na interpretação dos dados buscou-se comparar e entender a realidade do mercado em cada um dos quatro
anos de realização do estudo. A cada ano, observa-se um
maior número de empresas no mapa de fornecedores do
América do Sol e uma maior consolidação dos resultados
devido ao aumento do número de respondentes, cenário
com tendência constante de crescimento. Tais análises são
importantes para que o mercado em si entenda a evolução
do setor e, assim, se reestruture para se tornar cada vez
mais sólido.

PERFIL DAS EMPRESAS
ENTREVISTADAS
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Ao iniciar o questionário, o perfil da empresa entrevistada
foi desenhado a partir das respostas referentes à sua atuação no setor de energia solar fotovoltaica. Para a pergunta
“Há quantos anos sua empresa atua no setor de energia
solar fotovoltaica?”, a maioria (42%) respondeu “de 1 a 2
anos”; e 31% responderam “de 3 a 5 anos”. Esse último
dado aumentou em relação ao ano passado (23%). O número de respondentes que relataram estar há menos de
um ano no mercado também diminuiu, de 28% para 20%.
Gráfico 1

TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS NO SETOR DE
ENERGIA FOTOVOLTAICA
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N = 359

Outra pergunta referente ao perfil das empresas se refere
à localização da matriz, uma vez que várias empresas possuem filiais espalhadas pelo Brasil ou atendem em outros
estados. Assim como se verificou na última edição, a região onde as empresas geralmente iniciam as atividades e
mantêm suas matrizes é a Sudeste (46%), seguida pela Sul,
com 22%. É interessante observar o aumento do número
de empresas na região Nordeste, passando de 15% no ano
passado para 18% este ano. Isso pode ser devido ao poten-
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cial solar da região, somado à disponibilidade de linhas de
financiamento regionais atrativas oferecidas e, também, ao
fato de todos os estados da região já adotarem a isenção da
cobrança de ICMS sobre a produção de energia solar FV.
Como consequência, as duas regiões com maior número de empresas sediadas são as mesmas que possuem o
maior número de instalações: a Sudeste, com 12.448; e a
Sul, com 6.700.
Gráfico 2

REGIÃO DE LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
Norte
5%

Nordeste
18%
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Sudeste
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Sul 22%
N = 359

O principal segmento de atuação das empresas respondentes é o residencial (59%), seguido pelo comercial (35%)
e pelo industrial (6%). Segundo dados da ANEEL, em abril
de 2018, existiam 18.877 sistemas FV, que somam uma
potência de 58.117kW, instalados em unidades consumidoras na classe de consumo residencial e outros 3.909
(que somam 138.303kW), em unidades consumidoras na
classe comercial. Na classe industrial, há sistemas FV em
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apenas 580 unidades consumidoras, os quais somam uma
potência instalada de 37.982kW (ANEEL, 2018).
Gráfico 3

PRINCIPAL SEGMENTO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS
Residencial
59%
Comercial
35%
Industrial
6%
N = 359

A maioria das empresas (82%) afirmou atuar, principalmente, como instaladora ou integradora EPC. Apenas
11% das empresas se identificaram como projetistas e
outras 7% como revendedoras ou fabricantes de módulo
e/ou inversores.
Gráfico 4

EM QUAL ETAPA DA CADEIA DE VALOR SUA EMPRESA ATUA?
11%
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PERFIL DAS
INSTALADORAS
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De acordo com a opção escolhida pelas empresas em relação à sua atuação no mercado, elas foram direcionadas a
seções distintas do questionário; assim, somente as instaladoras ou integradoras EPC responderam a esta seção. Às
empresas que afirmaram ter conectado à rede pelo menos
um sistema FV seguindo as normas da REN 482/2012 e da
REN 687/2015 em 2017, foi questionado qual o número
total de instalações realizadas ao longo do ano passado.
Nesta edição foram introduzidas duas novas perguntas
nesta seção: “Quantos sistemas FV em média são vendidos
por sua empresa mensalmente?” e “Qual a faixa de número
de sistemas é mais comercializada pela sua empresa?”. Na
primeira pergunta, 51% das respondentes relataram que
vendem em média um sistema mensalmente, o que condiz
com a média anual de 12 sistemas vendidos; e 27% afirmaram que vendem “De 2 a 5 sistemas”.
Gráfico 5

QUANTOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (FV) SUA EMPRESA
VENDE MENSALMENTE?
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Em relação à faixa mais comercializada pelas empresas do setor FV, as respondentes informaram que 28% é
“De 2 a 3,99kWp“; 32%, “De 4 a 6,99kWp“; e 19%, “De 7
a 10,99kWp“. Esses dados mostram que 78% das instalações no Brasil são em residências, e por isso demandam
uma potência de, geralmente, até 7kWp.
Gráfico 6

FAIXA DE POTÊNCIA MAIS COMERCIALIZADA PELA EMPRESA
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Com relação ao prazo para a conclusão de todas as etapas
da instalação de um sistema FV conectado à rede (desde
a assinatura do contrato entre a empresa e o cliente até a
aprovação pela distribuidora e a efetiva conexão do sistema na rede), o tempo médio apontado pelas 260 empresas
que realizaram, pelo menos, um projeto no ano de 2017 é
de dois meses e 10 dias. Percebe-se uma pequena queda
em relação ao ano de 2016, quando a média era de dois
meses e 15 dias, como pode ser visto no Gráfico 7.
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Na primeira edição do Estudo, em 2013, esse número era
ainda maior: as empresas levavam cerca de seis meses
para concluir o projeto, instalação e conexão. Assim, pode-se perceber que, apesar da queda no tempo, ele está estabilizado numa média de dois meses.
Gráfico 7

Tempo médio em meses

TEMPO PARA CONCLUSÃO DE TODAS AS ETAPAS DE
INSTALAÇÃO E CONEXÃO
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Essa média do ano de 2017 está próxima daquela proposta pela REN 482/2012. Conforme estabelecido na seção 3.7 do Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição
(PRODIST), atrelada à REN 482/2012, a soma dos prazos
máximos que a distribuidora dispõe para executar suas
atividades em relação à microgeração - emitir parecer de
acesso; fazer a vistoria da instalação; entregar o relatório
da vistoria; aprovar e efetivar a conexão - é de 34 dias para
microgeração e de 49 dias para minigeração. Se houver a
necessidade de obras na rede, o prazo do parecer de acesso aumenta em 15 dias para microgeração e em 30 dias
para minigeração, tornando maior, também, o prazo total
do processo (ANEEL, 2015).
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O Gráfico 8 mostra a distribuição das respostas nos cinco
anos de pesquisa, e pode-se notar a concentração em dois
meses a partir do ano de 2016. Também pode-se notar
que em 2017 há poucas respostas para “acima de quatro
meses de prazo”.
Gráfico 8

COMPARATIVO DE CINCO ANOS DO TEMPO PARA CONCLUSÃO
DE TODAS AS ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONEXÃO
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Em abril de 2017 o Brasil ultrapassou o total de 10.000 conexões de sistemas FV à rede de distribuição. Um ano depois, o número dessas instalações chegou a 24.514, mais
que o dobro (ANEEL, 2018). Como pode-se notar no Gráfico 9, Minas Gerais é o estado líder do País com 5.197 instalações, seguido de São Paulo com 4.740 e Rio Grande do
Sul com 2.885. Os números registram que esse mercado
atingiu um crescimento exponencial, mas deve-se ressaltar que o simples fato de haver ainda empresas (12% delas neste estudo) que não realizaram nenhum projeto ao
longo do ano de 2017 evidencia também o estado inicial
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do processo em comparação com outros países onde esse
é um mercado completamente estabelecido. A Austrália,
país com muitas características semelhantes às do Brasil e
que deu impulso ao mercado de GD solar fotovoltaica em
2011, já registra perto de dois milhões de geradores fotovoltaicos em GD.
Gráfico 9

INSTALAÇÕES E CONEXÕES NOS ESTADOS BRASILEIROS
RR

9

AP

9

901
AM

MA

PA

24

CE

309

203

PI

211
AC

RO

54

19

TO

143

MT

527

582

399

584

MG

577

SP

RJ

PR

5.092

1.703
SC
RS

ES

5.585

MS

2.236

3.064

Fonte: Adaptado de ANEEL (2018).

297
451
102

167

BA

DF

GO

381
RN
PB
PE
AL
SE

712
1.965

O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica

28

Edição 2018

A energia solar cresceu em 2017, quando o mundo instalou 98 gigawatts de novos projetos dessa energia, mais do
que o uso de carvão, gás e usinas nucleares juntas. A construção solar representou 38% de toda a nova capacidade
de geração adicionada (renovável, combustível fóssil e nuclear) no ano passado. A China respondeu por pouco mais
da metade dessa nova capacidade solar global em 2017 e
foi responsável por 45% dos US$ 279,8 bilhões comprometidos em todo o mundo com todas as energias renováveis (excluindo grandes projetos hidrelétricos) (Frankfurt
School - UNEP Centre, 2018).

PERFIL
SOCIOECONÔMICO

O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica

30

Edição 2018

Esta seção caracteriza o perfil socioeconômico das empresas, levantando dados sobre a geração de empregos do setor e analisando os preços dos sistemas instalados, assim
como a composição do custo total de uma instalação FV.
Responderam a esta seção as empresas que se enquadraram, na primeira pergunta, como “Instaladora/Integradora
ECP” e “Fabricante/revendedora de módulos FV e/ou inversores” (Gráfico 1).

EMPREGOS NO SETOR FOTOVOLTAICO BRASILEIRO
Das 323 empresas que responderam à pergunta “Quantos colaboradores efetivos sua empresa possui?”, 50 (15%)
apontaram não possuir nenhum colaborador efetivo por
estarem iniciando suas atividades, porém 129 (40%) afirmaram ter “De 1 a 2” funcionários e 68 (21%), “De 3 a 4”
funcionários. A média de colaboradores efetivos por empresa ficou em torno de quatro. Visto que a maioria das
empresas também realiza contratações terceirizadas, o
porte delas ainda é considerado pequeno.
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Gráfico 10

NÚMERO DE COLABORADORES EFETIVOS NAS EMPRESAS
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A segunda pergunta se referia à contratação de colaboradores efetivos apenas no ano de 2017. Na última edição do
Estudo, em média, as empresas contrataram um colaborador efetivo e dois terceirizados anualmente. Nesta edição
o número de colaboradores efetivos se manteve em apenas um contratado anualmente; porém o de terceirizados
aumentou para três.
O Gráfico 11 mostra o comparativo dos quatro anos da
pesquisa, onde é possível observar que 73% das contratações no ano de 2017 foram de colaboradores terceirizados; este é o maior número de todas as edições. Muitas
empresas ainda optam por terceirizar algumas etapas de
instalação e também, por terem atuação em outros estados, acabam trabalhando por demanda. O crescimento do
número de instalações em 2016 e 2017 levou à abertura
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de novas empresas. Aquelas que já estavam no mercado
parecem ter optado por trabalhar de forma mais flexível, ou
seja, de forma terceirizada em relação à força de trabalho.
Gráfico 11

COMPARATIVO DOS QUATRO ANOS DO PERCENTUAL DE
COLABORADORES EFETIVOS E TERCEIRIZADOS NO SETOR
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No Brasil não há nenhuma estatística referente ao número
de profissionais que atuam no setor de energia solar. Contudo, como base de comparação, o National Solar Jobs
Census, realizado anualmente nos Estados Unidos, levantou que 250.271 americanos trabalhavam com energia solar no ano de 2017. Porém, houve um declínio de 3,8%, ou
cerca de 9.800 empregos a menos do que em 2016, marcando a primeira redução desde o primeiro Censo Solar
Jobs, realizado em 2010. Mesmo assim, a tendência de longo prazo continua mostrando um crescimento significativo.
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A força de trabalho solar aumentou 168% nos últimos sete
anos, de cerca de 93 mil empregos em 2010 para mais de
250 mil empregos em 2017 (THE SOLAR FOUDANTION,
2017). Assim como os EUA, o Brasil apresenta um grande crescimento nesse setor e, consequentemente, na geração de empregos.
A IRENA (International Renewable Energy Agency) realizou uma estimativa de quanto será o crescimento da geração de empregos no setor de energias renováveis e
acredita que estas deverão manter-se concentradas em
tecnologias utilizadas hoje como a solar, bioenergia, hidrelétrica e eólica. Na geração de energia solar a agência
estima que em 2030, em todo o mundo, existirão 8,5 milhões de empregos; e em 2050 serão 11,9 milhões (IRENA, 2018).

PREÇOS NACIONAIS
Em relação aos preços de sistemas FV em 2017 informados pelas empresas, foram levantados os valores por faixa
de potência nominal, separadamente, para empresas instaladoras/integradoras EPC e para fabricantes/revendedoras de módulos e/ou inversores.
Na faixa de potência de até 5 kWp, as instaladoras informaram uma média de preço de R$ 6,29/kWp. Desde o início da pesquisa, em 2013, esse preço teve uma queda de
cerca de 30%, um resultado muito bom, considerando-se
que a redução nos preços das instalações leva ao aumento do número de conexões à rede. No Gráfico 12, pode-se
notar que nas demais faixas de potência instalada o preço
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médio também sofreu queda desde o ano da primeira edição da pesquisa.
Quanto maior a potência instalada, menor o preço por
kWp, devido à economia de escala.
Gráfico 12

Preço médio em R$/Wp

PREÇOS DE SISTEMAS FV EM 2017 POR FAIXA DE POTÊNCIA
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Entre as 19 respostas obtidas de fabricantes e revendedoras de módulos e/ou inversores, o preço médio para a faixa de potência de até 5 kWp foi de R$ 5,54/Wp em 2017.
Como esperado, o valor médio em todas as potências foi
ligeiramente inferior ao preço informado pelas empresas
instaladoras, exceto para a potência de 31 a 100kWp, que
foi inesperadamente maior.
De acordo com um estudo elaborado pela Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbei (GIZ),
que avaliou preços na Alemanha, na faixa de potência de
até 5kWp o preço é, em média, de R$6,35; na faixa de po-
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tência de 5-10kWp, R$5,60; e na faixa de potência de 1030kWp, R$5,501.
Gráfico 13

Preço médio em R$/Wp

PREÇOS DE SISTEMAS FV EM 2017 POR FAIXA DE
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Desta forma, comparando-se as duas curvas do Gráfico 14,
pode-se notar que o preço das fabricantes/revendedoras
é ligeiramente inferior pelo fato de que elas, muitas vezes,
revendem às empresas instaladoras, exceto na potência de
31 a 100kWp, para a qual foi identificado um preço mais
alto, de R$5,01, que pode ser considerado como uma exceção relacionada a questões de estoque e giro de capital.
As empresas que conseguem fabricar seus próprios componentes e também fazer a instalação podem ter uma
vantagem competitiva perante as outras, pois eliminam a
etapa de revenda.
1

Considerando um preço médio de 1USD = R$3,40.
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Gráfico 14

COMPARAÇÃO DOS PREÇOS DE SISTEMAS FV POR FAIXA DE
POTÊNCIA INFORMADOS PELAS EMPRESAS INSTALADORAS/
INTEGRADORAS EPC E FABRICANTES/REVENDEDORAS DE
MÓDULOS E/OU INVERSORES
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Na pergunta sobre a composição de preço dos componentes necessários na instalação FV, foi introduzida uma nova
opção às respondentes com o intuito de mostrar um contexto mais realista: “Custos e despesas administrativas”.
Como se constatou nos outros anos da pesquisa, os módulos fotovoltaicos representam o maior custo (38%). Os
demais componentes de composição do custo total são:
Inversores (21%), Projeto e instalação (14%), Estruturas
metálicas e suporte (10%), Custos e despesas administrativas (10%) e Outros componentes (incluindo instalações,
proteções elétricas etc.) (7%). A composição dos preços se
mantém estável em todos os anos da pesquisa, ou seja, não
existe nenhuma oscilação em relação aos custos relativos
dos componentes.
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Gráfico 15

COMPOSIÇÃO DO CUSTO TOTAL DA INSTALAÇÃO DE UM
SISTEMA FV
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NOVAS MODALIDADES NA
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA —
A REVISÃO DA REN
482/2012, A REN
687/2015
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As empresas enquadradas nos três perfis (Instaladoras/
Integradoras EPC, Fabricantes e Revendedoras de módulos e/ou inversores e Projetistas) responderam a esta seção do questionário, que tem como objetivo acompanhar a
adesão dos consumidores às novas modalidades estabelecidas pela REN 687/2015, que são: geração compartilhada (cooperativas e consórcio) e condomínios.
Segundo a revista Eletricidade Moderna (2017), a procura
por energia elétrica solar fotovoltaica é crescente em condomínios no Brasil e é motivada por fatores idealistas/ambientalistas e econômicos.
A primeira pergunta da seção foi: “Sua empresa desenvolveu algum projeto de energia solar FV nas modalidades geração compartilhada (cooperativa e consórcio) e
em condomínios?”. As empresas que responderam “não”
foram guiadas para a próxima sessão, “Relação com as
distribuidoras”.
Das 342 empresas respondentes, 92% delas ainda não tinham realizado projetos seguindo as novas modalidades da
REN687/2015. Os 8% correspondentes àquelas que responderam ter realizado algum projeto com o novo cenário
são compostos da seguinte forma: 3% afirmaram ter sido
venda para geração compartilhada e em condomínios, 2%
venda para integrante de uma cooperativa criada exclusivamente para geração distribuída, 2% venda para geração
apenas em condomínios e 1% venda para um consórcio.
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Gráfico 16

PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS MODALIDADES DE
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A quase totalidade das empresas (98%) acredita no potencial de crescimento dessas modalidades, contudo, mais da
metade (54%) afirmou ter encontrado dificuldade ao longo
do processo. Esta porcentagem aumentou 1% em relação
à última edição, o que pode ser justificado pelo fato de as
empresas ainda estarem aprendendo e iniciando suas vendas e instalações nessas modalidades.
As empresas avaliam que essas modalidades ainda não são
mais amplamente adotadas devido à falta de conhecimento dos clientes (37%), viabilidade técnico-financeira (23%),
alta complexidade (20%) e dificuldade em encontrar cooperativados, consorciados ou vizinhos interessados (20%).
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Gráfico 17
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Gráfico 18
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Até o fim de 2017, foram implantadas 31 novas conexões
de geração distribuída por cooperativas, segundo dados
coletados pela Organização das Cooperativas Brasileiras
(OCB). Com isso, já somam 56 unidades, com 5,5 megawatts-pico (MWp) de potência instalada, atendendo mais
de 150 unidades consumidoras de energia.
No caso das cooperativas, existe a figura da “geração compartilhada”. A energia gerada é compartilhada por todos os
cooperados, que também dividem o custo do investimento
inicial na geração.
Segundo Marco Oliveira, presidente da OCB, como as cooperativas compartilham as estruturas e a gestão, o modelo
da geração distribuída acaba ficando cada vez mais atrativo do ponto de vista econômico. Santa Catarina é o Estado
que tem o maior número de cooperativas com geração distribuída, com 14 instalações, seguido pelo Rio Grande do
Sul, que tem oito (VALOR ECONÔMICO, 2017).

RELAÇÃO COM AS
DISTRIBUIDORAS
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Esta seção trata da relação das empresas do setor FV com
as distribuidoras. Foram consideradas questões como
atualizações das normas, inclusão de novos prazos para
cada etapa da aprovação de uma conexão à rede segundo
as mudanças da REN 482/2012 da ANEEL, entrega de documentos de forma on-line, e desafios ou dificuldades em
instalar um mini ou microgerador FV. As empresas enquadradas nos três perfis (Instaladoras/Integradoras EPC, Fabricantes e revendedoras de módulos e/ou inversores e
Projetistas) responderam a esta seção do questionário.
Quando perguntadas sobre o cumprimento de prazos estabelecidos pela REN 687/2015, menos da metade (45%)
das respondentes afirmou que a distribuidora está cumprindo somente alguns deles.
Gráfico 19
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A REN 687/2015 exige que as distribuidoras disponibilizem, desde janeiro de 2017, um sistema eletrônico para
acompanhamento, o qual permite que o consumidor envie a solicitação do parecer de acesso e todos os documentos elencados nos anexos da “Seção 3.7” do “Módulo 3”
dos PRODIST pela internet, assim como também possibilita o acompanhamento on-line de cada etapa do processo
(ANEEL, 2015).
Um pouco mais da metade das empresas (55%) confirmou
a possibilidade fazer todo o processo de solicitação por via
on-line. Outras (21%) responderam que apenas alguns documentos podem ser entregues on-line, enquanto 24% afirmaram que ainda não é possível entregá-los desta forma.
Gráfico 20

AS DISTRIBUIDORAS JÁ ESTÃO REALIZANDO O PROCESSO DE
SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO À REDE ON-LINE, PELA INTERNET?
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A falta de implantação de um processo digital implica
maiores custos e aumento do tempo total do trâmite. Para
as respondentes, a atualização na norma trouxe agilidade
para o processo, e, portanto, mais rapidez para o retorno
ao cliente, porque evita deslocamentos e gastos com impressão. As empresas também sugerem que seja possível acompanhar e consultar o andamento do processo de
forma on-line, de acordo com os prazos estabelecidos na
REN482/2012.
A última pergunta da seção foi com relação a alguma dificuldade ou exigência enfrentada pela empresa que tenha
atrapalhado, atrasado, encarecido ou inviabilizado a instalação de um mini ou microgerador FV para algum cliente.
Com esses dados, espera-se identificar o que influencia o
processo de conexão.
Os dados mostram que esse percentual diminui a cada ano
e as empresas têm cada vez menos dificuldade nos processos de conexão. Se em 2015, 63% das entrevistadas responderam que tiveram alguma dificuldade, em 2016 esse
número diminuiu para 58% e, agora, chega a 54%. Isso demonstra que as empresas e as distribuidoras estão em um
processo de conhecimento contínuo e que, a cada ano, a
aprendizagem organizacional se consolida.
As empresas que responderam “Não” para esta pergunta,
não responderam à seção sobre os desafios da conexão à
rede.
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No Brasil, ainda existem muitos desafios no processo de
conexão à rede. Porém, ao analisar os dados históricos levantados por este estudo desde 2013, é possível reconhecer que muitos avanços foram obtidos desde a publicação
da REN482/2012. Tanto as distribuidoras quanto as empresas instaladoras de energia solar FV estão realizando
atualizações e consolidando aprendizados.
Portanto, esta seção visa a identificar quais são os desafios
mais comuns ainda enfrentados pelas empresas junto às
distribuidoras, a fim de que possam ser encontradas formas de melhorar esse relacionamento e todo o processo.
As empresas enquadradas nos três perfis (Instaladoras/
Integradoras EPC, Fabricantes e revendedoras de módulos e/ou inversores e Projetistas) responderam a esta seção do questionário.
Pelo segundo ano consecutivo, o Estudo analisa as dificuldades que as empresas instaladoras tiveram junto às distribuidoras depois que a REN 687/2015 entrou em vigor.
Foram apontados pelas empresas respondentes detalhes
a serem melhorados junto às distribuidoras no processo
de solicitação.
Neste sentido, “Em qual fase do projeto ocorreu essa dificuldade? ” foi a primeira pergunta da seção. Para respondê-la as empresas puderam escolher mais de uma opção.
Remetendo aos contextos de 2015 e 2016, a opção mais
escolhida ainda é “Solicitação de Parecer de Acesso”, com
80 respostas. Em seguida as opções mais selecionadas foram: Faturamento (76 respostas), Realização da vistoria
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(64) e Instalação do novo medidor (61). As respostas menos
escolhidas foram Instalação do sistema FV e Sua operação.
Gráfico 22

EM QUAL FASE DO PROJETO OCORREU ESSA DIFICULDADE?
Solicitação do parecer de acesso

80
Faturamento (conta de luz)

76
Realização da vistoria pela distribuidora

64
Instalação do novo medidor

61
Planejamento do projeto

16
Comissionamento do sistema FV

11
Instalação do sistema FV

3
Operação do sistema FV

2

N = 313

A maioria (78%) das empresas disse ter enfrentado
atrasos no cumprimento dos prazos estipulados pela
REN687/2015 por conta das dificuldades encontradas.
Este número revela uma leve queda em relação aos números de 2016, que foi de 85%, e de 2015, que foi de 89%.
Apesar de a queda ser contínua a cada ano, o número ainda é alto, mostrando que há muito espaço para melhorias
na relação entre empresa instaladora e distribuidora.
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Na maioria dos casos (46%), o projeto de instalação atrasa
em média até um mês, dado este que se manteve parecido com o do ano de 2016, porém, nesta edição, o percentual das respondentes que relataram sofrer um atraso de
três meses diminuiu, de 14% para 8%. Quanto ao percentual das que relataram não ter uma previsão para finalizar
a instalação também houve uma queda, de 5% em 2016
para 4% nesta edição.
Gráfico 23
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Gráfico 24
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A fim de entender como reduzir essas dificuldades, foi solicitado às empresas que indicassem pontos, no processo
de solicitação de conexão à rede de um sistema FV junto
à distribuidora, que possuem potencial de melhoramento.
No Gráfico 25 estão descritas as oito opções com o respectivo número de respostas recebidas. Cada empresa
pôde escolher mais de uma opção. Os três pontos mais citados foram: “Padronização da divulgação sobre os procedimentos de conexão à rede para todas as distribuidoras”
com 103 respostas; “Treinamentos específicos sobre geração distribuída para atendentes nas agências da distribuidora para melhor atendimento” com 96 respostas; e “Detalhamento da fatura de energia (conta de luz) conforme
novas exigências da REN 482/2012 após a revisão pela
REN 687/2015” com 95 respostas.
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Um item que nas edições anteriores sempre obtinha muitas respostas é o “Cumprimento dos novos prazos estipulados pela revisão da REN482/2012 pela REN687/2015”,
o qual nesta edição teve uma pequena queda na taxa de
respostas, mostrando um processo de aprendizagem de
ambos os lados. O dado condiz com o que já foi visto nas
perguntas anteriores, porém, mesmo observando a redução, é importante destacar que o número ainda é alto.
Gráfico 25

QUAIS PONTOS AINDA PRECISAVAM SER MELHORADOS NO
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO À REDE DE UM
SISTEMA FOTOVOLTAICO JUNTO À DISTRIBUIDORA NO ANO
2017?
Padronização da divulgação sobre os procedimentos de
conexão à rede para todas as distribuidoras

103
Treinamentos específicos sobre geração distribuída para atendentes nas
agências da distribuidora para melhorar o atendimento

96
Detalhamento da fatura de energia (conta de luz) conforme novas
exigências da REN 482/2012 após a sua revisão pela REN 687/2015

Cumprimento dos novos prazos estipulados pela REN 482/2012 após a sua
revisão pela REN 687/2015 (dentro do PRODIST) da ANEEL

78
Disponibilização no estoque da distribuidora de
medidores bidirecionais para agilizar a troca

59
Acesso mais direto à norma de conexão à rede no site da distribuidora

41
Aceitação de dois medidores unidirecionais
para clientes de baixa tensão

30

Nenhum ponto precisava ser melhorado

3
N = 505

95
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Por sugestão de respondentes de edições anteriores do
Estudo, nesta edição foi incluída uma pergunta mais específica em relação à fatura de energia: “Qual a sua percepção
em relação à fatura de energia (conta de luz)?”. A falta de
clareza nas informações fornecidas pela distribuidora nesse documento ainda é um fator que dificulta a percepção
das empresas, com 35% relatando que a fatura não é suficientemente clara; 24%, que faltam informações importantes na fatura; e 20%, que a distribuidora não está fazendo
a alocação correta dos créditos. Apenas 16% das respondentes afirmaram que a fatura é suficientemente clara.
Gráfico 26

QUAL SUA PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO À FATURA DE ENERGIA
(CONTA DE LUZ)?
35%
24%
20%
16%
5%

A fatura não é suficientemente clara
Faltam informações
importantes na fatura
A distribuidora não está fazendo a
alocação correta dos créditos
A fatura é suficientemente clara
A distribuidora comete erros ao
considerar os postos tarifários ou
as bandeiras tarifárias
N = 158
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Quanto aos exemplos positivos das distribuidoras, algumas respondentes destacaram principalmente o recebimento do processo de instalação e conexão de forma on-line, o que fez com que houvesse a otimização do tempo,
a troca do medidor no momento da vistoria, a agilidade no
processo de aprovação e o repasse de informações de forma precisa por parte da equipe da distribuidora.

RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
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A relação com o cliente é muito importante para as empresas do setor FV, principalmente em um mercado iniciante
e em constante crescimento. Ter demanda no setor não é
o suficiente para garantir projetos e vendas; as empresas
precisam ter um produto/projeto de qualidade e que traga os benefícios prometidos ao seu consumidor final. Por
isso, esta seção se refere ao relacionamento que as empresas estabelecem com os seus clientes para que este ocorra
de forma satisfatória e seja de longo prazo.
As empresas enquadradas nos três perfis (Instaladoras/
Integradora EPC, Fabricantes e revendedoras de módulos
e/ou inversores e Projetistas) responderam a esta seção
do questionário. Nesta edição foram incluídas ainda perguntas que visavam a entender melhor como foi o ano de
2017 para as empresas do setor, tais como expectativa de
crescimento e satisfação com o mercado.
Um dos aspectos chaves nessa relação é a forma de pagamento. A maioria das respondentes cobra o pagamento à
vista (32%), seguido por financiamento com bancos (29%),
e financiamento direto com a empresa (12%), opção esta
que pode trazer uma vantagem competitiva perante a concorrência. Por isso, a oferta de financiamentos adequados
para esse mercado é fundamental para atrair o consumidor interessado em fazer esse investimento.
Como pode ser observado no gráfico abaixo, o “Leasing de
equipamentos” é pouquíssimo utilizado (1%). Nesta edição
nenhuma respondente assinalou a opção “Contrato de desempenho (incluindo o Programa de Eficiência Energética
da ANEEL)”.
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Gráfico 27

QUAIS SÃO AS OPÇÕES DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADAS
PELOS SEUS CLIENTES?

32%
26%
29%
12%
1%
0%
N = 554

À vista

Financiamento oferecido
pela sua empresa

A prazo

Leasing de equipamentos

Financiamento com banco

Contrato de desempenho
(incluindo o Programa de Eficiência
Energética da ANEEL)

Para entender se as empresas do setor necessitam realizar prospecção ativa, foi perguntado a elas qual o meio de
captação de clientes. Assim como na última edição, a opção
“Rede de relacionamentos (contato, networking, indicação
etc.)” ainda é a mais utilizada pelas empresas do setor FV.
Em segundo lugar elas utilizam redes sociais e website para
mostrar seus serviços e atrair clientes (23%). Em relação à
prospecção ativa, 19% delas escolheram essa opção. Feiras e eventos do setor são os meios menos utilizados entre as empresas para captar clientes (apenas 4%); porém, é
onde a rede de relacionamentos pode ser fortalecida.
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Gráfico 28

QUAL O PRINCIPAL MEIO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTES NA
SUA EMPRESA?
4%
11%
23%
19%
5%

38%

Website

Prospecção ativa
(vendedores externos)

Rede de relacionamentos
(contato, networking, indicação, etc.)

Telefone e e-mail

Loja física

Feiras e eventos do setor
N = 698

Das empresas entrevistadas, 34% apontam ter atingido
um faturamento anual de até 49 mil reais em 2017. Isso
mostra um mercado inibido, no qual uma fatia considerável de empresas ainda é de pequeno porte e executa poucos projetos. Porém 17% afirmaram que tiveram um faturamento anual de 50 a 99 mil reais; 22%, de 100 a 359 mil
reais; e apenas 10% das empresas tiveram um faturamento acima de 1 milhão de reais.
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Gráfico 29

QUAL FOI O FATURAMENTO ANUAL DA SUA EMPRESA
EM 2017?
34%

22%
17%
7%

Até
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De 100 a
359 mil
reais

De 360 a
500 mil
reais

10%

10%

De 501 mil
a 1 milhão
de reais

Acima de
1 milhão
de reais
N = 359

O ano de 2017 foi de pouco crescimento ou até de estagnação para muitas empresas. O maior percentual de respostas se deu na opção “não cresceu” (38%), seguido pela
opção “aumento de 10 a 20% no faturamento bruto” (23%).
Apenas 19% das entrevistadas afirmaram ter alcançado
um crescimento maior que 60% no faturamento bruto.
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Gráfico 30

QUAL FOI O CRESCIMENTO DE SUA EMPRESA NO ANO
DE 2017?
38%

Não cresceu
Aumento de 10 a 20%
no faturamento bruto

23%

Aumento de 21 a 30%
no faturamento bruto

7%

Aumento de 31 a 40%
no faturamento bruto

5%

Aumento de 41 a 50%
no faturamento bruto
Aumento de 51 a 60%
no faturamento bruto

6%
2%

Mais que 60% no
faturamento bruto

19%
N = 359

Como pode ser visto no gráfico 31, a insatisfação com o
mercado parece dominar a opinião dos empresários. Mais
da metade do total de entrevistados considera o mercado
razoável (35%) ou com poucos negócios (28%). Apenas 8%
afirmaram estar muito satisfeitos com o mercado de energia solar FV; 24% estão satisfeitos e 5% consideram o mercado péssimo. O estudo mostra que neste mercado pequeno há muita concorrência e ainda são poucas as empresas
que conseguem ter sucesso econômico até o momento.
Por ser um mercado iniciante, é comum que haja diferentes opiniões em relação ao seu sucesso e crescimento e
que muitas empresas ainda estejam se adaptando aos projetos e vendas.

O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica

62

Edição 2018

Por outro lado, as empresas parecem estar bastante otimistas com o futuro, pois 41% delas relataram estar “Muito otimista, a empresa crescerá mais que esse ano”; e 51%,
“Otimistas”. Apenas 7% acreditam que 2018 se manterá
como o ano anterior e 1% relatou que o mercado está pouco atrativo, levando a uma retração dos seus negócios.
Para a maioria (55%), melhorar as condições de financiamento com taxas de juros menores é o fator de maior relevância para o crescimento do mercado. Em segundo lugar,
21% das empresas apontam que é a “Maior disseminação
e conhecimento da população sobre o uso de energia FV”.
Por fim, fatores como a “Queda nos preços nos equipamentos da instalação FV” (20%) e uma “Redução de impostos”
(4%) são considerados com menor relevância.
Gráfico 31

SUA EMPRESA ESTÁ SATISFEITA COM O MERCADO DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA?
35%
28%
24%

8%
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Razoável

Satisfeita

Muito
satisfeita

N = 359
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Gráfico 32

QUAL A EXPECTATIVA DA SUA EMPRESA PARA O
PRÓXIMO ANO?
Estável, se manterá
como neste ano

7%

51%

1%

Pouco atrativo,
a empresa irá
diminuir

41%

Otimista
Muito otimista,
a empresa crescerá
mais que esse ano
N = 359

Gráfico 33

PARA SUA EMPRESA, QUAIS SÃO OS FATORES DE MAIOR
RELEVÂNCIA PARA O CRESCIMENTO DO MERCADO?
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Maior disseminação e conhecimento da
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Melhores financiamentos
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O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica

64

Edição 2018

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES
Como nas edições anteriores, as empresas respondentes
puderam fazer comentários ou sugerir mudanças quanto
ao mercado brasileiro FV.
Uma reclamação apontada nas últimas edições se referia
ao processo on-line da solicitação para as concessionárias.
Como apontado no decorrer deste estudo, esse ponto já
foi atendido por muitas distribuidoras, fazendo com que o
processo se torne mais ágil.
Dois pontos de destaque nesse ano foram em relação à dificuldade de encontrar mão de obra especializada no setor e a desestabilização no mercado provocada pela baixa
nas margens financeiras de projetos de instalação praticadas por empresas recém-criadas.
A falta de uma regulamentação e/ou fiscalização das empresas integradoras e de projetos acaba comprometendo
a qualidade e segurança das instalações, segundo apontam. Uma respondente comenta que:
Estão ocorrendo muitas instalações fora das
normas por empresas sem capacitação, e
que cobram valores fora do mercado; assim,
fica difícil competir e ao mesmo tempo estão colocando em risco o mercado, pois são
sistemas que vão apresentar problemas em
breve, e assim, irão gerar descrédito para o
setor da energia solar.
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Desde a primeira edição deste estudo de mercado, uma
das principais reclamações das empresas e também dos
consumidores finais é a falta de financiamento adequado para o setor. Ainda faltam financiamentos que contemplem o consumidor final e o setor de geração distribuída.
Empresas que conseguem oferecer um financiamento
próprio ao seu cliente acabam tendo uma vantagem competitiva; porém muitas ainda não conseguem prestar esse
serviço ao consumidor final.
Algumas respondentes ainda citam os atrasos nos prazos
da REN 482/2012, revisada pela REN 687/2015, por
parte da distribuidora, e alguns problemas na questão do
atendimento às empresas; porém as reclamações foram
bem menores do que na edição anterior.
Segundo a Lei n. 13.169/2015, os governos estaduais
podem agora insentar o ICMS. Os tributos PIS/PASEP e
CONFIS, relacionados à inserção de energia na rede gerada por micro e minigração distribuída podem, em certos
casos, não ser cobrados.

CONCLUSÕES
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Os dados levantados nesta edição da pesquisa “O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica – 2018”
mostram que o setor segue evoluindo ano a ano. Na sua
quinta edição, este Estudo acompanha o desenvolvimento
do mercado desde a sua criação, em 2013, quando passou
a vigorar a REN482/2012.
Ano a ano, novas empresas são criadas e o mercado se
ramifica para mais cidades brasileiras. Em 2017, o cadastro de fornecedores do Programa América do Sol cresceu
47%, passando de 1.300 cadastros ativos no início do ano
para 1.900 em abril de 2018. Pode-se notar o crescimento
também quando analisados os dados da ANEEL: o número de instalações conectadas à rede cresceu em torno de
145% (de 10.000 em abril de 2017 para 24.514 instalações em abril de 2018).
No ano de 2017, 73% das empresas entrevistadas relataram ter de um a cinco anos de atuação no mercado. Isso
demonstra o amadurecimento do setor e que a maioria
das empresas atuantes no mercado hoje dispõe do mínimo necessário de experiência, o que beneficia também o
consumidor final. Ao mesmo tempo, 62% das empresas
têm menos de dois anos de atuação no mercado. Isso
demonstra o grande número de entrantes recentes com
pouca experiência, trazendo como consequências desafios
relacionados à qualidade das instalações e um aperto nas
margens de lucros de todos os membros do setor pela concorrência acirrada.
Em média, essas empresas realizam em torno de 11 projetos anualmente; porém, vale ressaltar também que 68%
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das entrevistadas instalam um ou nenhum sistema por
mês, o que inviabiliza qualquer operação econômica de
médio a longo prazo. Apenas um pequeno grupo, correspondente a 5% das entrevistadas, contudo, conseguiu estabelecer um modelo de negócio com vendas robustas, de
mais de cinco sistemas por mês.
O crescimento do mercado, entretanto, não reflete muitas
contratações de novos colaboradores. Ao longo dos anos,
percebe-se um aumento na contratação de funcionários
terceirizados. Se em 2015 eles representavam 59% do
quadro total de profissionais que atuavam nas empresas,
em 2016 passaram para 65% e em 2017, para 73%. Isso
significa que, em cada empresa, para um colaborador contratado de forma efetiva existem três colaboradores que
são terceirizados anualmente. Contudo, vale destacar que
cada empresa possui em média quatro colaboradores contratados de forma efetiva.
Com relação ao tempo que as empresas levam para realizar a instalação e conexão à rede, observa-se que o tempo
médio reportado em 2016 praticamente se manteve em
2017. No ano passado, eram em média dois meses e 10
dias, uma redução de apenas 10 dias em comparação com
a média de 2016. A tendência é a diminuição desse tempo
e agilidade nos processos, mas já se pode ver uma grande
evolução se comparada com o ano de 2015, quando o processo levava em torno de três meses para ser concluído.
Algumas empresas, contudo, ainda reportam enfrentar
desafios no processo de conexão à rede de sistema FV. As
respondentes relataram que se houver algum problema no
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percurso, o atraso pode ser, em média, de até um mês, sendo que as fases onde eles mais acontecem são na solicitação do parecer de acesso e no faturamento (conta de luz).
Em 1° de março de 2016 entrou em vigor a REN687/2015,
que fez a revisão da REN482/2012 e trouxe como inovação
a possibilidade da geração distribuída compartilhada (cooperativas e consórcio) e em condomínios. Apenas 8% das
respondentes elaboraram projetos nesta modalidade no
ano de 2017. Para elas, as maiores razões para a baixa adesão a esses modelos são a falta de conhecimento e a viabilidade técnico-financeira. As respondentes também apontaram que a adequação e atrasos das concessionárias, além da
falta de informações sobre a constituição legal de cooperativas, foram as principais dificuldades encontradas. Acredita-se que no próximo ano a adesão a essas modalidades seja
maior, e que as concessionárias e empresas exerçam melhor esse processo devido à aprendizagem organizacional.
Um ponto positivo destacado é que várias concessionárias
já estão utilizando um sistema eletrônico para fazer o processo on-line, agilizando e desburocratizando os encaminhamentos junto à distribuidora.
Os preços dos sistemas FV têm sofrido queda a cada ano
do Estudo. Se em 2016, na faixa de potência instalada de
até 5kWp o preço médio era de R$7,51/Wp, em 2017 ele
caiu 16%, para R$6,29/Wp. Da mesma forma, para as empresas fabricantes e revendedoras de módulos e/ou inversores o preço teve uma queda de 20%, passando de
R$7,01/Wp em 2016 para R$5,54/Wp em 2017, para sistemas de até 5 kWp.
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A entrada de novas empresas a cada ano faz com que a
concorrência aumente e consequentemente as margens
de lucro fiquem espremidas. Ao mesmo tempo, muitos
equipamentos necessários para as instalações dos sistemas FV ainda são importados e têm um preço mais competitivo comparado com os equipamentos nacionais. As
indústrias nacionais não conseguem competir em preço,
fato que, recentemente, tem sido agravado pelo recuo do
BNDES como principal financiador de usinas fotovoltaicas
de grande porte, com a consequente redução de relevância das exigências de conteúdo local. Sendo assim, um temor dos fabricantes locais de equipamentos fotovoltaicos
no Brasil é a crescente entrada de módulos e conversores
chineses. Há quem recuse pedidos de clientes, para não
elevar seu prejuízo por falta de margem (ELETRICIDADE
MODERNA, 2017).
A pesquisa “O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica” nasceu em 2013 com o intuito de relatar,
acompanhar e fortalecer o mercado brasileiro de energia
solar fotovoltaica, por meio do levantamento de dados sobre o setor. Chegando à sua quinta edição, em 2018, o Estudo já mostra o crescimento e os desafios do mercado nos
últimos anos. Desta forma, contribui para fundamentar
decisões políticas e ações relacionadas à inovação no País.
É um estudo que apoia as empresas do setor em suas decisões estratégicas e as que estão entrando neste mercado a
entenderem o processo de desenvolvimento do seu negócio. Além disso, possui uma linguagem de fácil compreensão para os consumidores finais.
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A edição de 2019 decerto continuará mostrando as mudanças no cenário decorrentes da reformulação da Resolução
482/2012 da ANEEL, principalmente nas modalidades de
geração compartilhada e de condomínio.
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