
04 anos de energia solar fotovoltaica no Brasil 

Desde que o tema Energia Solar Fotovoltaica entrou oficialmente em pauta no Brasil, muitas iniciativas aconteceram, 
e nós que acompanhamos o processo desde o início, podemos afirmar que muito já foi feito e estamos evoluindo 
bastante! 

Inicialmente, com um esforço enorme para desenvolvermos todas as bases de introdução da tecnologia, desde a 
criação das normas técnicas de conexão e proteção dos sistemas de micro e minigeração distribuída, até a 
capacitação técnica dos diversos elementos que eram decisivos para a real introdução da tecnologia no país.  
Hoje podemos afirmar que Energia Solar Fotovoltaica é uma realidade não só no Brasil mas também nos principais 
clientes da América Latina. 
O Brasil especificamente, devido ao seu protagonismo na América Latina, segue liderando o processo de introdução 
e consolidação desta tecnologia.   
Otimismo à parte, ainda é muito evidente a falta de conhecimento por parte das lideranças do nosso país e 
infelizmente ainda temos uma grande estrada para caminharmos até encontrarmos um ambiente que seja atrativo e 
viável ao investimento.  

 

Serei mais claro: 

É inegável a grande oportunidade que a conjuntura atual oferece para o investimento em FV:  

1. Escassez Hídrica: A Real redução de geração elétrica devido a escassez hídrica trouxe como consequência um 
aumento do custo da energia elétrica em mais de 50% para os consumidores residenciais além da introdução 
da bandeira tarifária que inclui ainda mais um custo variável à conta. Já para aqueles consumidores 
industriais, que não tenham um contrato pré-estabelecido com as distribuidoras de energia, este aumento 
pode alcançar até 5 vezes o valor atual, considerando compra de energia no mercado “spot”.  
A falta de água desequilibrou tanto o setor elétrico, que chegamos ao cúmulo de empresários industriais 
enxergarem maior oportunidade em vender a energia contratada a valores superiores a R$ 800 o megawatt, 
a manter sua produção em operação. 
 

2. Possível falta de Energia: Ficou evidente o risco que manter uma matriz energética, baseada em geração 
hídrica pode trazer para o país.  Nossos governantes estão atentos a tal situação, e veem por diversos 
caminhos promovendo outras formas de geração de energia, principalmente as renováveis. 
 

3. Micro Geração Distribuída: O desejo de poder gerar sua própria energia, ser sustentável e principalmente 
não estar vulnerável a aumentos de energia por conta dos fatores já descritos acima, tem feito com que 
diversas pessoas se interessem pela tecnologia Solar Fotovoltaica.  Basta conversar com empresas pioneiras 
de instalação solar ou os próprios fornecedores de equipamentos para confirmar esta afirmação. Costumo 
dizer que “Todos desejam ter uma instalação solar fotovoltaica”, porém ainda assim, são poucos os que 
estão dispostos a executar um investimento que traria um retorno em torno de 5 a 7 anos (Já considerando 
os aumentos comentados), ainda que esta economia durasse por mais 13 anos.  Para os que têm 
disponibilidade de capital, não investir em FV trata-se pura falta de bom senso, pois, certamente tal 



investimento é muito melhor no médio prazo, que ficar com dinheiro investido em Fundos, Renda fixa, LCI, 
etc., os quais, com muita ginástica remunerariam cerca 1% ao mês. 
 

4. Mini Geração Distribuída: São todas as instalações que consistem entre 100 kilowatts até 1 megawatt, de 
acordo com a  regras do Prodist. Estas serão as grandes protagonistas, para impulsionar á geração distribuída 
no Brasil.  
A Instalação de uma usina Solar fotovoltaica em uma industrial oferece grandes benefícios ao investidor. A 
começar pelo perfil de consumo energético de uma indústria que esta completamente em linha com o perfil 
de geração solar fotovoltaico, podendo assim consumir na totalidade a energia gerada, sem ter que devolvê-
la à rede no sistema “net metering”, o qual ainda não se mostrou interessante para o gerador, devido 
principalmente á obrigação do pagamento de ICMS da energia gerada. 
 

5. Geração em grande escala (Utilidades): Os últimos acontecimentos tem contribuído bastante para o 
estabelecimento das bases para a indústria fotovoltaica no país, como é o caso do ultimo leilão de Reserva 
(LER /A-3) onde foram negociados em torno de 1 gigawatt de  energia Solar Fotovoltaica, os quais deverão 
estar disponíveis para o consumo a partir de 1º Janeiro de 2017.  É evidente que somente 1 GW de energia 
Solar não é suficiente para fazer partir uma indústria no país, porém sinaliza uma grande oportunidade para 
os investidores acreditarem que a decisão de inserir Energias Renováveis na matriz energética nacional é 
séria e terá continuidade.  
 

6. Novos Leilões já agendados: Além do leilão executado em 2014, o governo federal através da Aneel, já 
indicou mais 2 certames específicos para a tecnologia solar fotovoltaica, os quais deverão ocorrer nos meses 
de Agosto e Novembro de 2015, respectivamente.  
Considerando a robustez do ultimo leilão, a disponibilidades de projetos disponíveis e a volúpia dos 
participantes, imaginamos que facilmente alcançaremos até o final de 2015 uma demanda negociada em 
torno de 2 gigawatts de potência, o que finalmente trará condição para uma real instalação das industrias no 
país.  Claro que não podemos terminar por aí, afinal 3GW não significa nada dentro da matriz energética 
brasileira e também não garantirá a evolução da indústria local.  O governo deverá seguir demonstrando o 
desejo em realmente aumentar a participação das renováveis no decorrer dos anos. 
 
 

Ameaças: 
 
Cenários otimistas à parte, ainda existem muitas “amarras“ que não permitem uma expansão expressiva da 
tecnologia Solar fotovoltaica e que necessitarão do auxílio dos nossos governantes para que alcancemos a demanda 
esperada. 
 

1. Linhas de financiamento na micro e mini geração distribuída :  Como citado anteriormente, muita gente teria 
disposição para investir na tecnologia se tivesse uma linha de financiamento que fosse competitiva e de fácil 
acesso.  Infelizmente os bancos públicos e privados ainda não se atentaram para essa grande oportunidade; 
ficando os financiamentos reduzidos a CEF e poucos outros, com juros ainda muito altos. 
 

2. Burocracia: As companhias distribuidoras de energia ainda não tiveram tempo hábil para desenvolver um 
processo menos burocrático para uma conexão residencial / industrial, o que vem causando diversos 
transtornos para os interessados em iniciar a produção e respectiva injeção de energia na rede, através do 
programa de net metering.  
A conexão à rede também tem trazido muitos problemas para as empresas instaladoras e fabricantes, uma 
vez que cada distribuidora definiu suas próprias regras e padrões de conexão, chegando ao ponto de definir 
seu próprio conceito de homologação. Cabe aos fabricantes o contato, apresentação e homologação dos 
seus produtos e aos instaladores, esperar por este processo para posteriormente avançar no processo de 
solicitação de conexão. 



 
 

3. Programa de Etiquetagem do Inmetro: Com o intuito de proteger os usuários residenciais e garantir um 
padrão de qualidade dos equipamentos comercializados no Brasil, desde fevereiro de 2015, todos os 
fornecedores de inversores Solares até 10KWatts deverão ser homologados por laboratórios acreditados 
pelo Inmetro (vide portaria 357). Infelizmente o prazo oferecido pelo Inmetro, não foi suficiente para que os 
laboratórios pudessem se adaptar a realidade, sendo que o primeiro disponível, tem capacidade de teste 
limitada, tanto em potência (até 6 kW) como disponibilidade, levando até 25 dias para finalizar um único 
teste.  Ex. Considerando que cada fabricante tenha cerca de 8 modelos por  família, este laboratório levaria 
pelo menos 6 meses para testar os equipamentos somente desta empresa.  Tal fato tem causado um grande 
“gargalo” no desenvolvimento das vendas, exatamente por falta de produtos habilitados, e pior, em um 
momento onde a tecnologia nunca foi tão solicitada. 
 

4. Cadeia Produtiva:  No intuito de desenvolver a cadeia produtiva Solar Fotovoltaica e estabelecer as bases 
para a instalação da indústria no país, o governo federal optou inicialmente por impulsionar a indústria de 
módulos solares. Para esta foi concedido a todas as empresas que apresentassem um projeto de 
nacionalização dos módulos, no período de 5 anos – seguindo regras pré-estabelecidas, a possibilidade de 
financiamento imediato pelo BNDES (Programas FundoClima / Finem).   
À todos os outros componentes da instalação solar (Cabines, Transformadores, Inversores, etc). só estarão 
acessíveis aos financiamentos do BNDES, no caso em que oferecerem conteúdo local superior a 60%. Tal 
atitude, de certo modo força aos fabricantes que se estabeleçam no Brasil, porém é importante frisar que na 
contramão do que se espera, tal atitude tem elevado os níveis de preços de produtos nacionalizados a 
parâmetros superiores a 30% em relação aos mesmos componentes importados e internados no Brasil. 
Consequentemente, os investidores que necessitem de financiamento local para participação nas licitações, 
terão que considerar este aumento nos seus projetos financeiros e na maioria das vezes perderá 
competitividade com empresas internacionais que trazem linhas de financiamentos e produtos do exterior.  
O exemplo foi visto no último certame ocorrido em 2014. 
 

Assim sendo, para nós que investimos nesta tecnologia nos últimos 4 anos, nos resta seguir acreditando e lutando 
para que todos as barreiras sejam vencidas e a Energia Solar Fotovoltaica venha para ficar. 

Hamilton Moreira da Cunha Jr. - CEO  Eletronica Santerno América Latina 
_______________________________________________________________________________________________- 
04 years of photovoltaic solar energy in Brazil 
 
Since the topic Photovoltaic Solar Energy officially entered into the agenda in Brazil, many initiatives have happened, 
and we follow the process from the beginning, we can say that much has been done and we are evolving enough! 



Initially, with a huge effort to develop all the bases of introduction of technology, from the creation of technical 
standards connection and protection of micro systems and distributed minigeneration, to the technical training of 
the various elements which were decisive for the actual introduction of technology in the country. 
Today we can say that Photovoltaic Solar Energy is a reality not only in Brazil but also in the major Latin American 
clients. 
The Brazil specifically because of its role in Latin America, continues to lead the process of introduction and 
consolidation of this technology. 
Optimism aside, it is still very evident lack of knowledge on the part of the leaders of our country and unfortunately 
we still have a great road to walk until we find an environment that is attractive and viable investment. 
 
Let me be clear: 
 
There is no denying the great opportunity that the current situation offers for investment in PV: 
1. Water Scarcity: A Real reduction of electricity generation due to water scarcity brought the impact of increasing 
the cost of electricity by more than 50% for residential consumers besides introducing tariff flag which further 
includes a variable cost to the account. As for those industrial consumers who do not have a pre-established 
agreement with the energy distributors, this increase can reach up to 5 times the current value considering the 
purchase of energy on the market "spot". 
The lack of water both unbalanced the electricity sector, we reached the height of industrial entrepreneurs see 
themselves more opportunity to sell the contracted energy to over R $ 800 a megawatt, keep your production 
running. 
 
2. Possible lack of energy: It was evident the risk to maintain an energy matrix, based on hydro generation can bring 
to the country. Our governments are aware of this situation, and see different paths promoting other forms of power 
generation, especially renewable. 
 
3. Micro Distributed Generation: The desire to be able to generate its own energy, be sustainable and not be 
especially vulnerable to energy increases due to the factors already described above, has caused many people are 
interested in the Solar Photovoltaic technology. Just talk to the pioneers of solar installation or equipment suppliers 
themselves to confirm this statement. I often say that "Everyone wants to have a photovoltaic solar installation," but 
still, there are few who are willing to run an investment that would return about 5-7 years (considering the already 
commented increases), even though the economy lasted for over 13 years. For those who have capital availability, 
not invest in PV this is pure lack of common sense, so certainly this investment is much better in the medium term, 
to stay with money invested in funds, fixed income, LCI, etc ... . which, very Fitness will pay about 1% per month. 
 
4. Mini Distributed Generation: Are all facilities which consist of between 100 kilowatts to 1 megawatt, according to 
Prodist rules. These, I believe that will be the big players to drive the generation distributed in Brazil. 
The installation of a photovoltaic solar power plant in an industrial offers great benefits to investors. Starting with 
the energy consumption profile of an industry that is completely in line with the solar photovoltaic generation, and it 
may well consume the entire power generated without having to return it to the network on a "net metering", which 
still was not interesting to the generator, mainly due to obligation to pay VAT of the energy generated. 
 
5. Large-scale Generation (Utilities): Recent events have contributed enough to establish the basis for the 
photovoltaic industry in the country, such as the last Reserve Auction (LER / A-3) which were traded around 1 
Gigawatt of Solar Photovoltaic energy, which should be available for consumption on or after 1 January 2017. It is 
clear that only 1 GW Solar energy is not enough to make from an industry in the country, but signals a great 
opportunity for investors believe that the decision to issue renewable energy in the national energy matrix is serious 
and will continue. 
 
6. New auctions already scheduled: In the auction run in 2014, the federal government through Aneel, as indicated 2 
more specific exhibitions for the photovoltaic solar technology, which will occur in August and November 2015, 
respectively. 



Considering the strength of the last auction, project cash available and the lust of the participants, we imagine that 
easily reach by the end of 2015 a negotiated demand around 2 gigawatts of power, which will finally bring condition 
for an actual installation of industries in country. Of course we can not end there, after all 3GW means nothing in the 
Brazilian energy matrix and did not ensure the development of local industry. The government should follow 
demonstrating the desire to actually increase the share of renewable over the years. 
 
Threats: 
 
Optimistic scenarios aside, there are still many "bonds" that do not allow a significant expansion of photovoltaic solar 
technology and they will need the help of our leaders so that we achieve the expected demand. 
 
1. Credit lines in micro and mini distributed generation: As previously mentioned, many people have willingness to 
invest in technology if you had a line of credit to be competitive and easily accessible. Unfortunately the public and 
private banks have not paid attention to this great opportunity; getting funding reduced CEF and few others, still 
very high interest rates. 
 
2. Bureaucracy: The power distribution companies have not had sufficient time to develop a less bureaucratic 
process for a residential / industrial connection, which has caused various disorders for those interested in starting 
production and its energy injection into the network by net metering program. 
The connection to the network has also brought many problems for installers and manufacturers, as each distributor 
set their own rules and connection patterns, to the point of defining their own concept of approval. It is up to 
manufacturers contact, presentation and approval of their products and installers, wait for this process to further 
advance the connection request process. 
 
3. Labeling Program of Inmetro: In order to protect residential users and ensure a standard of quality of equipment 
sold in Brazil since February 2015, all suppliers of solar inverters to 10KWatts to be approved by laboratories 
accredited by Inmetro ( vide Ordinance 357). Unfortunately the term offered by Inmetro was not enough that the 
laboratories could adapt to reality, and the first available, have limited testing capability in both power (up to 6 kW) 
as availability, taking up to 25 days to finalize a single test. Ex. Since each manufacturer has about 8 per family 
models, this lab would take at least six months to test the equipment only from this company. This has caused a 
major "bottleneck" in the development of sales, just for lack of qualified products, and worse, at a time where 
technology has never been requested. 
 
4. Supply Chain: In order to develop the Solar Photovoltaic production chain and lay the foundation for the industry 
installation in the country, the federal government opted initially for driving the solar module industry. For this was 
granted to all companies to submit one of the modules nationalization project in 5 years - following pre-established 
rules, the possibility of immediate funding by BNDES (Programs FundoClima / Finem). 
For all other components of the solar installation (cabins, transformers, inverters, etc ....) will only be accessible to 
the BNDES, in the event that offer local content higher than 60%. This attitude, in a sense force the manufacturer to 
be established in Brazil, but it is important to note that contrary to what is expected, such an attitude has high levels 
of product prices nationalized the upper parameters to 30% compared to the same components imported and 
hospitalized in Brazil. Therefore, investors who need local funding for participation in tenders, will have to consider 
this increase in its financial projects and most often lose competitiveness with international companies that bring 
credit lines and outdoor products. The example was seen in the last event occurred in 2014. 
Therefore, for us to invest in this technology over the past four years, left in the following believing and fighting for 
all the barriers are overcome and Photovoltaics come to stay. 
 


