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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. 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.

http://institutoideal.org
http://institutoideal.org/
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AHK RIO

Fundada há mais de 100 anos, a Câmara de Comércio e 

Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio) 

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 ahkrio.com.br.

https://brasilien.riodejaneiro.ahk.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 sexta edição em 2019, sendo 

realizada em parceria com a Câmara de Comércio e 

Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio) e 

com o apoio institucional da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) e da Associação Brasileira de Geração 

Distribuída (ABGD).

Desde o início de sua realização, o estudo vem 

acompanhando o crescimento do mercado de energia 

solar FV no Brasil, trazendo dados importantes como o 

preço dos sistemas, a geração de empregos, dados da 

ANEEL, perfil das empresas instaladoras e fabricantes, e 

também ponderando as considerações feitas para o setor.

Além de todos esses dados divulgados, a publicação mostra 

quais são os maiores desafios enfrentados pelo setor, 

tanto pelas empresas quanto pelos consumidores, desde 

http://americadosol.org/
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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 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, mas com o aumento de projetos, as empresas 

foram adquirindo experiência e agilidade nas instalações. 

Atualmente, uma instalação leva no máximo dois meses 

para ser concluída e as empresas têm maior apoio das 

concessionárias, pois o trâmite todo pode ser feito on-line.

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 instalarem 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. 

A estimativa é que existam hoje no mercado mais de três 

mil empresas no setor da energia solar FV, o que, conse-

quentemente, aumenta a geração de empregos no Brasil. 
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Hoje, há cerca de 70 linhas de financiamento para projetos 

de geração distribuída solar fotovoltaica para residências 

e pequenos comércios. Vários bancos públicos concedem 

empréstimos, como o BNDES, o Banco do Brasil, o Banco 

da Amazônia (Basa) e o Banco do Nordeste (BNB).

Instituições privadas, como Bradesco, Santander, BV 

Financeira e Sicoob também têm crédito para o setor. As 

taxas de juros variam em cada instituição, mas ficam entre 

0,9% e 1,3% ao mês.

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 15 de fevereiro, questionários eletrônicos a mais 

de 2.000 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 

45 dias. Do total de envios, 500 empresas iniciaram o 

questionário, mas como foram consideradas respostas 

válidas apenas aquelas de empresas que responderam a 

todas as perguntas, houve um retorno de 68%, ou seja, a 

pesquisa obteve 343 respostas válidas.

Essas empresas responderam a todas as perguntas do 

questionário, que estava separado por seções. De acordo 

com a resposta de cada empresa, ela era direcionada para 

as questões que lhe faziam sentido.

http://www.americadosol.org/fornecedores/
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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 sexta 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 nele participantes 

estejam cientes do que está acontecendo e como ele está 

se desenvolvendo.



PERFIL DAS EMPRESAS 
ENTREVISTADAS
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A maioria das empresas respondentes já participou das outras 
edições da pesquisa, mais precisamente nos anos de 2018 e 2017. 
Também foi questionado se elas fazem parte de alguma associação 
de classe e 73% relataram que não fazem parte de nenhuma. As 
repostas mais comentadas foram: 13% das empresas fazem parte 
da ABGD e 11% da ABSOLAR.

A primeira pergunta desta seção era “Há quantos anos sua 
empresa atua no setor de energia solar fotovoltaica?”. A maioria 
(33%) respondeu “Mais de 2 a 4 anos”; e 22% responderam “De 1 
a 2 anos”. Este dado aumentou em relação ano passado, quando 
a maioria relatava ter “De 1 a 2 anos” (42%), e demonstra que as 
empresas estão se consolidando no mercado, ganhando anos de 
atuação nos serviços. Porém, o número de empresas novas e que 
surgiram em 2018 ainda é significativo (20%) (Gráfico 1). 

Gráfico 1

TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS NO SETOR DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA

Outra pergunta concernente ao perfil das empresas refere-se 
à localização da matriz, uma vez que várias delas 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 (47%), 
seguida pela Sul, com 22% (Gráfico 2). Consequentemente, as duas 
regiões que mais possuem instalações são as pioneiras no setor 
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fotovoltaico, e desde 2012, com a divulgação da REN482/2012, 
os seus estados já iniciaram o processo de instalação, adquirindo 
experiência no processo junto às distribuidoras.

Como consequência, as duas regiões com maior número de 
empresas sediadas são as mesmas que possuem o maior número 
de instalações: a Sudeste, com 32.152; e a Sul, com 19.692.

Todas as regiões brasileiras já adotaram a isenção da cobrança de 
ICMS sobre a produção de energia solar FV (CANAL ENERGIA, 
2018). 

Gráfico 2

REGIÃO DE LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

A próxima pergunta do questionário era referente ao principal 
segmento de atuação das empresas. Neste ano, foram introduzidas 
as seguintes opções, que não estavam na última edição da pesquisa: 
Rural e Setor Público.

Assim, as respostas ficaram mais dispersas do que no ano passado. 
Os setores “Residencial” e “Comercial” receberam a mesma 
porcentagem de respostas (33%), o que confirma a afirmação 
de que o setor comercial estava crescendo tanto quanto o de 
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residências. A seguir vêm os setores “Industrial” com 15%, “Rural” 
com 13% e “Público” com 6% das respostas (Gráfico 3).

Segundo dados da ANEEL, em maio de 2019, existiam 53.126 
sistemas FV, que somam uma potência de 265.382kW, instalados 
em unidades consumidoras na classe de consumo residencial, e 
outros 12.233 sistemas (que somam 376.373kW) em unidades 
consumidoras na classe comercial. Na classe Industrial, havia 
sistemas FV em apenas 2.003 unidades consumidoras, os quais 
somam uma potência instalada de 115.555,59kW, na Rural 
existiam 3.895 unidades instaladas (88.520kW) e na classe Poder 
Público 425 unidades com 18.463kW (ANEEL, 2019). 

Gráfico 3

PRINCIPAL SEGMENTO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS

Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar) já mostram um forte crescimento nos últimos anos 
de projetos em área rural. Em 2017, a potência instalada em 
projetos rurais era de 9 megawatts; em 2018, saltou para 47,2; e 
até março deste ano, estava em 60,3. O principal estado é Minas 
Gerais, seguido por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo 
(REVISTA GLOBO RURAL, 2019).

A maioria das empresas (55%) afirmou atuar, principalmente, 
como instaladora. Nesta edição, as respostas foram mais dispersas, 
sendo que 33% responderam que apenas realizam o projeto e 12% 
são apenas fabricantes/revendedoras de módulos e/ou inversores 
(Gráfico 4).
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Na última pesquisa, 11% das empresas se identificaram como 
projetistas e outras 7% como revendedoras ou fabricantes de 
módulo e/ou inversores. Um motivo para esses dados é que muitas 
vezes as empresas terceirizam a instalação.

Gráfico 4

EM QUAL ETAPA DA CADEIA DE VALOR SUA EMPRESA ATUA?



PERFIL DAS 
INSTALADORAS
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Às empresas que afirmaram ter conectado na rede pública de 
energia 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.

A primeira pergunta da seção era: “Quantos sistemas FV em 
média são vendidos por sua empresa mensalmente?”. As respostas 
foram: 51% das respondentes relataram que vendem em média 
um sistema mensalmente; e 32% afirmaram que vendem “De 2 a 5 
sistemas”, dado que aumentou em relação à última edição, que era 
de 27% (Gráfico 5).

As empresas que responderam “nenhum sistema vendido” também 
diminuíram, de 17% para 7%. Pode-se concluir que as empresas 
estão vendendo atualmente mais projetos do que em relação ao 
ano de 2017.

Gráfico 5

QUANTOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (FV) SUA EMPRESA 
VENDE MENSALMENTE?
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Com relação ao prazo para a conclusão de todas as etapas da 
instalação de um sistema FV conectado à rede pública de energia 
(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 226 empresas que 
realizaram, pelo menos, um projeto no ano de 2018 é de um mês e 
três semanas. Percebe-se uma pequena queda em relação ao ano 
de 2017, quando a média era de dois meses e 10 dias, como pode 
ser visto no Gráfico 6. 

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, depois 
de seis edições do estudo, é a primeira vez que o tempo médio é 
menor que dois meses.

Gráfico 6

TEMPO PARA CONCLUSÃO DE TODAS AS ETAPAS DE 
INSTALAÇÃO E CONEXÃO

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 
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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).

Nesta edição, a pergunta referente ao tempo de instalação foi 
segmentada por tamanho da potência. Pode-se perceber que 
instalações com potências menores (de até 75kW) levam menos 
tempo do que as de 75kW a 5MW, por que muitas vezes também é 
necessário fazer obras no local (Gráfico 7).

Gráfico 7

TEMPO MÉDIO DE INSTALAÇÃO POR POTÊNCIA (MESES)

Em abril de 2017, o Brasil ultrapassou o total de 10.000 conexões 
de sistemas FV à rede de distribuição. Um ano depois, em 2018, 
o número dessas instalações chegou a 24.514, mais que o dobro 
(ANEEL, 2018). Em maio de 2019, esse número já chega a 71.800 
instalações.

Como se pode notar no Gráfico 8, Minas Gerais é o estado líder 
do País com 14.705 instalações, seguido de São Paulo com 
11.895 e do Rio Grande do Sul com 9.968. De 2017 para 2018 a 
geração distribuída no Brasil cresceu em número de instalações 
exponencialmente.
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Segundo dados da Absolar, os países que lideram no mundo em 
potência acumulada são a China com 176,1 GW, os EUA com 
62,2GW e o Japão com 56,0GW. A Índia é a sexta colocada com 
32,9GW de potência instalada, porém foi o segundo país que mais 
investiu em energia solar FV em 2018 (10,8GW) (ABSOLAR, 2019).

Gráfico 8

INSTALAÇÕES E CONEXÕES NOS ESTADOS BRASILEIROS

Fonte: Adaptado de ANEEL (2019). 
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PERFIL 
SOCIOECONÔMICO
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Esta seção caracteriza o perfil socioeconômico das empresas, 
levantando dados sobre a geração de empregos no setor e 
analisando os preços dos sistemas instalados, assim como a 
composição do custo total de uma instalação FV. 

EMPREGOS NO SETOR FOTOVOLTAICO BRASILEIRO

O Gráfico 9 mostra o comparativo dos cinco 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, porém, 2018 é o primeiro ano do estudo em que o 
número de funcionários efetivos é maior do que o de terceirizados 
(55% do total de funcionários são efetivos e os outros 45% 
são terceirizados). A média de colaboradores efetivos também 
aumentou de quatro para sete funcionários no ano de 2018, 
quando a média de funcionários terceirizados numa empresa de 
energia solar se aproxima de seis. Esse dado demonstra uma maior 
segurança das empresas em relação à contratação de pessoal. Nos 
outros anos da pesquisa, a maioria das empresas preferia terceirizar 
os funcionários conforme a demanda de projetos (Gráfico 9).

Gráfico 9

COMPARATIVO DOS CINCO ANOS DO PERCENTUAL DE 
COLABORADORES EFETIVOS E TERCEIRIZADOS NO SETOR
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57% das empresas entrevistadas atuam em outros segmentos de 
engenharia, por isso também foi questionado quantos funcionários 
atuam somente na área de energia solar. A resposta média foi de 
cinco funcionários por empresa atuando somente nessa área.

No Brasil não há nenhuma estatística referente ao número 
de profissionais que atuam no setor de energia solar. A Solar 
Foundation, uma organização educacional e de pesquisa sem fins 
lucrativos, publica anualmente o Censo Nacional de Emprego Solar 
para fornecer dados abrangentes e confiáveis sobre a força de 
trabalho solar dos EUA. No geral, o emprego solar cresceu 159% 
desde o lançamento do primeiro Censo em 2010, acrescentando 
quase 150.000 empregos bem remunerados em todos os 50 
estados. O Censo Nacional de Emprego Solar de 2018 pela primeira 
vez incluiu números de empregos para Porto Rico, que tem 1.997 
trabalhadores solares em 2018. Com os empregos de Porto Rico 
incluídos, o número total de empregos na área de energia solar nos 
EUA chegou a 244.340 (The Solar Foundation, 2018).

Andrea Luecke, presidente e diretora executiva da The Solar 
Foundation, afirma que “a expansão da energia solar e do 
armazenamento em toda a América criará empregos de alta 
qualidade, reduzirá as emissões de carbono, impulsionará 
as economias locais e construirá comunidades resilientes e 
adaptáveis”. Isso também se aplica ao Brasil, sendo necessária 
uma liderança excepcional nos níveis federal, estadual e local para 
estimular esse crescimento e enfrentar os desafios tributários e de 
legislação no país.

Outras descobertas importantes do Censo Nacional de Emprego 
Solar 2018 foram: que aproximadamente 155.000 empregos 
solares, ou dois terços do total, estão no setor de instalação e 
desenvolvimento de projetos; que destes, cerca de 87.000 empregos 
(56%) estão focados no segmento de mercado residencial; e que, 
com um acúmulo de projetos de escala e novos incentivos políticos 
em estados chaves, as perspectivas para empregos solares devem 
melhorar em 2019. Os entrevistados da pesquisa preveem que os 
empregos solares aumentarão 7% em 2019, elevando o total para 
259.400 empregos (The Solar Foundation, 2018).
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PREÇOS NACIONAIS 

Em relação aos preços de sistemas FV em 2018 informados pelas 
empresas, foram levantados os valores por faixa de potência 
nominal e também por região.

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. Porém, no ano de 2018 sofreu um aumento de 
R$6,29kWp para R$6,46kWp para a faixa de potência de até 5kWp, 
segundo esta edição da pesquisa. No Gráfico 10, é possível notar 
que quanto maior a faixa de potência menor é o seu preço final de 
instalação. Os menores preços foram registrados para a faixa de 
potência de “31 a 100kWp” e “mais que 100kWp”, R$4,26kWp e 
R$3,08kWp, respectivamente (Gráfico 10).

Gráfico 10

PREÇOS DE SISTEMAS FV EM 2018 POR FAIXA DE POTÊNCIA

Nesta edição, foi possível chegar à média de preço por regiões 
brasileiras. A região Sul foi a que apresentou menor preço médio 
de instalação: R$5,95kWp (Gráfico 11).
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Gráfico 11

PREÇOS POR REGIÕES BRASILEIRAS

De acordo com um estudo elaborado pela Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbei (GIZ), que avaliou preços no 
Chile em 2018, na faixa de potência de até 5kWp o preço é, em 
média, de USD2,14; na faixa de potência de 5-10kWp, USD1,83; 
na faixa de potência de 10-30kWp, USD1,52; na faixa de potência 
de 30-100kWp, USD1,36; e na faixa de potência de 100-500kWp, 
USD970,00 (GIZ, 2018).

Assim como nos outros anos da pesquisa, os módulos fotovoltaicos 
representam o maior custo (40%). Os demais componentes 
de composição do custo total são: Inversores (19%), Projeto e 
instalação (14%), Estruturas metálicas e suporte (10%), Custos e 
despesas administrativas (7%) e Outros componentes (incluindo 
instalações, proteções elétricas etc.) aumentou de 7% em 2017 
para 10% em 2018. 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 (Gráfico 12).
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Gráfico 12

COMPOSIÇÃO DO CUSTO TOTAL DA INSTALAÇÃO DE UM 
SISTEMA FV



NOVAS MODALIDADES NA 
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA —  

A REVISÃO DA REN 
482/2012, A REN 

687/2015



O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica Edição 201935

Esta seção do questionário tem como objetivo acompanhar a 
adesão dos consumidores às novas modalidades estabelecidas pela 
REN 687/2015, que são: geração compartilhada (cooperativas e 
consórcio) e em condomínios. 

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 150 empresas respondentes, 82% delas ainda não 
tinham realizado projetos seguindo as novas modalidades da 
REN687/2015. Os 18% correspondentes àquelas que responderam 
ter realizado algum projeto com o novo cenário são compostos 
da seguinte forma: 5% afirmaram ter sido venda para geração 
compartilhada e em condomínios, 5% venda para geração apenas 
em condomínios, 4% venda para integrante de uma cooperativa 
criada exclusivamente para geração distribuída e 4% venda para 
um consórcio. 

Esse dado diminuiu em relação à última edição, quando 92% 
das respondentes ainda não tinham feito nenhuma venda para a 
geração compartilhada e em condomínios. Isso demonstra que 
os consumidores estão tendo maior conhecimento das novas 
modalidades e vendo os benefícios que elas trazem (Gráfico 13).
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Gráfico 13

PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS MODALIDADES DE GERAÇÃO 
COMPARTILHADA E EM CONDOMÍNIOS

Questionado às empresas se elas acreditam que há potencial para 
o crescimento de vendas nessas modalidades, 97% afirmaram que 
sim. 

Quanto aos projetos realizados, apenas 24% das empresas 
relataram ter ocorrido alguma dificuldade no processo, dado 
esse que diminuiu em relação à última pesquisa, quando 54% das 
respondentes enfrentavam dificuldades no processo de instalação.

As empresas avaliam que essas modalidades ainda não são mais 
amplamente adotadas devido à falta de conhecimento dos clientes 
(34%), viabilidade técnico-financeira (19%), alta complexidade 
administrativa (21%), dificuldade em encontrar cooperativados, 
consorciados ou vizinhos interessados (23%) e outros motivos 
(3%) (Gráfico 14).
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Gráfico 14

QUAIS SERIAM AS RAZÕES PARA AS MODALIDADES DE 
GERAÇÃO COMPARTILHADA E DE CONDOMÍNIOS AINDA NÃO 
SEREM ADOTADAS?

Em maio de 2019 havia nove cooperativas de geração 
compartilhada registradas na ANEEL. Os estados em que essas 
cooperativas estão instaladas são: uma em Góias, uma no Paraná, 
uma em São Paulo, uma no Pará, duas em Minas gerais e três em 
Rondônia. Todas elas somam a potência instalada de 8.577kW. 
Além disso, segundo o especialista em cooperativas, Marco 
Morato, existem 157 cooperativas de outros setores econômicos 
no sistema de compensação de energia (141 em geração na 
própria Unidade Consumidora e 16 em autoconsumo remoto) em 
17 estados brasileiros, em todas as regiões, com potência instalada 
de 7.682kW.

Em 2018, o Fotovoltaica UFSC, junto com o Instituto IDEAL, lançou 
o “Guia de Constituição de Cooperativas de Geração Distribuída 
Fotovoltaica” para auxiliar na divulgação do conhecimento 
dessa modalidade ao consumidor. Para saber mais clique aqui: 
americadosol.org/simulador-cooperativas/.

http://americadosol.org/simulador-cooperativas/
http://americadosol.org/simulador-cooperativas/
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Foi questionado se as empresas acreditam que a REN687/2015 
deveria ter estendido a minigeração para limites maiores que 
5MW, e 71% das respondentes afirmam que não. Somente 29% 
acreditam que os limites deveriam ser estendidos para mais que 
5MW (Gráfico 15).

Gráfico 15

VOCÊ ACREDITA QUE A REN687/2015 DEVERIA TER ESTENDIDO 
A MINIGERAÇÃO PARA LIMITES MAIORES QUE 5MW?
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RELAÇÃO COM AS 
DISTRIBUIDORAS
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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 (56%) confirmou a 
possibilidade de fazer todo o processo de solicitação on-line. 
Outras (25%) responderam que apenas alguns documentos 
podem ser entregues on-line. Quanto ao percentual de empresas 
que afirmaram que o processo ainda não pode ser feito on-line, 
diminuiu de 24% para 19% no ano de 2018 (Gráfico 16).

Gráfico 16

AS DISTRIBUIDORAS JÁ ESTÃO REALIZANDO O PROCESSO DE 
SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO À REDE ON-LINE, PELA INTERNET?

A falta de implantação de um processo digital implica maiores 
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custos e aumento do tempo total do trâmite. Para as respondentes, 
a atualização na norma trouxe agilidade e eficiência para o 
processo, e, portanto, mais rapidez para o retorno ao cliente, 
porque evita deslocamentos e diminui a burocracia. Porém, 
algumas concessionárias ainda não possuem uma plataforma 
própria para a entrega de documentos, e assim os recebem apenas 
por e-mail. Houve algumas reclamações de que às vezes os e-mails 
são extraviados ou há confusão dos documentos com diferentes 
projetos.



DESAFIOS NO PROCESSO 
DE CONEXÃO À REDE
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A fim de entender como as empresas podem reduzir as dificuldade 
ainda encontradas no processo de conexão junto às distribuidoras, 
foi solicitado àquelas 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 17 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 116 respostas; “Detalhamento da 
fatura de energia (conta de luz) conforme novas exigências da REN 
482/2012 após a revisão pela REN 687/2015” com 96 respostas; 
e “Cumprimento dos novos prazos estipulados pela revisão da 
REN482/2012 pela REN687/2015” com 95 respostas.

Outro item sempre comentado na pesquisa é o que se refere 
a “Treinamentos específicos sobre geração distribuída para 
atendentes nas agências da distribuidora para melhor atendimento”, 
que obteve 89 respostas.

Nas seis edições do Estudo, em média esses pontos foram sempre 
os mais destacados para o melhoramento na distribuidora. A 
padronização sempre foi um ponto cobrado pelas empresas, 
porque muitas atuam em diversos estados e precisam lidar 
com várias concessionárias, desta forma, se a divulgação sobre 
os procedimentos de conexão à rede e os processos fossem 
padronizados, isso facilitaria o entendimento e, assim, a eficácia 
das empresas em relação à instalação.
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Gráfico 17

QUAIS PONTOS AINDA PRECISAVAM SER MELHORADOS NO 
PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO À REDE DE UM 
SISTEMA FOTOVOLTAICO JUNTO À DISTRIBUIDORA NO ANO DE 
2018?

Devido às respostas em relação à dificuldade de compreensão 
das faturas de energia, a próxima pergunta tratou da percepção 
das respondentes: “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 32% delas relatando que falta informação na fatura; 
31%, que a fatura é razoavelmente clara; 18%, que a distribuidora 
não está fazendo a alocação correta dos créditos; e 3%, que existem 
erros na fatura ao considerar os postos tarifários ou as bandeiras 
tarifárias. Apenas 16% das respondentes não tiveram reclamações 
e afirmaram que a fatura é muito clara (Gráfico 18).
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Gráfico 18

QUAL SUA PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO À FATURA DE ENERGIA 
(CONTA DE LUZ)?

Quanto aos exemplos positivos das distribuidoras, as respondentes 
destacaram principalmente o recebimento do processo de 
instalação e conexão de forma on-line, que facilitou o acesso 
para consultas e esclarecimentos e disponibilizações de relógios 
bidirecionais. Em algumas concessionárias as empresas podem 
fazer contato diretamente com o engenheiro do projeto, porém foi 
relatado que, muitas vezes, quando há algum erro no projeto, esse 
ajuste é demorado.
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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 ele 
ocorra de forma satisfatória e seja de longo prazo.

Nesta edição foram incluídas ainda perguntas que visavam a 
entender melhor como foi o ano de 2018 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. 
No último ano do estudo, a forma mais utilizada de pagamento 
dos clientes era à vista. Pelo fato de terem surgido novas linhas 
de financiamento e taxas mais atrativas, esse dado mudou, sendo 
o “Financiamento com banco” o mais utilizado atualmente (38%), 
depois da opção pagamento à vista, com 32% das respondentes. 
Outra opção que tem crescido entre os consumidores é o 
financiamento oferecido pela própria empresa (10%).

Como pode ser observado no Gráfico 19, o “Leasing de 
equipamentos” e o “Contrato de desempenho (incluindo o Programa 
de Eficiência Energética da ANEEL)” são pouco utilizados, ambos 
com 1% de respostas.
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Gráfico 19

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

Para entender como as empresas atuam em relação à captação de 
clientes, foi questionado qual é o principal meio utilizado. Assim 
como nas últimas edições, a opção “Rede de relacionamentos 
(contato, networking, indicação etc.)” é a mais utilizada pelas 
empresas do setor FV (29%), por isso eventos desse setor ainda 
são muito importantes para formar essas redes de networking. 
Em segundo lugar elas utilizam-se das parcerias para atrair seus 
clientes:  “Website (e-commerce)” (16%) e “Representantes” 
(16%). Das empresas entrevistadas, 12% ainda investem em 
representantes para essa prospecção, apenas 5% em “Loja física” e 
3% em “Feiras e eventos do setor” (Gráfico 20). 
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Gráfico 20

QUAL O PRINCIPAL MEIO DE CAPTAÇÃO DE CLIENTES NA SUA 
EMPRESA?

Das empresas entrevistadas, 29% apontaram ter atingido um 
faturamento anual de até 49 mil reais em 2018. Isso mostra um 
mercado inibido, no qual uma fatia considerável de empresas 
ainda é de pequeno porte e executa poucos projetos. Porém, 19% 
afirmaram que tiveram um faturamento anual de 50 a 99 mil reais, 
2% a mais do que na última edição da pesquisa; 22%, de 100 a 359 
mil reais; 16% de 360 a 500 mil reais. Em 2017, 10% das empresas 
afirmavam ter um faturamento acima de 1 milhão de reais, e em 
2018 esse dado cresceu para 14% (Gráfico 21).
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Gráfico 21

QUAL FOI O FATURAMENTO ANUAL DA SUA EMPRESA EM 
2018?

Para entender como acontecem as vendas para os clientes das 
empresas foi questionado “Qual o maior motivo para uma venda 
não ser concluída?”. A resposta “Clientes acham a solução cara” foi 
a mais selecionada, com 43% das respostas, seguida, com 31%, de 
“Muitas pessoas apenas curiosas”, ou seja, há ainda muitas pessoas 
que não conhecem a solução e estão em busca de informações. O 
fator de “Muita concorrência” também foi bastante notado, com 
20% das respostas (Gráfico 22). 
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Gráfico 22

QUAL O MAIOR MOTIVO PARA UMA VENDA NÃO SER 
CONCLUÍDA?

Assim, as respondentes puderam selecionar os principais desafios 
em relação à concorrência. Em 2017, houve um “boom” de novas 
empresas no setor de energia solar, o que pode ser explicado pela 
demanda crescente da energia solar FV, porém isso deu brecha 
para muitas empresas baixarem seus preços para poderem vender 
mais. Dessa forma, o principal desafio das empresas em relação 
à concorrência são os “Preços muito baixos” (30%) e “Produtos e 
serviços de baixa qualidade” (26%). “Pouco acesso a financiamento” 
também é um dos principais desafios no Brasil (19%) (Gráfico 23).
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Gráfico 23

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS EM RELAÇÃO À 
CONCORRÊNCIA?

Como pode ser visto no Gráfico 24, a insatisfação com o mercado 
parece dominar a opinião dos empresários. Mais da metade do 
total de entrevistados considera o mercado razoável (34%) ou 
com poucos negócios (16%). Porém, da última edição para esta, o 
número de empresas muito satisfeitas com o setor aumentou de 
8% para 16%; e de satisfeitas, de 24% para 34% (Gráfico 24).
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Gráfico 24

SUA EMPRESA ESTÁ SATISFEITA COM O MERCADO DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA?

O estudo mostra que, no ano de 2018, o mercado aumentou e abriu 
espaço para que mais empresas pudessem vender seus projetos.

Da mesma forma, as empresas parecem estar bastante otimistas 
com o futuro, pois 40% delas relataram estar “Muito otimista, a 
empresa crescerá mais que esse ano”; e 53%, “Otimistas”. Apenas 
6% acreditam que 2019 se manterá como o ano anterior; e 1% 
relatou que o mercado está pouco atrativo, levando a uma retração 
dos seus negócios (Gráfico 25). 
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Gráfico 25

QUAL A EXPECTATIVA DA SUA EMPRESA PARA O ANO DE 
2019?

Com o surgimento de mais linhas de financiamento dos projetos de 
energia solar, o dado “melhorar as condições de financiamento com 
taxas de juros menores”, mesmo sendo o fator de maior relevância 
para o crescimento do mercado, diminuiu de 55% para 34%. Em 
segundo lugar, 23% das empresas apontaram 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” (23%) e uma “Redução de impostos” (16%) e 
“Maior responsabilidade ambiental dos consumidores” (5%) foram 
considerados com menor relevância (Gráfico 26). 
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Gráfico 26

PARA SUA EMPRESA, QUAIS SÃO OS FATORES DE MAIOR 
RELEVÂNCIA PARA O CRESCIMENTO DO MERCADO?

COMENTÁRIOS E SURGESTÕES

Assim 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, porém, 
não houve mais nenhum comentário em relação a esse ponto, pelo 
fato de as distribuidoras já terem um sistema de recebimento e 
controle dos documentos on-line.
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Um ponto, que já vinha sendo alertado, são os preços baixos 
oferecidos no mercado por empresas entrantes e de baixa 
qualidade, que comprometem todo o setor, devido à falta de 
credibilidade que geram.

O Estudo identificou que novas linhas de financiamento foram 
disponibilizadas às empresas e aos consumidores, porém ainda não 
contemplam todo o setor; e que muitas empresas já conseguem 
disponibilizar uma linha própria de financiamento.

Também foi relatado entre as respondentes a preocupação em 
relação às possíveis mudanças regulatórias no setor. A Análise de 
Impacto Regulatório (AIR 0004/2018) está em Audiência Pública 
(AP 01/2019) desde o início do ano, e trata da revisão das regras 
das micro e minigeração distribuídas. Este processo pode impactar 
de forma negativa o payback dos sistemas fotovoltaicos instalados 
na rede de distribuição (Canal Solar, 2019).



CONCLUSÕES
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Os dados levantados nesta edição da pesquisa “O Mercado 
Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica – 2019” mostram 
a evolução do setor ano a ano. Na sua sexta edição, alguns pontos 
podem ser destacados como principais: a criação de empregos, os 
preços que continuam diminuindo, o surgimento de novas linhas 
de financiamento e a experiência das distribuidoras frente aos 
processos de conexão à rede.

Em abril de 2018, o cadastro de fornecedores do Programa 
América do Sol possuía 1.900 empresas ativas. O cadastro possui 
apenas empresas do setor de energia solar fotovoltaica, como 
distribuidores, instaladores, EPCistas, projetistas e empresas de 
consultoria, que são avaliadas por alguns critérios e, desse modo, 
aprovadas no cadastro. Em maio de 2019, o cadastro possuía 2.330 
empresas.

Assim como surgem novas empresas anualmente, o número de 
instalações conectadas à rede também aumenta. Analisando 
os dados da ANEEL, em abril de 2017 havia apenas 10.000 
instalações, em abril de 2018 havia 24.500, e atualmente (maio de 
2019) o Brasil já possui mais de 70.000 instalações. 

Em relação às empresas, 33% relataram ter “de 2 a 4 anos” e 13% 
“mais de 4 a 6 anos”, mostrando que já possuem experiência em 
oferecer esse serviço. O número de entrantes no mercado em 2018 
também é considerável, cerca de 20% do total de entrevistadas. 

O segmento em que essas empresas mais instalam ainda é o 
Residencial; porém o segmento Comercial vem se destacando nos 
dados com um número crescente de adesão. Os comércios estão 
notando cada vez mais os benefícios de gerar sua própria energia e 
diminuir sua fatura mensal. 

As empresas que realizam a instalação de 2 a 5 sistemas por mês 
já são em número considerável (32%), porém ainda a maioria 
apenas realiza uma instalação mensal, o que dificilmente consegue 
cobrir todas as despesas de uma empresa de energia solar FV. Por 
isso cerca de 57% das respondentes atuam em outras áreas de 
engenharia paralelamente.

Pela primeira vez nas edições do estudo a contratação de 
funcionários efetivos é maior do que a de terceirizados, 55% e 45%, 
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respectivamente. Isso significa que as empresas estão conseguindo 
se consolidar no mercado e ampliar seu quadro de pessoal.

Quando se iniciaram as instalações de sistemas FV, a conexão à 
rede levava em torno de três meses para ser concluída. Em 2016, 
o tempo médio reportado era de dois meses e 10 dias, e em 2017 
de dois meses. Nesta edição também houve uma diminuição desse 
tempo, sendo de apenas um mês e três semanas do fechamento do 
contrato até a conexão à rede. Essa diminuição ao longo dos anos 
pode ser explicada pela experiência das empresas e a consolidação 
do mercado, levando em conta que agora muitos processos podem 
ser feitos de maneira on-line.

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. Em 2017, apenas 8% das respondentes tinham 
elaborado projetos nesta modalidade, já em 2018 esse número 
aumentou para 18%. Para elas, as maiores razões para a baixa 
adesão a esses modelos são a falta de conhecimento (34%) e a 
viabilidade técnico-financeira (23%). As concessionárias já estão 
se adaptando a essas novas modalidades e hoje o Brasil já possui 
nove cooperativas de geração compartilhada que, juntas, somam 
a potência instalada de 8.577kW. Acredita-se que esse número 
continuará crescendo no próximo ano e que a adesão a essas 
modalidades será maior.

Em relação aos preços dos sistemas FV identificados pelo estudo, 
desde 2013 eles sofrem considerável queda (cerca de 30%); porém 
nesta edição foi verificado um pequeno aumento, pelo menos nas 
potências de 5kWp, de R$6,29/Wp para R$6,46/Wp. Nas outras 
potências o preço se manteve ou diminuiu. Flutuações cambiais 
podem ser as responsáveis por isso.

No ano de 2017, houve a entrada de muitas novas empresas no 
setor FV e, assim, as margens de lucro foram reduzidas. Com a alta 
do dólar em 2018 e 2019, e pelo fato de a maioria dos equipamentos 
fotovoltaicos serem importados, as empresas se deparam com um 
desafio para conseguir manter um preço competitivo.



O mercado brasileiro de geração distribuída fotovoltaica Edição 201960

Os dados do Estudo “O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída 
Fotovoltaica” têm o intuito de embasar os diversos atores do 
mercado, como empresas instaladoras, fabricantes, distribuidoras, 
consumidores finais, investidores e instituições. Após seis anos de 
pesquisa, pôde-se identificar muitos desafios no setor, mas nem 
por isso ele deixou de ter um crescimento exponencial.

O sol nasceu para todos, e com o desenvolvimento de tecnologias 
as pessoas podem gerar sua própria energia e ainda fazer o bem 
para o meio ambiente, ou seja, esse investimento sempre será uma 
boa opção.
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