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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda modelos de negócios que buscam captar as formas pelas 

quais plantas fotovoltaicas (FVs) de geração distribuída (GD) podem alcançar a viabilidade 

financeira. A GD, especialmente a de origem FV, vem se expandindo no país na última década 

e modelos de negócios apropriados possibilitam maximizar os benefícios de todos os 

stakeholders envolvidos. Para uma melhor compreensão do tema, no decorrer deste trabalho 

fez-se um levantamento sobre a GDFV no Brasil: um histórico sobre a legislação que a rege; 

definições atualizadas e suas modalidades; e um panorama da GDFV no país trazendo dados 

sobre a capacidade instalada.  Modelos de negócios são abordados em um capítulo a parte, no 

qual se versa sobre suas características e como defini-los no âmbito da geração FV. Como os 

mercados internacionais estão mais maduros no campo da GD do que o mercado nacional, com 

cases buscou-se averiguar as particularidades de certos modelos de negócios FV explorados no 

exterior e avaliar a sua aplicabilidade no Brasil. Também foi abordado um case brasileiro de 

sucesso para se aprofundar sobre suas características, que podem vir a ser replicadas em outros 

empreendimentos. Por fim, fez-se algumas considerações sobre o futuro da GDFV no país. 

especulou-se sobre a desaceleração no crescimento da potência instalada que a nova 

regulamentação da ANEEL trará, pois o órgão dá fortes indícios que retirará, dentre outras 

coisas, a isenção sobres as tarifas devidas ao uso do fio da rede; e abordaram-se os modelos de 

negócios de propriedade coletiva e seu potencial para levar um maior número de consumidores 

a usufruir das vantagens da energia solar. Também elencou-se as barreiras que esse tipo de 

geração, que enquadra-se nas modalidades geração compartilhada e condomínios solares 

podem enfrentar. Dentre essas, pode-se citar a impossibilidade da venda de energia elétrica;  as 

limitações do Mercado Cativo ( no qual a GD obrigatoriamente se enquadra); e a necessidade 

da unidade geradora e a unidade recebedora dos créditos de energia elétrica estarem na área de 

uma mesma concessionária. Os modelos de negócios mais adequados variam de acordo com 

situação dos envolvidos, mas independentemente de quais sejam, uma correta adoção destes 

pode contribuir com uma maior difusão da tecnologia da geração solar FV no território 

nacional. 

 

Palavras-chave: Geração Distribuída. Modelos de Negócios. Energia Solar Fotovoltaica. 



  

 

 

ABSTRACT 

 

The present paper deals with business models that seek to capture the ways in which 

distributed generation (DG) photovoltaic (PV) plants can achieve financial viability. DG, 

especially that of PV origin, has been expanding in the country in the last decade and 

appropriate business models make it possible to maximize the benefits of all the stakeholders 

involved. For a better understanding of the topic, during the course of this work a survey was 

made on FVDG in Brazil: a history of the legislation that governs it; updated definitions and 

their modalities; and an overview of FVDG in the country bringing data on installed capacity. 

Business models are covered in a separate chapter, which discusses their characteristics and 

how to define them within the scope of the PV generation. As international markets are more 

mature in the DG field than the domestic market, cases have been sought to investigate the 

particularities of certain PV business models exploited abroad and to evaluate their applicability 

in Brazil. A successful Brazilian case was also approached to delve into its characteristics, 

which can be replicated in other ventures. Finally, some considerations were made about the 

future of FVDG in the country: there was speculation about the deceleration in the growth of 

the installed capacity that the new regulations of ANEEL will bring, since the agency gives 

strong indications that will remove, among other things, exemption envelopes the tariffs due to 

the use of the network wire; and addressed the business models of collective ownership and 

their potential to lead more consumers to enjoy the benefits of solar energy. Also listed the 

barriers that this type of generation, which fits into the modalities shared generation and solar 

condos may face. Among these, it is possible to mention the impossibility of the sale of electric 

energy; the limitations of the Captive Market (in which DG necessarily falls within); and the 

need for the generating unit and the receiving unit of the electric energy credits are in the area 

of the same concessionaire. The most appropriate business models vary according to the 

situation of those involved, but regardless of what, a correct adoption of these can contribute to 

a greater diffusion of the technology of solar PV generation in the national territory .. 

 

 

Keywords: Distributed Generation. Business Models. Photovoltaic Solar Energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na última década a geração fotovoltaica (FV) tem sido uma das fontes que mais 

cresce em capacidade instalada no mundo, inclusive em grandes mercados como China, Japão, 

Índia e Estados Unidos (REN21, 2017). Em números, globalmente, de 2010 para 2018 

registrou-se um aumento de 39,6 GW para 480,4 GW da capacidade instalada deste tipo de 

geração (IRENA STATISTICS, 2019), como mostra o Gráfico 1. 

 

Fonte: Adaptado de IRENA STATISTICS (2019)  

 No Brasil, também foi observado um crescimento semelhante em 2010 o país 

contava com 1 MW instalado, um número que saltou para 2,296 GW em 2018 (IRENA 

STATISTICS, 2019). As previsões apontam que em 2024 o Brasil terá aproximadamente 886 

mil plantas FV residenciais e comerciais instaladas (ANEEL, 2017).  

 De acordo com o Presidente Executivo da Associação Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (ABSOLAR), Sauaia (2019), os projetos de geração distribuída (GD), em 2019 

deverão acrescentar 628,5 MW em capacidade solar ao país, um crescimento de 125%, 

enquanto grandes usinas FV devem somar 383 MW até o final do ano, um avanço de 21%. 

Ainda segundo Sauaia (2019), tal crescimento indica que a GD FVestá ganhando espaço no 

país. 

Esse crescimento baseia-se em inúmeros fatores, como o barateamento da 

tecnologia. Os preços das células de silício, por exemplo,  caíram ,de acordo com  Ficklin 

(2018), de US$1,6 por Watt em 2010 para apenas US$0,3 por Watt em 2017.  
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Gráfico 1 Crescimento da capacidade instalada de geração de 

energia solar no mundo entre 2010 e 2018 em GW 
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Outro ponto que tem contribuído é o aumento nas tarifas de energia elétrica no 

Brasil, pois o consumidor industrial do Mercado Cativo, por exemplo, sofreu um aumento de 

R$44,50/MWh entre os anos de 2011 e 2015. Apenas em 2014 o crescimento da taxa foi de 

12% e em 2015 de 16%, o equivalente ao dobro do IPCA observados nos mesmos anos, 6,4% 

e 8,3%, respectivamente (PANORAMA COMERC, 2015). 

Além disso, houve o aperfeiçoamento da regulação do setor. A Resolução  

REN482/2012 já estabelecia as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração 

distribuída a sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia. 

Posteriormente, foi complementada em 2015 pela Resolução Normativa nº 687 que facilitou 

que os agentes do setor aderissem a GD partindo da sua própria produção de energia elétrica  

(N. MARTINIANO, 2015). Como estímulo criado pode-se citar a regularização de novas 

modalidades para a geração distribuída fotovoltaica (GDFV). 

Essas mudanças na legislação permitiram o surgimento de diferentes tipos de 

modelos de negócios para GDFV, daqui em diante referidos apenas como modelos de negócios 

FV (HORVÁTH; SZABÓ, 2018). Para Schoettl&Lehmann-Ortega (2011), o conceito de 

modelos de negócios FV costuma ser vago, mas a definição mais aceita é de que eles são a 

forma como a planta FV gera valor e o transforma em rendimentos. Na mesma pesquisa, afirma-

se que os grupos envolvidos na cadeia de energia solar poderiam ter mais retorno econômico e 

social aprimorando tais modelos (VILELA; SILVA, 2017). 

 

 

1.1 Justificativa 

O Brasil apresenta um grande potencial para geração solar. A termos de 

comparação, a Alemanha, uma das líderes no setor, possui uma incidência diária entre 2,5 e 3,5 

kWh/m² ao longo do ano, ao passo que no território brasileiro a incidência varia entre 4,1 e 6,5 

kWh/m² (ROSA; GASPARIN, 2016), como mostra a . O mesmo estudo indica que a 

implantação dos sistemas ainda é singela frente ao potencial mencionado. Resolução Normativa 

nº 687 autoriza empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, a geração 

compartilhada e o autoconsumo remoto, que buscam facilitar o aproveitamento desse potencial, 

no que se refere a geração distribuída (VILELA; SILVA, 2017).  
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      Fonte: Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais (2017) 

Apesar de serem relativamente novos no setor de energia brasileiro, mecanismos 

semelhantes já foram implementados em outros países onde auxiliaram na inserção da geração 

FV no segmento de distribuição. Dentre os modelos de negócios criados com bases neles pode-

se citar: Shared Solar, Solar Shares ou Community Shared Solar que permitem que as partes 

interessadas se unam em um consorcio ou cooperativa buscando gerar a própria energia elétrica 

instalem um sistema de micro e minigeração distribuída (VILELA; SILVA, 2017). 

Assim, o aprimoramento de modelos de negócios para GD de propriedade ou 

utilização compartilhadas surge como uma oportunidade para que os consumidores tenham 

Figura 1 Média anual do total diário de irradiação global horizontal no Brasil 
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acesso aos benefícios da geração de energia solar diluindo o risco e o investimento inicial 

necessário(COSTA; SANTOS, 2017). 

 

1.2  Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

Analisar modelos de negócios para GDFV em que a propriedade das instalações ou a 

utilização da energia elétrica gerada pelas plantas FV é compartilhada. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

● Esclarecer a respeito da GD no país e as regras que a regem. 

● Identificar modelos de negócio FV genéricos. 

● Identificar casos de GDFV compartilhada. 

● Elencar os desafios e as vantagens de seus modelos de negócios. 

● Avaliar a aplicabilidade no Brasil. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

      O desenvolvimento do trabalho será dividido em Referencial Teórico e  

Resultados e Discussão . 

No item 3.1.1, será apresentado um breve histórico da legislação sobre GD no país. 

No item 3.1.2 serão explicitados os conceitos atrelados ao tema, para que não haja duplicidade. 

Em seguida, no item 3.1.3, um panorama da GD fotovoltaica em território nacional será traçado. 

A partir de então no item 3.2.1, para alcançar o objetivo deste trabalho as estruturas de um 

modelo de negócios serão explanadas. No item 3.2.2 será possível identificar modelos de 

negócios genéricos. 

 Os resultados do trabalho, apresentados após o Referencial Teórico, consistirão em 

identificar os traços desses modelos de negócios genéricos em cases (itens  4.1, 4.2 e 4.3) e 

avaliar a sua aplicabilidade no país, abordando-os quanto a sua legalidade, suas vantagens e 

barreiras de implementação. Na conclusão, o capítulo final, estarão presentes considerações 

sobre o futuro da GD fotovoltaica no Brasil e os modelos de negócios que poderiam a fazer 

parte dele. 
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2 METODOLOGIA 

A natureza dessa pesquisa deste trabalho é exploratória e o principal método 

utilizado consiste na exploração de referência bibliográficas. Como fontes foram utilizados os 

dados disponibilizados por agências e órgãos brasileiros como a ANEEL, a EPE e a CCEE, 

além de organizações internacionais como a Internatonal Energy Agency (IEA) e o National 

Renewable Energy Laboratory (NREL).  

Para uma definição precisa dos conceitos de Micro e Minigeração distribuída  e das 

regras que a regem recorreu-se ao estudo da Resolução Normativa nº 492 de 2012 da ANEEL 

e da Resolução Normativa Nº 682, também do mesmo órgão. A fim de se aprofundar nos 

conceitos que permeiam o tema e suas implicações recorreu-se a artigos científicos nacionais e 

internacionais. 

Uma análise mais detalhada dos modelos de negócios FVs, que se  dará com a 

exploração de cases. Estes também foram extraídos de artigos nacionais e internacionais, além 

do material disponibilizado em congressos, em revistas renomadas e por companhias 

internacionais  . A maior parte do acervo utilizado estava disponibilizado online e foi 

identificado através de buscas com palavras chaves relacionadas ao tema deste Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

Estes foram selecionados de modo a conter os elementos mais representativos dos 

principais modelos de negócios FV identificados nas referência bibliográficas. Também levou-

se em consideração sua relevância e a existência ou não do modelo em território nacional. 

Buscou-se apresentar uma sorte de cases que englobasse cases nacionais e internacionais. 

Cada case será abordado individualmente.  Far-se-á uma contextualização de cada 

um identificando suas características mais marcantes para definir  o modelo de negócios FV, 

dentre os referidos ao longo do trabalho, que melhor os enquadram. Serão então sintetizados 

como apresentado na  Tabela 1 e uma avaliação quanto a aplicabilidade no Brasil considerando 

o ponto de vista legal a seguirá. 

                              Tabela 1 Síntese do Case 
Síntese do programa 

Tipo de programa  

Localização  

Tamanho  

Participação  

Propriedade da geração  

Aquisição dos assinantes  

Tempo de participação  

                                                Fonte: O próprio autor 
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Ao final do trabalho serão feitas considerações sobre o futuro da GDFV no Brasil 

e os modelos de negócios que podem ser abordados para explorar o potencial brasileiro para 

geração solar. Também serão feitas observações sobre as barreiras que devem ser transpostas.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Geração solar distribuída no Brasil  

3.1.1 Histórico da Legislação 

 

A regulamentação da GD no Brasil é relativamente recente: uma das primeiras 

legislações sobre o tema foi a Lei nº10.848 de março de 2004. Como pode ser visto no Art. 2º, 

ela permitia as distribuidoras contratarem energia proveniente de geração distribuída 

(NASCIMENTO, 2017).  

Art. 2º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de 

distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN deverão garantir 

o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante contratação regulada, por meio de 

licitação, conforme regulamento, o qual, observadas as 26 diretrizes estabelecidas nos 

parágrafos deste artigo, disporá sobre:  

......................................................................................................  

§ 8º No atendimento à obrigação referida no caput deste artigo de contratação da 

totalidade do mercado dos agentes, deverá ser considerada a energia elétrica:  

I - .........................................................................................  

II - proveniente de:  

a)geração distribuída, observados os limites de contratação e de repasse 

às tarifas, baseados no valor de referência do mercado regulado e nas 

respectivas condições técnicas; ”  

 

O modelo de contratação para a GD pelas concessionárias foi especificado por meio do 

decreto nº 2.653, de 30 de julho de 2004: 

 
Art. 14. 

 Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a produção de energia 

elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários, permissionários 

ou autorizados, incluindo aqueles tratados pelo art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, 

conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador, exceto aquela 

proveniente de empreendimento:  

I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e  

II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a setenta e 

cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser estabelecida até dezembro de 

2004.  

......................................................................................................  

Art. 15. A contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração 

distribuída será precedida de chamada pública promovida diretamente pelo agente de 

distribuição, de forma a garantir publicidade, transparência e igualdade de acesso aos 

interessados.  

§ 1º O montante total da energia elétrica contratada proveniente de empreendimentos 

de geração distribuída não poderá exceder a dez por cento da carga do agente de 

distribuição. 

 

 

 

Nota-se que a legislação restringiu a contratação de energia distribuída pelas 

distribuidoras apenas aos empreendimentos dos agentes concessionários, permissionários e 
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autorizados. Ou seja, a compra do excedente de energia de unidades consumidoras que gerem 

energia elétrica  para consumo próprio não era contemplada (NASCIMENTO, 2017).  

Ainda de acordo com Nascimento(2017), a regularização de um sistema de 

compensação só veio a ocorrer oito anos depois quando a ANEEL editou a Resolução 

Normativa ANEEL n° 482, em 17 de abril de 2012. Esse documento definiu os procedimentos 

para as distribuidoras terem acesso a energia elétrica proveniente da micro e mini geração. 

Posteriormente, em 2015 a Resolução n° 687 foi estabelecida e criou a possibilidade 

de GD em condomínios, onde a energia elétrica  gerada pode ser repartida entre condôminos de 

acordo com as porcentagens predefinidas entre os mesmos. Também foi nesse meio que surgiu 

a figura da “geração compartilhada” , que representa grande passo  para a  expansão da geração 

FV em quantidade de unidades consumidoras com acesso aos seus benefícios.(VILELA; 

SILVA, 2017)  

 

3.1.2 Definições da Resolução n° 687 de 2015  

Como dito anteriormente, a Resolução Normativa n°687 de 2015 foi um marco para 

a geração FV no Brasil por tocar pontos concernentes a GD. A fim de melhor compreende-la, 

alguns conceitos serão elucidados a seguir , como o de micro e minigeração.  

O Art. 1º da Resolução 687/2015 alterou o Art. 2º da Resolução Normativa nº 482, 

de 17 de abril de 2012 e atualizou, entre outras, as suas definições. Segundo este Artigo, a 

microgeração distribuída passou a ser entendida como a unidade geradora com potência 

instalada menor ou igual a 75 kW que faz uso de cogeração ou fontes renováveis de energia 

elétrica conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

Já a minigeração inclui a centrais em condições semelhantes às de microgeração que possuam 

potência instalada superior a 75 kW e menor do que 3 MW para fontes hídricas ou igual a 5 

MW no caso de cogeração. 

O mesmo se deu com o sistema de compensação de energia elétrica que de acordo com 

ANEEL(2015) é entendido pelo sistema no qual a energia ativa, gerada através de microgeração 

e minigeração e injetada na rede por unidades consumidoras, é cedida às concessionárias por 

meio de empréstimo gratuito à distribuidora local para posteriormente ser compensada com o 

consumo de energia elétrica. Os créditos de energia gerados desse modo são válidos por 60 

meses e poderão ser utilizados para abater o consumo em outro posto tarifário ou na fatura do 

mês subsequente(ENEL, [s.d.]). Um esquemático do sistema de compensação de energia 

elétrica e créditos pode ser observado na Figura 2. 
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Fonte: D. Vieira(2017) 

Nota-se que a palavra gratuitamente continuou a persistir implicando que ao 

consumidor ainda é vetada a comercialização de energia elétrica (URIAS; NETO, 2018). No 

entanto, a RN 687/2015 abriu caminho para novos modelos ao manter e introduzir certas 

modalidades de consumo tais como as definidas pela mesma ainda no Art. 2 e sumarizadas na  

Figura 3. 

 

Fonte: Adaptado de D. Vieira(2017) 

 

Dentre elas, está o empreendimento com múltiplas unidades consumidoras (GD em 

condomínios), caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente. Cada 

fração com uso individualizado deve constituir uma unidade consumidora e as instalações para 

atendimento das áreas de uso comum devem constituir uma unidade consumidora distinta, de 

responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento com 

a microgeração ou minigeração distribuída (ANTONIOLLI et al., 2018). 

 Além disso, é preciso que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma 

mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, 

de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do 

GD compartilhada
Autoconsumo 

remoto
Condomínio 

com GD
GD junto à 

carga

Figura 3 Modalidades de GD reconhecidas pela Aneel 

Figura 2 Sistema de Compensação de Energia Elétrica  
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empreendimento (ANTONIOLLI et al., 2018). A  Figura 4 busca ilustrar um empreendimento 

com múltiplas UCs. 

        Fonte: Engenharia de Projetos (2018)  

A resolução também definiu a geração compartilhada, caracterizada pela reunião 

de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou 

cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com 

microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas 

quais a energia excedente será compensada (SISTEMA OCB, 2015). A Figura 5 ilustra um 

empreendimento de geração compartilhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Engenharia de Projetos (2018) 

Ademais, REN 687/2015 a figura do autoconsumo remoto, aquele que entende 

unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, 

ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração 

distribuída em local diferente das unidades consumidoras (ANEEL, 2015). É preciso que elas 

estejam dentro da mesma área de concessão ou permissão nas quais a energia excedente será 

compensada (ANEEL, 2017). A       Figura 6  ilustra um sistema de Autoconsumo remoto. 

 Figura 4 Empreendimento com múltiplas UCs 

Figura 5 Geração compartilhada 
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      Figura 6 Autoconsumo remoto 

Fonte: Engenharia de Projetos (2018) 

 

A criação das figuras descritas acima permite um grande avanço da GD uma vez que 

estas surgem como uma possível solução para consumidores que desejam investir em fontes 

alternativas, mas não possuem lugares ou condições financeiras adequadas para tal (COSTA; 

SANTOS, 2017).Na Tabela 2 é possível ver uma comparação entre a REN 492/2012 e a REN 

687/2015  

 

Tabela 2 Evolução da regulaentação sobre Sistemas de Compesação de 

Energia entre 2012 e 2015 
 REN 492/2012 REN 687/2015 

Limite de 

capacidade 
100 kW(micro); 1MW 

(mini) 

75 kW(micro); 1MW 

(mini) 

Período de 

compensação 
36 meses 60 meses 

Modalidades 

permitidas 
Consumo próprio (GD 

junto a carga) ; 

autoconsumo remoto 

Consumo próprio (GD 

junto a carga) .; 

autoconsumo remoto; 

geração compartilhada 

Procedimento para 

excesso de geração 
Sem compensação Sem compensação 

  Fonte: Adaptado de  Ramalho Et. al.(2017) 

3.1.3 Panorama Brasileiro 

A partir da atualização da REN 482/2012 realizada em 2015, sistemas de geração 

descentralizados começaram a se popularizar. Inicialmente a expansão foi lenta, mas já em 2016 

observou-se  um salto de mais de quatro vezes no número de instalações, terminando o ano com 

81 MW instalados, distribuídos em 7,7 mil unidades (ANEEL, 2017). A marca das 20 mil 

instalações  veio a ser ultrapassada em 2018 (ANEEL, 2018). 
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Apesar do crescimento registrado, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) a parcela de energia elétrica proveniente do setor de GD ainda é insignificante perante o 

potencial do país para esse tipo geração. Ainda segundo EPE (2017), dentre as tecnologias de 

GD, as de geração FV apresentam um maior potencial de penetração, tanto graças a sua 

modularidade crescente como a redução dos custos(EPE. ENERGY RESEARCH COMPANY, 

2017). Esse potencial para a geração em pequeno porte já vem sendo aproveitado, como o indica 

o Gráfico 2 no qual observa-se que a participação da GDFV  equivale a aproximadamente 85,8 

% da GD total brasileira .  

 

Gráfico 2- Evolução de potência instalada (MW) no Brasil em micro e 

minigeração distribuída por tipo de fonte entre 2012 e Maio de 2019 

  

              Fonte: Adaptado de ANEEL/ABSOLAR (2019). 

Com relação à classe de consumidores, o Gráfico 3 mostra o setor residencial na 

liderança da GDFV em  número de instalações  de sistemas  com  aproximadamente 74%, 

seguido pelo setor comercial que possui cerca de 17 % (SAUAIA, 2019). O mesmo 

levantamento demonstra, como pode ser visto no Gráfico 4, que estas posições ser invertem 

quando se trata da potência instala de geração de energia solar FV, indicando que as os sistemas 

instalados para atender ao setor de Comércio e Serviços são significativamente mais potentes 

do que os instalados em residências. 
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Gráfico 3  Número de sistemas instalados de GDFV no Brasil em maio de 

2019 

 

 

Fonte: Adaptado de ANEEL/ABSOLAR (2019). 

 

 

 

Gráfico 4- Potência instalada de GDFV no Brasil em maio de 2019 

 

Fonte: Adaptado de ANEEL/ABSOLAR (2019). 

Como dito anteriormente, a GD engloba diversas modalidades. O Gráfico 5 mostra 

a quantidade de conexões e os consumidores que recebem os créditos advindos delas em 

Outubro de 2018 e o Gráfico 6 ilustra a situação em Maio de 2019. No caso de geração na 

própria unidade consumidora (UC), entende-se como o sistema que atende apenas ao consumo 
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no próprio  local de geração, dos demais, a geração supre mais de uma instalação atendendo 

aos requisitos da REN n° 687/2015. 

 

Gráfico 5-Modalidade de GDFVno Brasil até Outubro de 2018 

 

Fonte: Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (Atualizado em 10/10/2018) 

 

Gráfico 6 Modalidade de GDFV no Brasil em Maio de 2019 

 

Fonte: Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (Atualizado em 22/05/2019) 

 

 

 Com cerca de 86% das conexões destinando-se ao atendimento de uma única 

unidade consumidora, há coerência com o que mostra o  Gráfico 6, que demonstra a 
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concentração nas classe residencial. Em sua maioria, estas produzem a energia elétrica na 

própria unidade consumidora. 

  A comparação entre o Gráfico 5 e o Gráfico 6 endossa  o que já havia sido 

observado no Gráfico 2, o mercado de GDFV no país segue aquecido, tendo crescido nos cinco 

primeiros meses de 2019 cerca de 40% (em potência instalada) em relação a Dezembro de 2018. 

Em valores absolutos, 36.593 novas unidades de GDFV foram instaladas entre Outubro de 2018 

e Dezembro de 2019. De acordo com Kafruni (2018), em razão principalmente de uma 

expectativa na regulação que trará a remuneração do uso do fio da rede de distribuição.  

A ANEEL já sinalizou que alterações na regulamentação virão. Para Konzen( 

2019), analista da EPE, regras como a tarifa monômia sem distinção de horária estão defasadas. 

A tarifa monômia é a tarifa de fornecimento de energia elétrica constituída por preços aplicáveis 

unicamente ao consumo de energia elétrica ativa (ABRACEEL, 2019). Esta deve perder espaço 

para  tarifa binômia, o conjunto de tarifas de fornecimento constituído por preços aplicáveis ao 

consumo de energia elétrica ativa e à demanda faturável (ABRACEEL, 2019). Konzen (2019) 

afirma que a tarifa monômia não incentiva a redução da demanda máxima e inovações (baterias, 

equipamentos inteligentes) e também não remunera adequadamente a distribuidora no sistema 

de compensação de energia (net metering). 

Contudo, a ANEEL não pretende conduzir a mudança unilateralmente e tem 

incentivado e promovido uma série de eventos para debater as mudanças na regulamentação 

(ROLIM, 2019). De acordo com Rabelo (2019), a revisão da REN nº 482/2012 seguirá 

diretrizes, sumarizadas na Figura 7, para mitigar os efeitos negativos que pode vir a gerar pra 

os produtores de energia. 

 

Figura 7 Diretrizes para a  atualização da REN 482/2012  

 

Fonte: Rabelo ( 2019). 
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 O Gráfico 7 mostra a distribuição das conexões de GDFV por estado até Maio 

de 2019. Observa-se que os empreendimentos estão concentrados principalmente na região 

Sudeste seguida pelas regiões Sudeste e Centro-oeste. É possível perceber uma acentuada 

concentração de empreendimentos em Minas Gerais. Isto deve-se em grande parte a decisão do 

Governo mineiro de conceder isenção de ICMS a energia elétrica gerada pelo consumidor 

dentro do Sistema de Compensação de Energia (RIBEIRO, 2018).  

 

Gráfico 7 Distribuição das conexões de GDFV por estado em Maio de 2019  

Fonte:Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (Atualizado em 22/05/2019) 

 

 

 

 

3.2 Modelos de Negócios 

3.2.1 Conceito de Modelo de Negócios 

A transformação global para a sociedade sustentável permite o crescimento notável 

da penetração da geração FV na rede elétrica e as tecnologias em desenvolvimento têm buscado 

garantir uma conexão acessível e estável com rede principal. Uma vez que as plantas FV tendem 

a ser um importante meio de aproveitamento da energia solar, seu rápido crescimento afeta o 

planejamento e a rede inteira, pois tem um impacto sobre como as concessionárias gerenciam 

os negócios. Portanto, um modelo de negócios apropriado é a chave para maximizar os 

benefícios não só desses, mas de todos os stakeholders e agregar valor aos clientes. 

(XIAOYAN, 2014). 
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A partir disso, faz-se necessário apresentar a definição de modelo de negócios. Há 

na verdade, várias possíveis, mas de acordo com Morris Et. al (2005), no nível mais rudimentar, 

o modelo de negócios é definido apenas em termos do modelo econômico da empresa. A 

preocupação é com a lógica da geração de lucros. As variáveis de decisão relevantes incluem 

fontes de receita, metodologias de precificação, estruturas de custos, margens e volumes 

esperados.  

Para a revista norte-americana Financial Times (2018), trata-se da descrição do 

método ou meio pelo qual uma empresa tenta capturar o valor de seus negócios. Pode ser 

baseado em muitos aspectos diferentes de uma companhia, como, por exemplo, como faz, 

distribui, avalia ou anuncia seus produtos.  

Quem também atribui uma função mais ampla de modelo de negócio é Slywotzky 

(1996), tratando-o como a totalidade de como uma empresa seleciona seus clientes. Para o 

mesmo, o modelo de negócios define e diferencia suas ofertas, define as tarefas que executará 

e terceirizará, configura seus recursos, vai ao mercado, cria utilidade para clientes e captura 

lucros.  

Dentro do modelo de negócios outro conceito muito importante a ser esclarecido  é 

o de proposta de valor que, segundo o Cambridge Business English Dictionary (2018). Trata-

se da razão dada pelo vendedor para a compra de seu produto ou serviço em particular, baseado 

no valor que o mesmo oferece aos clientes. 

3.2.2 Modelos de negócios fotovoltaicos 

No decorrer do presente TCC, os modelos de negócios específicos para a  geração 

FV serão chamados de modelos de negócios FV e podem ser caracterizados a partir da 

propriedade do sistema, que indica quem é responsável por contribuir com os recursos; quais 

vantagens o projeto trará; quem lucrará com o mesmo e quem será culpado em caso de erros no 

planejamento ou na execução. Sabe-se que uma única organização poderia desempenhar todas 

as funções, mas muitas vezes duas ou mais partes estão envolvidas na instalação ou operação 

de plantas FV (SLACKERELLI, 2017).  

Essa é uma das razões pelos quais Frantzis et al. (2008) afirma que todas as partes 

interessadas e principalmente as concessionárias terão que se adaptar e aprimorar para manter 

seus negócios. Além delas, o grupo dos steakholders, listados na Figura 8, inclui o consumidor 

final, o proprietário do sistema, as agências regulamentadoras, as companhias de transmissão 

e, quando um nível de penetração maior da geração FV for atingido, os comercializadores de 

energia, 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
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Figura 8- Steakholders do setor de GD de energia elétrica 

 

Fonte: Adaptado de Frantzis et al. (2008) 

 

Ainda de acordo com Frantzis et al. (2008), os modelos podem ser categorizados a 

partir tanto da propriedade como da aplicação do sistema. Quanto a propriedade, isto é, a quem 

pertence o sistema, existiriam pelo menos três categorias possíveis. Na primeira, nomeada neste 

TCC como categoria usuário, o próprio consumidor é o proprietário. Já na segunda, terceiros, 

as instalações não pertencem nem ao usuário nem à concessionária, mas a um terceiro que vende 

a energia ao consumidor final. Na categoria concessionária, as distribuidoras de energia são as 

proprietárias do sistema FV. A Figura 9 mostra um diagrama com os tipos de propriedade de 

sistemas de GD. 

 

Figura 9- Tipos de propriedade de sistemas de GD 

 

 Fonte: Adaptado de  Xiaoyan (2014)  
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Tratando-se de aplicação, Frantzis et al. (2008) dividiram os sistemas FV em 

comercial e residencial , as duas principais aplicações no Brasil de acordo com o Sistema de 

Registro de Geração Distribuída (2018), e  os agregou em novas construções ou já existentes, 

aqui referidas como retrofit. O segmento retrofit engloba os módulos FV instalados em tetos 

de casas já existentes. O seguimento novas construções, reúne as edificações que no momento 

da sua construção integram módulos FVs. A Figura 10 mostra um diagrama com as aplicações 

para as quais a planta pode se destinar. 

Figura 10- Aplicação para qual se destina a planta 

 

Fonte: Adaptado de Frietzis et al (2008). 

Com essas definições é então possível a criação de várias configurações para a 

exploração comercial da GDFV (VILELA; SILVA, 2017).  

Na literatura é possível encontrar estudos que alegam que a parcela crescente de 

sistemas de energia renovável de propriedade e operados por clientes leva à diminuição da 

demanda de eletricidade e consequentemente à erosão das receitas das concessionárias. Assim 

a questão para estas últimas é como se beneficiar da crescente geração do lado do cliente 

(RICHTER, 2011). A fim de estudar isso mais a fundo, Richter (2011) aborda dois modelos de 

negócios genéricos ideais, um centrado no consumidor e outro na concessionária.  

No modelo centrado no consumidor, consumer-side, o sistema de geração está 

localizado na propriedade do cliente e tem o tamanho médio não ultrapassa 1 MW. A proposta 

de valor da oferecida pela concessionária pode variar de simples serviços de consultoria a um 

pacote completo incluindo financiamento, propriedade e operação de recursos. Com a 

concessionária financiando e possuindo recursos do consumer-side, a relação com o cliente 

final é fortalecida e há a possibilidade de prover acesso a novos segmentos de clientes, como 
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os que de outro modo não poderiam arcar com o investimento. As receitas da concessionária 

proveriam então do retorno sobre os ativos e a da cobrança de serviços considerando custos 

como administração, instalação e operação dos serviços.  

No modelo centrado na concessionária, utility-side, os projetos variam geralmente de 1 

a cerca de 100 MW. A proposta de valor desse modelo de negócios é a geração de energia 

elétrica em grande escala alimentada na rede, portanto, a interface desse do cliente consiste em 

contratos de compra de energia em um nível de negócios para negócios em vez de tratar 

diretamente com o cliente final. Quanto a infraestrutura, esses projetos são muito mais 

semelhantes às tradicionais formas de geração de energia centralizada do que ao modelo 

consumer-side, estando mais próximos as competências centrais de gerenciamento e operação 

das concessionárias. Os custos advindos da construção e da operação são remunerados pelo 

pagamento regular das tarifas de energia elétrica ou créditos fiscais por investimento. A Figura 

11 apresenta um diagrama que sumariza os tipos de centralização. 

 

 

Figura 11- Tipos de centralização 

 

Fonte: Adaptado de , Richter (2011). 

 

No decorrer da disseminação da geração FV outros modelos foram surgindo e 

atualmente nos Estados Unidos um dos mais difundidos trata-se do third-party, ou terceiros. 

(VILELA; SILVA, 2017). Nesse tipo de modelo já referido anteriormente, empresas, terceiros, 

são proprietárias dos módulos FVs instalados na residência dos consumidores. As companhias 

recuperam seu investimento seja alugando-os ou vendendo a eletricidade gerada. 

(HOOGDUIN, 2017). Desse modo, o usuário não precisa assumir os riscos e arcar com o 

investimento inicial.(VILELA; SILVA, 2017).  

Outro modelo de operação a ganhar força trata-se do Community/ Shared Solar ou 

geração compartilhada, caracterizado por sistemas que fornecem energia elétrica e/ou benefício 

financeiro a vários membros da comunidade. Concernente a esses programas de geração, 

diferentes padrões de propriedade existem. (HOOGDUIN, 2017). A operação pode se dar de 
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vários modos, como por exemplo o modelo de operação de geração compartilhada apresentado 

na a Figura 12. 

 

Fonte:  Adaptado de Augustine; McGavisk (2016) 

Alguns estudiosos fazem ainda uma distinção entre Community e  Shared Solar. Para o 

departamento norte-americano Office of Energy Efficiency & Renewable (EERE)(2017), os 

modelos Community Solar incentivam a implantação de tecnologia solar nas comunidades, 

possibilitando que as pessoas invistam em energia solar juntas. Já o segundo cai sob o guarda-

chuva do primeiro permitindo que vários participantes se beneficiem diretamente da energia 

produzida por um painel solar. Os participantes do segundo geralmente se beneficiam da 

propriedade ou da locação de uma parte de um sistema, ou da compra de blocos de kWh de 

geração de energia renovável. (EERE, 2017). 

Para Augustine e McGavisk (2016) o cerne da diferença está que no Community os 

participantes podem adquirir os equipamentos do sistema, enquanto no outro estes devem se 

ater a comprar a energia.  

3.2.2.1 Modelos de negócios com geração compartilhada e múltiplas UC 

Segundo Feldman et al. (2015) , apesar do enorme crescimento no mercado FV dos 

EUA na última década, os modelos de negócios de FV e os ambientes regulatórios 

historicamente não foram projetados para fornecer acesso a parcela significativa de potenciais 

clientes da geração FV. Como resultado, os benefícios econômicos, ambientais e sociais são 

limitados a um número selecionado de clientes. 

Figura 12- Modelo de operação de geração compartilhada 
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Uma possível solução é a geração compartilhada que abrange modelos para a 

implantação de sistemas que conectam as partes interessadas da comunidade para aumentar a 

penetração de energia renovável. Esses modelos incluem compras em grupo, financiamento 

coletivo e investimento na comunidade e modelos baseados em doações. Conforme 

demonstrado na Figura 13, os programas tanto de geração compartilhada como de múltiplas 

UC podem localizar, financiar e vender eletricidade de plantas FV de várias formas diferentes 

(FELDMAN et al., 2015). 

 

Figura 13- Modelos de geração compartilhada e múltiplas UCs  

  
Compra e geração de 

energia coletivamente 

Geração compartilhada 

com energia consumida 

longe do local de 

geração 

  
Geração no local da 

utilização (edifício com 

múltiplas UCs) 

Modelos financeiros 

orientados pela 

comunidade  
Fonte: EERE (2017). 

 

As pessoas têm muitas razões para organizar ou participar de um projeto e geração 

compartilhada. Assim como seus motivos variam, o mesmo acontece com os possíveis modelos 

de projeto, cada um com um conjunto único de custos, benefícios, responsabilidades e 

recompensas (COUGHLIN et al, 2012). A seguir estão 3 deles. 

1. Modelo Patrocinado pela Concessonária: a concessionária possui ou opera um projeto 

que está aberto à participação voluntária do contribuinte. 
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2. Modelo de Entidade de Propósito Específico (EPE): Indivíduos se unem em uma 

empresa para desenvolver um projeto solar compartilhado na comunidade. 

3. Modelo Sem Fins Lucrativos: Uma corporação beneficente sem fins lucrativos 

administra um projeto em nome de doadores ou membros. 

Os diferentes tipos de patrocínio possuem pros e contras a depender da situação e 

objetivo. A Tabela 3 sumariza as características de cada modelo. 

 

Tabela 3- Tabela comparativa de modelos 
 Concessionária EPE Sem Fins Lucrativos 

Propriedade 
Concessionária ou 

terceiros 
Membros da EPE 

Organização sem fins 

lucrativos 

Financiado por 

Concessionária, 

concessões, inscrições de 

contribuintes 

Investimento dos 

membros, concessões, 

incentivos 

Afiliados, doadores, 

contribuintes, 

concessões 

Hospedado por 
Concessionária ou 

terceiros 
Terceiros 

Organização sem fins 

lucrativos 

Perfil dos 

assinantes 

Aqueles que pagam taxas 

da concessionária 

Investidores da 

comunidade 
Doadores, membros 

Motivação dos 

assinantes 
Uso próprio da energia 

Retorno do 

investimento, uso da 

própria energia 

Retorno do 

investimento, 

filantropia 

Estratégia de 

longo prazo 

Oferecer opções de 

geração solar, adicionar a 

geração solar no portfólio 

da empresa 

Vender sistemas para 

hospedar, manter a 

produção de energia 

Manter a produção de 

energia durante a 

vida útil do sistema 

solar  

Fonte: Adaptado de  Coughlin et al (2012, apud Vilela & Silva, 2017)  

 

 Para Augustine e McGavisk (2016) sistemas patrocinados por entidades especiais 

são apoiados por empresas e criados com a intenção de produzir energia solar de forma 

compartilhada podendo ser estabelecidos pelas concessionárias ou pelos clientes. Alguns 

organizadores optaram por estruturar seus projetos como um negócio ou apoiar-se em entidades 

comerciais existentes para ajudar a apoiar a iniciativa. As concessionárias também podem criar 

uma empresa separada para desenvolver uma comunidade esse tipo de projeto ou utilizar uma 

subsidiária com fins lucrativos. 
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No mesmo estudo Augustine e McGavisk (2016) também afirmam que o 

envolvimento do assinante nos projetos pode variar, mas normalmente envolve um dos 

seguintes: 

1. Compra de painéis: os clientes pagam uma taxa inicial para toda a geração futura de 

um painel ou de uma parte de um painel e obtêm uma parte proporcional em créditos de contas 

ou créditos financeiros 

2. Aluguel de painéis: os clientes fazem pagamentos antecipados ou contínuos para 

garantir energia por um período finito 

3. Investir na planta: os clientes se reúnem e pagam uma porcentagem dos custos do 

projeto para receber uma parcela proporcional da geração.  

A Figura 14 apresenta um diagrama contendo as formas como o assinante pode 

participar no modelo SPE.  

 
Fonte: Adaptado de  Augustine e McCavisk (2016) 

 

Considerando todos os tipos de envolvimento do assinante no projeto, a escolha de 

que tipo de contrato será adotada para se ter acesso aos painéis dependerá dos seus 

conhecimentos prévios sobre a geração compartilhada, o marketing ao qual o assinante foi 

exposto e de uma análise financeira. Também é preciso considerar questões técnicas como a 

definição do sistema que irá creditar os retornos advindo das plantas e que viabilizará a  

inscrição de novos clientes (AUGUSTINE; MCGAVISK, 2016).  

Cada tipo de contratação apresenta as suas vantagens e desvantagens que para 

melhor serem compreendidas são apresentadas de forma sucinta  na Tabela 4 

 

Participação do 
assinante

Compra de painéis

Aluguel de painéis 

Investidor

Figura 14-Participação do assinante no modelo EPE 
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Tabela 4- Tipo de contratação 

 Comprar painéis  Alugar painéis  Investir no sistema 
Comprar energia/ 

capacidade 

Descrição 

Clientes pagam 

antecipadamente por toda 

a geração futura de um 

painel ou porção de 

painel e recebem créditos 

na conta de energia ou 

créditos financeiros  

Clientes fazem um 

pagamento antecipado 

ou parcelado para 

assegura energia por 

um período limitado 

Clientes pagam 

conjuntamente uma 

porcentagem dos 

custos do projeto e 

recebem uma parte 

previamente acordada 

da geração 

Clientes se 

inscrevem para 

pagar mensalidades 

por capacidade (kW) 

ou geração (kWh) e 

recebem créditos nas 

suas contas 

Prós 

Provê fundos 

antecipadamente para o 

projeto; benefícios de 

longo prazo para os 

clientes; preço garantido 

para os consumidores, 

possível repassar 

incentivos fiscais para os 

consumidores  

Provê fundos 

antecipadamente para 

o projeto; benefícios 

de longo prazo para os 

clientes; preço 

garantido para os 

consumidores; mais 

fácil de gerenciar o 

fim do projeto 

Financiamento 

externo, realmente 

possuído pela 

comunidade 

Acessível e flexível 

para os clientes  

Contras  

Problemas de revenda; 

escrutínio de títulos e 

legislação fiscal; 

compromisso de longo 

prazo do assinante 

Problemas de revenda; 

baixo ROI (Return of 

Investiment-  Retorno 

sobre o Investimento) 

para os clientes que 

adquirem  

Alto valor mínimo 

para participação; 

comprometimento de 

longo prazo do 

proprietário do lugar 

de instalação ; risco 

financeiro para os 

clientes 

Pode haver baixo 

retorno para os 

clientes; fluxo de 

receita incerto para o 

proprietário do 

projeto 

Fonte: Adaptado de Augustine e McCavisk (2016)  

 

É preciso lembrar que pelo Art 2. da Resolução 687/2015 da Aneel e como ressalta 

Vieira D. (2017) , no Brasil é vedado aluguel em R$/kWh, portanto, a contratação que considera 

a compra de energia elétrica ou por capacidade não é permitida no país. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na presente seção são apresentados três cases que ilustram diferentes  Modelos de 

Negócios FV, analisados quanto às suas peculiaridades e quanto à sua aplicabilidade no Brasil. 

 

4.1 Coober 

 A primeira cooperativa de energia renovável do Brasil entrou em funcionamento 

no dia 05 de agosto de 2016, no município de Paragominas, no estado do Pará A micro-usina 

FV da Cooperativa Brasileira de Energia Renovável (Coober) começou a operar com 

capacidade de 75 kWp. Ao todo foram investidos R$ 600 mil na micro-usina solar. O recurso 

é oriundo da contribuição dos 23 cooperados que fundaram a cooperativa em fevereiro de 2016 

(AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

 O espaço físico da micro-usina reúne 288 placas FV que possuem capacidade de 

produção média de 11.550 kW/h por mês. O arranjo da planta pode ser observado na Figura 15. 

Toda energia elétrica é injetada na rede da Celpa (concessionária local). Os créditos gerados 

são rateado entre os cooperados de acordo com as cotas estabelecidas previamente e descontado 

diretamente na conta de energia.  

       Fonte: Prefeitura Municipal de Parogominas 

Trata-se um empreendimento que não busca o lucro, focado no consumidor ( 

consumity-side), cujo proprietário do sistema é o usuário. A aplicação é residencial e a 

construção do tipo nova, isto é, não foi adicionada a um edifício existente previamente, e pode-

se enquadrá-lo no modelo Sem Fins Lucrativos. A                       Tabela 5 traz uma síntese do 

programa Coober. 

 

 

Figura 15 Planta FV da Coober em Paragominas-PA 
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                      Tabela 5 Síntese do programa Coober 

Síntese do programa Coober 

Tipo de programa Cooperativa 

Localização Paragominas, PA, Brasil 

Tamanho 75 kWp 

Participação 23 cooperados 

Propriedade da geração consumidor 

Aquisição dos 

assinantes 

Créditos na conta de 

energia rateados de 

acordo com cotas 

previamente 

estabelecidas 

Tempo de participação Indefinido 

      Fonte: Brasil Cooperativo (2016) 

 

Em março de 2017, dos 23 cooperados, 21 recebiam créditos e praticamente só 

pagavam o custo de disponibilidade (AGÊNCIA BRASIL, 2017). Para consumidores de 

energia elétrica do Grupo B (Baixa Tensão), o custo de disponibilidade é valor mínimo que se 

paga por mês para a distribuidora pelo fato da mesma disponibilizar energia elétrica para 

consumo em seu imóvel (ENERGISA, 2018). Esse fato é notável por ir de encontro a um dos 

mitos das instalações de GDFV. Não é raro encontrar empresas que prometem que vão “zerar” 

a contar de energia elétrica, mas sabe-se que isso é inviável em um sistema on-grid em grande 

parte devido a este custo. 

 Os dois outros sócios-fundadores não eram beneficiados por não possuírem 

domicílios na área da distribuidora local. Esta é uma das regras mantidas na  REN 687/2015, a 

obrigatoriedade da UC beneficiada pelos créditos estar na mesma área de distribuição. 

Atualmente, as distribuidoras retornam aos consumidores créditos equivalentes aos kWh que 

foram gerados em excesso. No entanto, a perspectiva é que isto não se mantenha. Estudos 

prévios da EPE apontam que retirar a equiparação 1:1  dos créditos gerados seria uma forma 

mais adequada de remunerar as distribuidoras pelo uso do fio. Assim, a ANEEL vem 

sinalizando que a próxima alteração da norma estabeleça proporções diferentes a medida em 

que a área em que foi gerada a energia elétrica afaste-se da área em que esta deverá ser creditada. 
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De acordo com Meyer (2018), celebram contrato de sociedade cooperativa as 

pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de 

uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro. As cooperativas são 

sociedades de no mínimo 20  pessoas físicas com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 

civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se 

das demais sociedades por dentre outras características: 

 

• Adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica 

de prestação de serviços;  

• Variabilidade do capital social representado por quotas-partes;  

• Limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, 

o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o 

cumprimento dos objetivos sociais;  

• Inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; 

É com base nessas regras que a Coober planeja sua expansão, não beneficiando 

empresas com seus créditos e nem alugando painéis ou cotas a não associados. 

Existem várias vantagens na produção de energia renovável em cooperativa e não 

de maneira individualizada. De acordo com o mesmo, o investimento inicial foi menor, pois os 

custos foram divididos por 23; há maior mobilidade na produção, os cooperados podem mudar 

de endereço sem se preocupar com os equipamentos; a cultura de colaboração foi desenvolvida 

; houve uma melhor escolha/avaliação das opções por haverem mais pessoas envolvidas; existe 

uma melhor relação com as concessionária e obteve-se tratativas mais adequadas de benefícios 

e isenções fiscais. (BRASIL COOPERATIVO, 2016)  

A inspiração para o modelo Coober veio da Alemanha,onde já existem mais de 800 

cooperativas de energia solar, enquanto o Brasil ainda engatinha na área com apenas 6 

(BRASIL COOPERATIVO, 2016).Existem aspectos muitos diferentes no tratamento 

institucional (GIMENEZ, 2017). Na Alemanha, por exemplo, o Governo garante a compra e a 

tarifa de energia por 20 anos. Enquanto no país europeu exige-se que apenas três pessoas para 

que se possa constituir uma cooperativa, no Brasil já são 20, o que dificulta a adoção dos 

primeiros passos.  
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4.2 Green Mountain Power 

A ideia da usina virtual ou VPP, do inglês Virtual Power Plant,  surgiu para lidar 

com a integração de sistemas de GD. São usinas compostas por pequenas centrais 

descentralizadas, cargas controláveis e dispositivos de armazenamento. Recursos 

convencionais e renováveis são utilizados nas VPPs, mas principalmente plantas de recursos 

como de centrais FV, turbinas eólicas ou pequenas hidrelétricas são agregadas para operar em 

sistemas com fontes exclusivas (OTHMAN, 2015). 

Essas plantas são controladas por um único centro de controle remoto que é 

gerenciado por um software VPP. Este software VPP efetivamente conecta, monitora e 

coordena as plantas geradoras distribuidas junto com as instalações de armazenamento e as 

cargas controláveis. Baseados em nuvem, centros de controle usa informações e comunicação 

tecnologias (TICs) e internet das coisas (IoT) para controlar e visualizar as unidades de GD 

como uma grande usina centralizada (GIRON; OMRAN, 2018). 

Em 2017, a Green Mountain Power (GMP) de Vermont começou a oferecer aos 

clientes residenciais que possuíssem módulos FVs instalados em seus domicílios a chance de 

obter uma bateria Tesla Powerwall por um preço reduzido e um plano de pagamento de 10 anos. 

2.000 famílias se inscreveram para os benefícios mútuos de uma VPP. Em troca do preço 

reduzido, os proprietários cederam algum controle sobre a bateria, de modo que a Green 

Mountain Power pudesse carregar e descarregar remotamente as baterias participantes na rede, 

de acordo com as previsões de pico de demanda (HANLEY, 2017). O sistema funciona nos 

moldes descrito na   Figura 16. 
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Fonte: Adaptado de Elliott (2019)  

O proprietário do sistema é o consumidor final, mas como a distribuidora é 

responsável pelo gerenciamento das cargas e da integração do sistema diz-se que o programa é 

focado no utility-side. Não está claro se as residências foram construídas com módulos FVs 

integrados ou se foram adicionados posteriormente, portanto não é possível classificar as 

plantas como do tipo retrofrit ou construção nova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas acordam Potência na rede aumenta Pessoas vão ao trabalho
Energia solar flui para a 
rede, mas pode gerar 

picos na tensão

Rede manda sinais para 
ligar cargas disricionárias

Essas cargas absorvem o 
excesso de energia e 
ajudam a estabilizar a 

tensão na rede

Nuvens podem causar 
quedas na geração solar

A rede envia sinais para 
desligar as cargas 

discricionáras

Essas cargas são 
desligadas e baterias são 
usadas para estabilizar a 

tensão

Depois que as nuvens 
passam, as baterias 
podem voltar a ser 

recarregadas antes do 
pico da rede 

Pessoas voltam para suas 
residências. É um 

momento com menos Sol, 
mas mais demanda por 

energia elétrica

Baterias começam a ser 
descarregadas e o uso de 

ar-condicionado é 
reduzido

O uso da anergia diminui

A rede prover energia a 
baixo custo para aquecer 
a  água, recarregar carros, 

etc.

  Figura 16- Funcionamento da VPP ao longo do dia 
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                  Tabela 6 - Síntese do programa Green Montain Power 

Síntese do programa Green Montain Power 

Tipo de programa Virtual Power Plant 

Localização Vermont, EUA 

Participação 2000consumidores 

Propriedade da geração consumidor 

Aquisição dos 

assinantes 

O consumidor ganha 

créditos de energia 

elétrica, dispositivos de 

armazenamento e 

equipamentos para 

controle de carga 
 
A concessionárias ganha 

o direito ao uso parcial 

dos equipamentos de 

armazenamento dos seus 

clientes. 

Tempo de participação Maior que 10 anos 

                  Fonte: Adaptado de Elliot (2019) 

 

O programa representou um gasto de caixa significativo para a GMP. A empresa 

investiu US $ 8 milhões de seu próprio dinheiro antecipadamente como parte de um projeto de  

investimentos de longo prazo. A companhia diz que sua VPP economizou US$ 500 mil em 

apenas em uma semana no verão de 2018, quando as temperaturas subiram em uma onda de 

calor (ELLIOTT, 2019). 

A economia vem da possibilidade de evitar a compra de eletricidade de outros 

geradores a preços de pico. O custo da eletricidade da rede é ajustado a cada 5 minutos. À 

medida que a demanda aumenta, também aumentam os preços (ELLIOTT, 2019). 

Trata-se de um sistema diferente do que vigora no Brasil, onde o consumidor 

atendido em baixa tensão paga um preço fixo pelo kWh, exceto se tiver uma média anual de 

consumo acima de 250 kWh/mês e for optante da Tarifa Branca; tarifa em que o valor do kWh 

é superior no horário de ponta em relação aos outros horários. A partir de 1º janeiro de 2019 a 

adesão à esta estará liberada para todos os consumidores de baixa tensão e a expectativa é que 

sistemas de baterias que auxiliem no gerenciamento da energia elétrica ganhem destaque.  
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Mas há um segundo fator que as pessoas que só usam eletricidade para fins domésticos 

de rotina não estão cientes. Recorrendo a recursos próprios, a GMP conseguiu reduzir seus 

pagamentos ao sistema de transmissão a granel para a região da Nova Inglaterra nos EUA. Essa 

cobrança é baseada no uso durante a hora do ano em que a maior parte da eletricidade estava 

sendo usada. Essa hora para 2018 foi entre 17h e 18h no dia 5 de julho, a hora do dia em que 

habitantes de Vermont voltaram do trabalho e correram para ligar o ar-condicionado 

(ELLIOTT, 2019).  

No Brasil tem observando-se uma mudança na concentração das cargas. O horário antes 

considerado de pico situava-se entre 17h e 20h, mas com o aumento do número de aparelhos 

de ar-condicionado, passou  a concentrar-se no período em torno de 15h (DINIZ; TAVARES, 

2015). Isso indica que mesmo que haja um deslocamento nos horários de pico da rede, sempre 

há uma concentração das cargas. O sistema de VPP pode ajudar as concessionárias a otimizarem 

a compatibilidade entre a demanda e a  geração  e utilizarem mais racionalmente os seus 

recursos.  

Contudo, o modelo de usina virtual é inviável no país, pois nenhuma modalidade 

autorizada pela ANEEL o respalda. Para configurar um empreendimento com múltiplas UCs é 

necessário que as mesmas estivessem localizadas em uma única propriedade ou em 

propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou 

subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento. 

Não se trata de um empreendimento de geração compartilhada pelo fato dos 

consumidores não estarem reunidos em um organização de consórcio ou concessionária e pelas 

instalações geradoras de energia estarem pulverizadas, isto é, não concentradas em apenas um 

local.  

 O modelo adotado em Vermont aproxima consumidores e concessionária ao mitigar 

uma possível “competição” pela geração de eletricidade, uma vez que oferece vantagens 

financeiras para a distribuidora. Pode ser considerando um modelo adequado ao momento e que 

o mercado de energia estiver mais amadurecido no Brasil. Aqui, por exemplo, as plantas 

instaladas em residência não estão concentradas e/ou não possuem potência o bastante para 

impactar na tensão da rede, reduzindo a necessidade de um maior controle nesse sentido. 

 Além disso, os incentivos pelo controle da demanda de energia elétrica são menores 

uma vez que delimita-se um horário fixo para a cobrança mais elevada do kWh, não há 

necessidade de um ajuste tão fino no controle de cargas. 
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Mas o Brasil é um país de dimensões continentais, com estados como o Ceará, que 

possui espaço territorial semelhante a Grécia; e o Mato Grosso do Sul com um território do 

porte da Alemanha (ALENCAR, 2016). A integração entre as diferentes plantas FV pode 

auxiliar a estabilizar a geração de energia elétrica da VPP como um todo reduzindo os efeitos 

de inconstância por não ser uma fonte firme. 
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4.3 Sandford Springs Hotel & Golf Club  

Situado em 250 hectares, o Sandford Springs Hotel & Golf Club,   Figura 17,  está 

localizado entre Newbury e Basingstoke, em Hampshire, Inglaterra, Propriedade do 

LeaderboardGroup, o hotel quatro estrelas instalou em seu teto 100 módulos FVs que 

constituem uma planta de 28,08 kWp(ANESCO, 2018). Trata-se de um sistema retrofit de 

geração junto à carga com propriedade do consumidor em um modelo consumer-side 

 

  Figura 17-Sandford Springs Hotel & Golf Club 

 

Fonte: Sandford Springs Hotel &Golf Club, 2018) 

Em 2018, os painéis FV geravam mais de 27,5 MWh de energia renovável por ano 

- o equivalente à eletricidade consumida por mais de cinco casas isoladas, economizando mais 

de 14 toneladas de carbono por ano. Com o projeto, cujo programa está sintetizado na          

Tabela 7 e  que tem um pay-back estimado em 7,5 anos, o hotel não está apenas se beneficiando 

de compensar seu consumo elétrico com energia renovável, mas também de receber 

pagamentos de qualquer excesso de energia que seja devolvido à rede (ANESCO, 2018). 
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        Tabela 7-Síntese do programa Sandford Springs Hotel & Golf Club: 
Síntese do programa Sandford Springs Hotel & 

Golf Club: 

Tipo de programa 
Empreendimento 

Comercial 

Localização Hampshire, Inglaterra 

Tamanho 28,08 kWp 

Participação 1 cliente 

Propriedade da geração consumidor 

Aquisição dos 

assinantes 

Venda de kWh 

excedentes para a 

concessionária;  

Tempo de participação 20 anos 

Fonte: Adaptado de Anesco (2018) 

Esses pagamentos devem-se  ao sistema Feed-in-Tariff ( FIT), introduzido em abril 

2010 no Reino Unido para promover a implantação de tecnologias de geração de energia 

renovável e de baixo carbono em pequena escala. O seu principal objetivo é reduzir o custo 

dessas tecnologias fornecendo aos potenciais investidores garantias para fazerem investimentos 

a longo prazo. O esquema FIT oferece três incentivos financeiros (CHERRINGTON et al., 

2013): 

1. Generation tariff ( Tarifa de geração) 

A tarifa de geração é uma taxa fixa a pagar às famílias pela quantidade total de 

eletricidade gerada, calculada por unidade. A taxa de recebimento dos proprietários é 

determinada por quando eles se registraram pela primeira vez para participar do esquema FIT 

e pelo tipo e tamanho da instalação. 

2. Export tariff (Tarifa de exportação) 

É uma tarifa paga nas unidades de eletricidade exportadas de volta para a National 

Grid, rede de transmissão de energia elétrica inglesa, porque não foram utilizadas na 

propriedade. No caso da maioria das plantas em pequena escala, senão houver um medidor 

inteligente bidirecional instalado - o nível de eletricidade exportado é considerado o equivalente 

a 50% da eletricidade que você gera. 
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3. Economias em suas contas de eletricidade 

Geração de uma parte de sua eletricidade doméstica, assim as contas de energia são 

reduzidas. 

O sistema não aceita novas adesões desde Março de 2019. O Governo afirma que 

obteve sucesso na popularização das plantas de GDs e os  subsídios podem ser reduzidos uma 

vez que o mercado já está amadurecido. 

De fato, o sistema Feed-in-Tariff  foi um importante recurso para a expansão da GD 

em países como a Alemanha. Com contratos de geralmente 20 anos, que garantem a compra da  

energia excedente por parte das concessionárias, os consumidores se sentem mais seguros para 

investir nestes projetos de longo-prazo pois os veem como um investimento de baixo risco. 

No Brasil, vigora o Sistema de Compensação de Energia e a regulamentação não 

prevê que a concessionária compre a energia excedente gerada pela unidade consumidora. 

Assim, não há incentivos para que os consumidores que geram junto à carga produzam mais 

energia do que o necessário para abater seu consumo dentro do período em que os créditos 

gerados são válidos. A geração de eletricidade excedente por plantas situadas em locais em que 

há concentração de cargas são uma opção para “desafogar” as redes de distribuição e, por tanto, 

trariam vantagens às concessionárias.  

Contudo, um dos empecilhos observados atualmente se dá quando do licenciamento 

da planta FV junto às concessionárias. Independentemente de serem empreendimentos de 

geração compartilhada ou de auto consumo remoto, as concessionárias não fazem distinção 

entre “carga” e “geração” e solicitam o mesmo tipo de reforço de rede, mesmo que este não 

seja estritamente necessário para o escoamento da produção e possa vir mesmo a suprir a 

demanda da região em que estão localizados. Tal configuração, encarece a implementação das 

plantas FVs 

Além disso, é vedada a venda de energia elétrica pelos consumidores, sendo apenas 

permitida a venda ou o aluguel dos módulos FVs. Com isso, caso um consumidor deseje 

adquirir parte da energia elétrica gerada por uma planta pertencente a um terceiro, é preciso 

primeiramente estimar a produção dos módulos FVs para depois adquirir uma porcentagem da 

produção total, não sendo possível comprar uma quantidade fixa de kWh. É fácil que ver que 

há espaços para o aperfeiçoamento dos modelos de negócios FV assim que a legislação for 

aperfeiçoada. 
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5 CONCLUSÃO 

O Brasil é um país que apresenta elevados índices de irradiação solar em seu 

território e que vem intensificando a exploração desse potencial na última década, mas é um 

mercado ainda pouco explorado quando comparado aos demais do globo. Em outros países há 

um gama de modelos de negócios de GDFV, indicando que há espaço para o desenvolvimento 

de outras propostas de valor desse tipo também no Brasil. 

Até então, modelos de negócios que colocam o proprietário individual como 

protagonista têm sido os mais populares, vide os números de unidades adeptas da geração junto 

à carga e do autoconsumo remoto. No entanto, a geração compartilhada e os condomínios 

solares são modalidades que permitem aos associados se unirem e reduzirem o investimento 

individual que deve ser feito para a implementação da planta, bem como mitigam os riscos 

envolvidos no empreendimento. Os modelos que exploram a propriedade coletiva podem ser 

uma opção para os que não querem ou podem se manter em um endereço fixo por muito tempo, 

caso em que seria inconveniente instalar os módulos FVs em suas residências. 

Apesar disso, o estudo dos cases internacionais mostrou que o mercado brasileiro 

não está tão favorável para a GDFV quanto os mercados internacionais mais amadurecidos. 

Percebe-se que no Brasil os modelos de propriedade coletiva esbarram em uma série de 

entraves. São exemplos, a burocracia para se estabelecerem cooperativas ou consórcios e menos 

incentivos fiscais do que os concedidos aos projetos de propriedade individual. No estado do 

Ceará, por exemplo, só recebem isenção de ICMS projetos que possuam potência instalada 

menor ou igual a 1MW e que pertençam a modalidade geração junto à carga ou ao autoconsumo 

remoto. As formas restritas de remuneração (impossibilidade de venda de energia elétrica) 

também são empecilhos. 

Ademais, existem as limitações impostas pelo Mercado Cativo como, por exemplo, 

a obrigatoriedade de adesão ao Sistema de Compensação de Crédito, que impede que as 

unidades geradoras possam comercializar seus créditos com empreendimentos fora das suas 

áreas de concessão. Em estados como São Paulo, com mais de uma concessionária 

regulamentada (no caso, 7) isso restringe consideravelmente a área em que grandes 

consumidores podem estabelecer suas plantas para geração de energia elétrica.  

As últimas barreiras citadas não atingem apenas aos empreendimentos de 

propriedade coletiva, mas são especialmente prejudiciais aos que adotam esses tipos de modelos 

pois exigem um esforço mais coordenado para driblá-las.  
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A perspectiva é que uma nova alteração na legislação venha a ocorrer em um 

horizonte de dois anos e com a mesma, anseios das concessionárias sejam atendidos, como a 

remuneração pelo uso do fio, o que aumentará o tempo de retorno do investimento dos 

produtores. Desse modo, projeta-se que haverá uma desaceleração do crescimento da GD no 

país, o que torna ainda mais importante que novas formas de pensar e valorar a produção de 

energia elétrica sejam desenvolvidas e aplicadas no Brasil. Trabalhos futuros poderão abordar 

novos modelos que surgirão a partir da mudança na legislação e explorar mais cases de modelos 

de negócios que já estão sendo desenvolvidos com sucesso no país. 
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