


Modalidade Quantidade
Quant. que recebem

os créditos
Potência Instalada (kW)

Autoconsumo Remoto 142.073 402.703 2.123.044,25

Geração Compartilhada 1.647 6.663 85.076,71

Geração na própria UC 783.621 783.621 7.955.824,43

Múltiplas UCs 225 1.024 5.495,94

Total 927.566 1.194.011 10.169.441,33

Desde a Resolução Normativa 482/2012, considerada o marco inicial da micro e minigeração distribuída no
país, já são dez anos de desenvolvimento e expansão, principalmente por meio da fonte solar fotovoltaica.
Mas foi só a partir de 2016, depois que a regra foi aperfeiçoada, que a GD deslanchou no Brasil. Novos

modelos de geração foram incorporados pela Resolução Normativa 687, em 2015, que incluiu as categorias

de múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada e o autoconsumo remoto - os verdadeiros

motores de crescimento da categoria.
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EDITORIAL
Da primeira instalação de geração distribuída no Brasil em 2008, com 0,5 kW, ao Marco Legal da GD em 2022,

com mais de 10 GW de capacidade instalada 

Fonte: Aneel, dados de 5 de abril de 2022
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Se esse é o ano da corrida, também foi o ano da superação da marca de 9 GW de capacidade instalada em

sistemas de geração distribuída apenas de energia solar fotovoltaica. Seja para solar, seja para as demais

fontes que compõem os sistemas de geração distribuída, a expectativa é mais do que dobrar a capacidade

instalada em 2022.

Do passado ao presente, o especial de geração distribuída da MegaWhat aborda indústria, expectativas

do mercado, novos players e modalidades de serviços que se apresentam para o consumidor.

Nesse especial, você encontra o cenário da geração distribuída e a democratização do setor, cada vez

mais próximo do consumidor final. 

Boa leitura!

Equipe Editorial MegaWhat

Para o Especial GD: Da primeira instalação ao marco legal, a MegaWhat conversou com executivos,

representantes da indústria e formuladores de política do setor, e ficou evidente o sentimento de

participação de cada elo da cadeia na construção da GD no país em marcos regulatórios e no

desenvolvimento de modelos de negócio para esse mercado. 

Entre os agentes, o sentimento é de pertencimento a um setor que continua em franca expansão, e que

participa de uma “corrida do ouro” para cumprir os requisitos de instalação até os primeiros dias de

2023, mantendo as regras vigentes que são mais atrativas para os consumidores.

Modalidade Quantidade Potência Instalada (MW)

Solar Fotovoltaica (UFV) 927.013 9.964.832,18

 Hídrica (CGH) 76 70.321,67

 Térmicas (UTE) 386 117.128,78

Eólica (EOL) 91 17.158,70

Fonte: Aneel, dados de 5 de abril de 2022



Apesar do forte crescimento da sua participação na

matriz, a GD avançava com uma sombra desde 2019,

quando tiveram início as discussões da Agência

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para revisão da

Resolução Normativa 482/2012, que definiu as

regras da GD. A proposta inicial do regulador

desagradou o mercado, que se organizou com

celeridade e se fez notar pelo Congresso Nacional e

pelo Palácio do Planalto. Brasília foi ocupada por

“capacetes amarelos”, ao mesmo tempo em que

viralizou a hashtag #taxarosolnao. “Começamos a

trabalhar para influenciar as discussões e fazer com

que esse mercado tivesse segurança jurídica”, disse

Alexandre Bueno, sócio da Sun Mobi. “Hoje, estamos

aliviados e investindo nosso tempo, não discutindo

regulação”, completou. 
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MARCO LEGAL

NOVA REGRA AUMENTA
SEGURANÇA JURÍDICA
DO SETOR DE GD

O segmento de micro e minigeração distribuída no

Brasil cresceu de forma exponencial nos últimos

anos, rivalizando com fontes já consolidadas na

matriz centralizada, como a eólica. Com uma

expansão que mais do que dobra a cada ano, os

números da GD dão sinais claros a investidores e ao

mercado. Para especialistas ouvidos pela MegaWhat,

o marco legal da GD, sancionado no início deste ano,

deu um impulso adicional ao já pujante setor, ao

garantir segurança jurídica aos empreendedores.

Em 2021, a capacidade de geração distribuída
acrescentada no Brasil somou pouco mais de 3,96
GW. Para efeito de comparação, o volume é cerca de
200 MW superior à capacidade liberada para
operação comercial de usinas eólicas, que
representou 48,85% da nova capacidade de expansão
do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

“No ano passado, a geração distribuída colocou quase 4
GW de capacidade instalada, mais que a eólica, que faz
parte do SIN. E isso porque foi um dos melhores anos
da fonte eólica. Em 2022, pretendemos acrescentar o
dobro”, disse o presidente da Associação Brasileira de
Geração Distribuída (ABGD), Guilherme Chrispim. 

Em 2022, GD deve acrescentar o dobro de 2021, segundo

Guilherme Chrispim, presidente da ABGD

Movimento dos Capacetes Amarelos ocupa Brasília em protesto

contra as novas regras propostas pela Aneel 

O resultado foi um marco legal que refletiu o

trabalho e esforço de diferentes agentes que se

sentaram à mesa e chegaram a um consenso,

depois de muita discussão. O Ministério de Minas e

Energia (MME), a Agência Nacional de Energia

Elétrica (Aneel) e associações ligadas às

distribuidoras de energia e aos investidores em

geração distribuída se envolveram nas conversas,

que foram frequentes durante todo o ano passado.

A Lei 14.300, publicada em 7 de janeiro de 2022,

manteve as regras atuais até 2045 para os projetos

de GD já instalados e aqueles que solicitarem

acesso à distribuidora até 12 meses após a

publicação da lei. 

Foto: Divulgação/Linkedin

Foto: MCA_Movimento Capacetes Amarelos_Facebook



“Ela traz uma segurança jurídica para o setor, que

atrai investimentos cada vez maiores para a energia

solar no Brasil. Um segundo ponto – e eu vou focar

em GD, porque é o que cresce cada vez mais – é que

os projetos continuarão valendo muito a pena,

porque a lei traz um ponto muito positivo em relação

ao que nós tínhamos até aqui, que é considerar o

custo de disponibilidade como crédito. Antes, não

havia essa consideração. É um benefício de curto

prazo, que compensa uma alteração que foi feita pra

essa lei”, afirma Guilherme Borgo, diretor da

Unidade de Negócios da SolFácil.

O marco ainda prevê um período de transição para

quem entrar após os 12 meses com o pagamento

escalonado da Tarifa de Uso do Sistema de

Distribuição (Tusd fio B). A pendência ficou para o

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que

ainda precisam definir a valoração dos atributos da

geração solar fotovoltaica. 

Essas próximas etapas ainda precisam ser discutidas

pelo setor, mas Rodrigo Sauaia, presidente-

executivo da Absolar, ressalta a importância da

assinatura conjunta do documento, o qual traz

segurança jurídica para o mercado.

“Tem sido uma trajetória histórica realmente, de

um projeto que se consolidou muito abaixo da

média de tempo no Congresso Nacional, o que

mostra a relevância para a sociedade brasileira.

Nós estamos muito contentes de termos

participado da trajetória inteira da geração

distribuída conectada à rede no país”, disse Sauaia. 

O reconhecimento dos atributos era um pleito

antigo do setor e uma das vitórias alcançadas. “A

aprovação do texto foi fruto de um grande esforço

a partir de muitas reuniões, que propiciaram os

termos para um texto equilibrado”, disse o relator

do texto na Câmara dos Deputados, deputado

Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), que

destaca que pesou no consenso do texto o prazo de

transição e a valoração dos atributos. “Esses dois

pontos foram definitivos para a aprovação.” 
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MARCO LEGAL

Telhado solar instalado em residência 

"Aprovação do texto foi fruto de um grande esforço a partir de

muitas reuniões", conta o deputado Lafayette de Andrada

A expectativa do mercado é que esse ano seja

marcado pela aceleração da GD no país, devido à

janela de oportunidade criada pela manutenção das

regras vigentes no período de transição. Depois

disso, o mercado pode ficar mais competitivo, mas

investidores apostam que o segmento ainda será

atrativo, devido à tendência de alta das tarifas,

combinada à tendência de queda de custo dos

painéis solares. “Por outro lado, agora temos a

segurança jurídica que não tínhamos antes. Se havia

um fundo que tinha receio de investir em GD pela

ausência de um marco regulatório, agora ele tem

mais segurança jurídica para entrar no jogo”, disse

Alan Pousa, diretor de Operações da GreenYellow

no Brasil.

“O ano de 2022 é uma corrida ao sol, porque se eu

colocar hoje um sistema fotovoltaico, ele tem as

beneficies de uma compensação melhor do que se eu

fizer isso em 2023, 2024 e 2025, então é natural que

eu busque fazê-lo esse ano. Agora, quem vai fazer em

23, 24, vai perder? Não, ele vai ganhar menos, mas vai

ter muitos ganhos”, disse Chrispim

Fonte: Divulgação/Solfácil

Foto: Câmara dos Deputados 



Os financiadores atuam de forma semelhante no

mercado. Os recursos são pagos em parcelas que

equivalem ao custo mensal da conta de luz dos

consumidores. Assim, com a economia gerada pelo

investimento em geração distribuída, o sonho da

"energia própria" é financiado sem uma nova despesa

ao orçamento familiar. Os principais desafios estão na

gestão dos riscos, relacionados tanto à qualidade dos

projetos quanto ao potencial de inadimplência dos

consumidores finais. No caso do Santander, o crédito

pode ser repassado ao consumidor final ou ao

integrador que vai fornecer o projeto, e a análise de

risco de crédito segue os mesmos padrões do banco,

já mais conservadores pela natureza do negócio. O

banco afirma ser líder do segmento no país, com 35%

dos financiamentos de projetos fotovoltaicos em

escalas comercial e residencial.
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FINANCIAMENTO

CRESCEM OFERTAS
DE CRÉDITO PARA GD
NO BRASIL

Uma instalação de geração distribuída para uma

residência no Brasil custa, em média, R$ 30 mil,

enquanto os projetos maiores, de geração remota,

chegam a envolver alguns milhões de reais em

investimentos. Ainda que os valores sejam

relativamente baixos no mercado financeiro, o

crescimento exponencial da GD nos últimos quatro

anos fez com que o financiamento desses projetos

ganhasse força, passando a representar uma

parcela importante da carteira dos principais

bancos do país.

Segundo levantamento da Clean Energy Latin

America (Cela), em 2021, foram levantados R$ 9,5

bilhões em financiamentos para geração solar

distribuída, mais que o dobro do ano anterior,

quando as captações somaram R$ 4 bilhões. O

aumento considerável dos financiamentos

acompanha o crescimento da própria GD solar, que

acrescentou 3,9 GW ao sistema no ano passado,

chegando a 8,8 GW. Neste ano, a expansão

continua, e até 30 de março já eram 10,95 GW. 

Assim como na geração centralizada, os
financiamentos iniciais de geração distribuída eram
majoritariamente feitos por bancos de fomento,
como BNDES e Banco do Nordeste (BNB). O avanço
do segmento levou ao desenvolvimento de fintechs
especializadas no negócio, com predominância da
fonte solar fotovoltaica, atraindo também o
interesse de bancos comerciais e fundos de
investimento.

Apenas o Santander concedeu mais de R$ 5,3
bilhões para financiar a compra de equipamentos e
a instalação de sistemas de geração solar
fotovoltaica para residências e empresas,
dobrando, pelo terceiro ano consecutivo, a
concessão de crédito para o segmento.

Camila Ramos, diretora da

Cela, realizou levantamento

que aponta que, em 2021,

financiamentos de GD solar 

 somaram R$ 9,5 bilhões 

A estratégia do Banco Votorantim (BV), que atua

principalmente na concessão de crédito para

veículos no país, passa tanto pelo financiamento de

projetos diretamente pelo banco quanto pela

fintech Meu Financiamento Solar, que inicialmente

era uma parceria com o Portal Solar. No total, o

banco financiou R$ 2,5 bilhões em projetos do tipo

em 2021, um crescimento de 182% na comparação

anual, de acordo com Flavio Suchek, diretor-

executivo de Novos Negócios e Empréstimos do BV.

"Conforme o mercado cresce, aumenta o número de

clientes que financiam os projetos", disse Suchek.

Até janeiro de 2022, o ritmo de crescimento foi

ainda mais acelerado, devido à "corrida do ouro" da

GD causada pela Lei 14.300/2022, que definiu novas

regras para a compensação dos créditos gerados. O

BV espera que sua carteira dobre ou até mesmo

triplique neste ano.

Foto: Divulgação/Linkedin 



Mesmo depois disso, o setor não deve ficar parado, e

os financiamentos seguirão avançando, segundo o

executivo do BV. "A tendência da conta de luz é de

alta, e com o avanço da tecnologia, o preço das placas

solares deve cair, apesar do dólar", disse Suchek.

Com tanta concorrência no mercado, diante da

entrada dos grandes bancos, uma alternativa das

fintechs foi alongar o prazo de financiamento. É o

caso da Solfácil, que parcela em até 12 anos, "o

maior prazo do mercado", de acordo com Guilherme

Borgo, diretor da Unidade de Negócios da empresa.

Outro diferencial da companhia é não ter

envolvimento com o cliente final, mas sempre atuar

por intermediação do integrador parceiro.

Para reduzir o risco de crédito, é feita uma

avaliação de todos os integradores parceiros. 

"Temos uma preocupação muito grande com a

qualidade do projeto, temos processo de cadastro

dos integradores e avaliamos os projetos que

vamos financiar", explicou Borgo. Por não ter um

banco por trás, a fintech faz a captação do

dinheiro que será emprestado por meio de fundos

de investimento em direitos creditórios (FIDCs).

A Solfácil inovou mais uma vez por meio de uma

parceria com o BNDES para levar GD solar à região

amazônica. O banco de fomento adquiriu quase

R$ 60 milhões em debêntures verdes, numa

emissão que vai permitir o financiamento de

1.600 projetos em até 150 meses. "Esse é um

projeto legal, porque é uma região que carece de

uma matriz renovável e há muita instabilidade no

fornecimento de energia", disse Borgo 
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FINANCIAMENTO

https://www.souvagalume.com.br/?utm_source=revistadigital&utm_medium=referral&utm_campaign=megawhat


"Percebemos que havia a demanda pela

democratização do acesso à energia solar", disse

Alexandre Bueno, sócio da Sun Mobi. O mercado da

companhia consiste em pequenos comércios que

não têm condições de investir na própria geração

distribuída, por falta de espaço adequado ou

mesmo por razões financeiras. Eles se tornam

"sócios" de uma cooperativa criada para um

determinado ativo e, por meio de uma

mensalidade, têm direito a um desconto mensal na

conta de luz - maior que o custo da assinatura -,

sem exigência de contratos longos ou fidelidade.

Sem um grande grupo por trás ou contratos de

longo prazo, a enertech conseguiu viabilizar os

financiamentos dos ativos de geração a duras

penas, inicialmente com recursos dos sócios

fundadores e, desde o ano passado, com uma

parceria com a gestora Prisma Capital, que

comprou uma participação na empresa.

A Metha Energia surgiu com uma proposta

semelhante, com a diferença de não ser

proprietária das usinas cuja energia é

compartilhada com seus clientes. "Conseguimos

criar um modelo que é ganha-ganha para todos os

players da cadeia", contou Victor Soares, fundador

e presidente da Metha. O contrato de

arrendamento de longo prazo é firmado entre a

companhia e o dono da usina, que garante, com

isso, uma contraparte única para viabilizar os

empreendimentos. "Ao mesmo tempo, eu atendo a

pessoa física", explicou. 
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DEMOCRATIZAÇÃO

INVESTIDORES DIVERSIFICAM
SOLUÇÕES COMO ESTRATÉGIA
DE CRESCIMENTO 

O crescimento acelerado da procura por geração

solar distribuída nos últimos anos tem contribuído

para a entrada de cada vez mais novos agentes

neste mercado, que já é muito pulverizado.

Segundo dados da Associação Brasileira de Energia

Solar Fotovoltaica (Absolar), a cadeia da GD solar

no país tem cerca de 20 mil empresas, em grande

parte integradores e instaladores dos painéis

fotovoltaicos. Para se destacar, as empresas têm

diversificado a atuação, com estratégias que vão de

franquias à GD "por assinatura", sempre em busca

de uma fatia maior deste mercado.

“A GD é democrática, não está concentrada, é uma

pulsão de pequenas empresas, microempreendedores,

pessoas físicas e jurídicas de pequeno porte, olhando

para este negócio como uma oportunidade", disse

Guilherme Chrispim, presidente da Associação

Brasileira de Geração Distribuída (ABGD). Segundo o

executivo, em 2016, havia cerca de 1.700 integradores

no país. "Hoje, a expectativa, em número aproximado,

é de mais de 20 mil, olha quantos negócios foram

surgindo. Em um momento alguém percebeu que dava

para franquear, e hoje tem 10 [franqueadores]. Outras

pessoas perceberam que precisava limpar, outra

percebeu que era necessário um seguro - e assim

novos negócios foram aparecendo", completou.

A Sun Mobi foi uma das empresas que nasceu em

2017, logo depois da revisão da Resolução

Normativa (REN) 482 da Agência Nacional de

Energia Elétrica (Aneel), que aperfeiçoou as regras

da GD e viabilizou a chamada geração

compartilhada, possibilitando que diversos

interessados se unam em consórcio ou cooperativa

e usem uma geração remota para abater suas

faturas, desde que a instalação fique na mesma

área de concessão.

Fotos: Divulgação

Painéis solares fotovoltaicos instalados em projeto de grande porte 



A Associação Brasileira de Franchising aponta que

há seis franqueadores cadastrados, com outros dois

potenciais, todos na área de GD solar. Juntos, já

somam mais de 900 unidades no país.

Segundo Meyer, desde que as franquias do Portal

Solar foram lançadas, em junho do ano passado, já

são 160 unidades implementadas, ainda em rampa

de aprendizado. A maturidade deve ser alcançada

com 12 meses de operação, com cerca de 10 a 15

vendas por mês, de acordo com o executivo, que

espera adicionar de 220 a 240 novos franqueados

até o fim do ano. A companhia recebe mil

candidatos por mês e seleciona os melhores, que

recebem treinamento para seguirem os padrões de

qualidade do grupo.

"A GD por assinatura chegou a passar pelo nosso

radar há cinco anos, mas achamos difícil de escalar

e chegar a 1 GW em plantas fotovoltaicas. Sempre

vamos optar por modelos de trabalho que me

permitam a escalabilidade", disse Meyer. 

As cooperativas espalhadas por todo o Brasil

também aproveitam a GD para dar competitividade

aos seus cooperados. Segundo Marco Oliveira, da

Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), há

cerca de 82 MW em GD voltada para o segmento

atualmente, mas a expectativa é de triplicar neste

ano. Como são muitas cooperativas agrícolas,

biogás e biomassa se destacam por apresentarem

benefícios adicionais, e representam 30 MW do

total em operação
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"Conseguimos ter velocidade de crescimento com

isso, diferente de outras empresas que fizeram de

ponta a ponta e verticalizaram a geração. Eu cuido

da porta para fora da usina. Quando ela é aprovada

a ser construída, eu associo os consumidores a ela",

disse Soares. O executivo aposta em uma mudança

no modelo de negócio depois da abertura do

mercado livre, e a ideia é usar sua expertise na

gestão dos clientes de varejo nesse novo momento

do mercado. "A estratégia é coletar dados,

entender o perfil dos clientes e como podemos

cada vez mais prestar os serviços de energia",

afirmou.

O modelo por assinatura também é buscado por

geradores que visam acessar consumidores de

forma mais rápida, o que é uma vantagem

competitiva quando se considera que são

necessários muitos clientes para consumir cada

projeto. "O formato permite o acesso em larga

escala", disse Josiane Palomino, presidente da Sou

Vagalume, uma joint venture entre a Comerc

(controladora da MegaWhat) e a Mori,

desenvolvedora de GD solar da Perfin. Pela

plataforma, a Sou Vagalume conecta os

consumidores aos ativos de geração já construídos

pela Mori. "Mas não somos exclusivos da Mori,

temos liberdade para fazer a ponte com vários

geradores e empreendedores. Cada negociação de

usina é única, sempre buscamos as melhores

condições para ter a sustentabilidade como um

todo e ainda assim gerar desconto ao consumidor",

explicou a executiva.

Outro modelo que se popularizou nos últimos anos

é o de franquias, que permitem um crescimento

mais acelerado do negócio do que a expansão por

investimento próprio. É o caso do Portal Solar, que

se reinventou depois de fazer o spin off do Meu

Financiamento Solar, posteriormente vendido ao

BV. "Queremos chegar direto no cliente final, que é

quem paga o cheque, cortando os intermediários",

disse Rodolfo Meyer, fundador do Portal Solar. 

Fotos: Divulgação

Paineis fotovoltaicos instalados perto de linha de transmissão 
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“No caso da energia elétrica produzida por unidades

consumidoras com micro ou minigeração, embora

haja circulação física da mercadoria quando a

produção excedente (que não pode ser estocada) é

injetada na rede da distribuidora local, nada indica

que haja circulação jurídica propriamente dita. Isso

porque a energia elétrica injetada não deixa o

patrimônio jurídico do produtor/consumidor: ela é

meramente emprestada, a título gratuito, à

distribuidora, gerando um crédito que pode ser

utilizado em até sessenta meses por meio do

sistema de compensação previsto na resolução da

Aneel 482/2021”, afirma a magistrada na decisão.

O entendimento é que a energia injetada na rede é

de propriedade do usuário da GD e não uma

circulação de mercadoria, com transferência de

propriedade. Por esse motivo, não caberia a

incidência de ICMS. A explicação é aparentemente

trivial, mas tem potencial expressivo de queda de

receita fiscal dos estados, com a tendência de

crescimento da GD nos próximos anos.

Segundo André Edelstein, sócio do escritório

Edelstein Advogados, o artigo 28 da lei

14.300/2022 reforça o entendimento de que a

energia injetada na rede pelos sistemas de GD não

configura uma transferência de propriedade, ao

destacar que a microgeração e a minigeração

distribuídas caracterizam-se como produção de

energia elétrica para consumo próprio.

“A lei deu mais força ainda para essa tese”, disse

Edelstein, acrescentando que um entendimento

dado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no

âmbito da Ação Declaratória de

Constitucionalidade (ADC) 49, no ano passado,

reforça esse entendimento. Ele lembra que já

houve outras decisões eliminando a cobrança do

ICMS, mas em diferentes contextos.  

Na mesma linha, Pâmela Gottardini, sócia da prática

de direito tributário do escritório Mattos Filho,

lembra que a energia produzida e não consumida

por esses sistemas de GD não pode ser estocada e

deve ser injetada na rede. 
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DECISÃO JUDICIAL PODE
MUDAR ENTENDIMENTO
SOBRE ICMS PARA GD SOLAR

A publicação da Lei 14.300/2022, que trata do novo
marco legal da micro e minigeração distribuída (GD),
estabeleceu segurança jurídica para a expansão do
segmento no país, ao mesmo tempo em que gerou
discussões relevantes com potencial para afetar a
competitividade dos empreendimentos. A alíquota do
ICMS, que é um diferencial competitivo por variar a
cada estado, é um dos pontos que pode sofrer
alterações e mudar os planos dos investidores.

Em 10 de fevereiro, o órgão especial do Tribunal de
Justiça de Mato Grosso (TJMT) suspendeu a cobrança
do ICMS sobre a GD solar no estado, após julgamento
de uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI)
proposta pelo Partido Verde (PV). A decisão se
estende para todos os usuários de GD de Mato Grosso. 

De acordo com a opinião de especialistas ouvidos
pela MegaWhat, a decisão foi a primeira do tipo após
a sanção da Lei 14.300, e pode criar jurisprudência
sobre o tema em discussões semelhantes em outros
estados do país. Na prática, a desembargadora Maria
Aparecida Ribeiro, relatora do processo, entendeu
que não cabe a cobrança do ICMS porque a energia
produzida pelo sistema de GD e que é injetada na
rede, no âmbito do sistema de compensação de
energia elétrica, não tem objetivo de comercialização
de mercado, e sim de autoconsumo. 

Foto: Divulgação/Linkedin 

Para o advogado André
Edelstein, o novo marco legal
da GD deu ainda mais força
para essa tese 

https://megawhat.energy/noticias/eolica-sustentabilidade/125643/justica-determina-isencao-de-icms-para-consorcio-de-gd-em-pernambuco


Levantamento do Instituto Acende Brasil aponta

que os encargos e tributos respondem por 49,1%

do valor arrecadado pelas distribuidoras de energia

nas tarifas. Apenas os tributos estaduais

correspondem a 21,3% das contas de luz.

Com relação à Lei 14.300/2022 e à micro e

minigeração distribuída, Madureira disse que é

preciso haver o tratamento adequado para cada

recurso energético disponível no sistema. “É

fundamental, para a modernização do setor elétrico,

usar de fato o máximo de benefícios que o recurso

traz. Mas, para isso, é importante ter uma visão de

futuro. É preciso haver o tratamento adequado. Se

existe ganho, ótimo. Mas é preciso pagar pelos

custos que o recurso tem”, completou
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Como existe um entendimento de que essa energia

configura uma autoprodução, segundo a

especialista, ela não deveria ser de fato tributada. 

Gottaridini acrescenta que não cabe a incidência do

ICMS porque o usuário está produzindo energia

para seu próprio consumo. O excedente é injetado

na rede, mas o usuário tem um crédito a compensar

na tarifa. 

Para a Associação Brasileira dos Distribuidores de

Energia Elétrica (Abradee), a maior preocupação

com relação à discussão fiscal é o elevado peso de

encargos e tributos nas contas de luz. Segundo o

presidente da entidade, Marcos Madureira, é

preciso haver um aperfeiçoamento do tratamento

fiscal para o insumo energia elétrica no país. “O

que encarece as tarifas hoje são os encargos e os

tributos”, afirmou.

SAIBA MAIS!

Foto: Divulgação

Painéis solares instalados em telhado de residência 

Foto: Divulgação

Painéis solares instalados em telhado de residência 

https://megawhat.energy/cursos/29/geracao-distribuida-avancado


Além dos gargalos de fornecimento, o especialista

da Greener apontou que houve um aumento

importante dos custos do setor. “Agora, o mercado

está trabalhando com um valor bem mais alto do

que tínhamos há um ano, com precificação superior

a 35%-45% nos módulos fotovoltaicos.”

Mesmo com a alta dos preços de equipamentos e

fretes, os investidores seguem otimistas com a

expansão dos negócios, movimento reforçado pela

estabilização dos custos, segundo Takata. Para ele,

isso faz com que os preços e os fretes

internacionais também caiam, impulsionando um

crescimento ainda maior do mercado.
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GD COMO ALTERNATIVA PARA
MINIMIZAR O IMPACTO DO
AUMENTO NA CONTA DE LUZ

Os dois últimos anos trouxeram grandes desafios

para o setor de energia decorrentes, sobretudo,

dos reflexos econômicos da pandemia de Covid-19

no Brasil e no mundo, que se somaram a um

período de escassez hídrica e gerenciamento dos

recursos energéticos no país. O segmento da

geração distribuída não foi exceção, com impactos

que puderam ser sentidos nos preços dos

equipamentos importados e nos fretes. Ao mesmo

tempo, esse mercado ganhou força, com mais

consumidores buscando alternativas para minimizar

o impacto do aumento da conta de luz.

Depois de uma desaceleração em 2020, provocada

pela disparada nos preços das commodities e dos

fretes internacionais, o ano passado viu uma

retomada do ritmo de crescimento intenso da geração

distribuída. Segundo a consultoria especializada

Greener, mais de 98% dos equipamentos de GD no

Brasil são importados, com destaque para os módulos

fotovoltaicos, o que explica o impacto sentido no ano

anterior, devido à interrupção do volume de

equipamentos chegando ao mercado brasileiro.

“Houve restrições nos embarques entre os anos de

2020 e 2021 por uma série de fatores, mas, em

grande parte, foi resolvida, tanto é que tivemos um

avanço nos volumes embarcados para o Brasil,

especialmente no segundo semestre de 2021”,

disse Márcio Takata, diretor da Greener. 

Mercado está precificando aumento de preços em equipamentos,

segundo Márcio Takata

 

Técnicos instalam painéis solares em residência 

“Temos muitos estímulos e um crescimento muito

grande na fabricação de células na China, além de

investimentos e subsídios dos governos a nível

mundial para ampliar a produção. Então, nesse

período pós-pandemia, imaginamos uma

estabilização dos custos e os preços voltam a cair.

Em 2023, com a entrada das novas regras [Lei

14.300], o mercado vai ter um período de

estabilização, mas a partir do final de 2023 ele

volta a crescer como sempre cresceu”, afirmou

Adalberto Maluf, diretor de Marketing,

Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD.

As empresas buscaram se renovar para responder

às altas nos preços sem repassar todo o custo

adicional ao consumidor final. É o caso da Green

Yellow, que encontrou como solução a compra de

módulos fotovoltaicos de maior potência,

reduzindo assim o custo total da produção dessa

energia e mitigando o preço a ser repassado ao

cliente, de acordo com Alan Pousa, diretor de

Operações da companhia.

Foto: Divulgação

Foto: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo
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A entrada de novos players no segmento de GD,

principalmente na ponta da cadeia e na interface com

o consumidor, também tem acontecido. Segundo

Takata, houve uma “ampliação significativa” nos

volumes do mercado da fonte solar fotovoltaica,

tanto centralizada quanto distribuída, em 2021.

“Grande parte dessa aceleração veio da GD, então

2022 começa com uma expectativa de volumes bem

importantes. A gente teve a entrada recorde de

novos players, especialmente no mercado de

integração, com um volume superior a 21 mil players

ativos só de integradoras e 35 mil empresas tentando

entrar no setor”, afirmou o executivo.

A aprovação do marco legal da GD foi encarada

como benéfica do ponto de vista regulatório, pois

trouxe ao segmento uma segurança jurídica antes

inexistente. Somado a isso, os especialistas do

setor concordam que essa diminuição dos riscos

propiciada pela Lei 14.300 pode fazer com que mais

empresas comecem a olhar para o Brasil e investir

no mercado nacional de geração distribuída.

“A GD vinha desde 2012 em cima de uma resolução

da Aneel, o que era um fator de risco para players

que queriam entrar no Brasil. Havia uma certa

insegurança jurídica que colocava muitas coisas em

risco. O marco acabou definindo várias dessas

questões, então vejo esse lado como muito

positivo. A Lei 14.300 trouxe clareza para o setor,

segurança e uma regra de transição, que não

inviabiliza o produto completamente”, explica

Rodrigo Freire, CEO da Holu.

Os agentes do setor enxergam as novidades e as

recentes mudanças com otimismo e esperam um

desenvolvimento constante do mercado nos

próximos anos, apesar dos percalços enfrentados

recentemente. “A GD tem dobrado seus números

mesmo em um momento de crise. Existe uma crise

econômica impulsionada pela pandemia, e as

pessoas têm feito contas de como reduzir seus

gastos e estabilizar seus custos. A GD surge como

favorável para todo mundo”, completa Maluf

A Mori deve continuar a escalar os resultados do seu

portfólio no modelo de geração compartilhada, não só

com serviços e capacidade instalada, mas também com

parceiros de negócios, acelerando ainda mais o crescente

mercado de geração distribuída no Brasil. 

 

O plano de negócios prevê sair dos atuais 186 MWp em 35

ativos instalados nos estados de Minas Gerais e

Pernambuco, para 360 MWp em 93 ativos nos próximos 12

meses com foco prioritário em Minas Gerais. Além da

expansão em fase de implantação, o pipeline de

oportunidades ainda conta com mais de 450 MWp de

projetos assegurados em outros estados do Sudeste,

Nordeste e Centro-Oeste do país. 

 

“Nos últimos 3 anos crescemos muito, não só em

tamanho, mas também na robustez do modelo de

negócios. Com nossa escala, conseguimos desenvolver

capacitação, práticas de gestão e tecnologias utilizadas

somente em projetos de geração centralizada e isso é uma

enorme vantagem competitiva que construímos”, conta

Matheus Nogueira, CEO da Mori. 

 

Os projetos desenvolvidos pela Mori alcançam cerca de 50

mil clientes e a expectativa é superar os 150 mil clientes

neste ano, por meio dos projetos em implantação. A

empresa atua hoje como plataforma de negócios em GD,

tendo parceiros tanto do lado do desenvolvimento de

projetos greenfield quanto para a gestão do

arrendamento das plantas.

 

Nesses três anos de atuação, a empresa calcula ter

reduzido anualmente 216 mil toneladas de CO2 na

atmosfera e gerado uma economia da ordem de R$ 80

milhões para os clientes. 

 

E o marco legal da GD, sancionado em janeiro deste ano,

dá as bases e a segurança jurídica para que a empresa

continue a ampliar a sua fatia de mercado. 

 

“Com a aprovação do marco legal existe uma janela de

oportunidade muito interessante, com previsibilidade das

regras e estabilidade contratual. Já vínhamos nos

preparando para o cenário atual há algum tempo e por

isso estamos bem posicionados para capturar o valor que

o marco proporciona, com a agilidade que o setor nos

impõe”, completa Nogueira.

 Conheça mais sobre a Mori! 

MORI CRESCE E AJUDA A ACELERAR
MERCADO DE GD NO BRASIL 

*Conteúdo Patrocinado pela Mori Energia

http://www.morigd.com.br/
http://www.morigd.com.br/
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CONVITE AO LEITOR
A modalidade de Geração Distribuída abriu

caminho para o consumidor de energia ser um

prosumidor, mais ativo no caminho das energias

renováveis.

Os números e crescimentos surpreendem

anualmente, motivo pelo qual a equipe editorial

da MegaWhat propôs esse tema para a nossa

primeira revista digital.

Acompanhar o crescimento da geração

distribuída no Brasil será acompanhar o

crescimento de uma indústria combinando

geração, distribuição e manutenção em um

território continental e diverso como o nosso.

Esse é um registro importante para a comunidade

de apaixonados por energia. Essa revista digital

só existe porque falamos diariamente com mais

de 18.000 inscritos.

Agradecimento especial aos patrocinadores

dessa primeira edição: Banco BV, Meu

Financiamento Solar, Mori e Sou Vagalume.

Siga-nos nas redes sociais

EXPEDIENTE

CEO da MegaWhat, Larissa Araium

EQUIPE EDITORIAL

EXPEDIENTE
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Quer receber mais conteúdos
sobre energia?

Inscreva-se na MegaWhat!

Toda sexta-feira disparamos uma
Newsletter com os destaques da semana!

https://megawhat.energy/auth/signup
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