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Resumo 

 

Observa-se que as organizações têm adotado a concepção da gestão baseada na 

criação de valor. Mais recentemente, essa prática foi ampliada para incorporar, além 

das questões econômico-financeiras, as dimensões ambientais e sociais (triple bottom 

line). O mapa estratégico da Instituição de Ensino Superior, da qual faz parte a 

unidade de estudo desta dissertação, incorpora esse conceito, e um projeto piloto de 

geração distribuída de energia fotovoltaica foi implantado para atender parte das 

necessidades de uma de suas unidades acadêmicas. Novos projetos na área de 

sustentabilidade estão previstos, mas persiste a dúvida se a geração de energia desta 

fonte é, na atualidade, capaz de gerar valor econômico aos investidores. A dissertação 

foi desenvolvida para responder a essa pergunta e é aderente ao escopo de um 

mestrado profissional que tem dentre seus objetivos, resolver questões das 

organizações, utilizando para tal finalidade, os avanços teóricos e metodológicos 

pertinentes. A dissertação apresenta uma resenha sobre as teorias, modelos e 

instrumentais adequados para a avaliação de investimentos e descreve a ambiência 

do estudo envolvendo os aspectos relevantes do cenário energético nacional e as 

características geográficas e climáticas da região onde se localiza a IES, as quais 

influenciam diretamente a tomada de decisões de implantar usinas de geração de 

energia fotovoltaica. Foram levantados os riscos financeiros do negócio, os 

investimentos necessários, o custo de oportunidade de capital e projetados os fluxos 

de caixa livres do projeto. Os resultados obtidos revelaram que projetos de energia 

fotovoltaica implantados na Região Norte do Estado de Minas Gerais conseguem 

remunerar os investidores mesmo precificando os riscos assumidos de forma muito 

conservadora (betas elevados). Os resultados da simulação revelaram, ainda, que a 

geração de valor poderia ocorrer com qualquer estrutura de capital empregada, mas 

as análises indicam uma estrutura de financiamento mais alavancada, haja vista o 

maior VPL encontrado quando se usa como fontes de recursos, o emprego simultâneo 

de capital próprio e de terceiros. Apesar do projeto analisado nesta dissertação 

contemplar um baixo valor investido, entende-se que as análises aqui apresentadas 

são relevantes para a sociedade, pois projetos dessa natureza podem ser implantados 

em pequenas e médias empresas, instituições de ensino e em residências familiares. 

Justificam-se, pois, novas análises abrangendo-se módulos de diferentes portes, em 

diferentes regiões brasileiras. 
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Abstract 

 
 

It is observed organizations have adopted the management conception based on value 

creation. More recently, this practice has been expanded to include, in addition to 

economic and financial issues, the environmental and social dimensions (triple bottom 

line). The strategic map of Higher Education Institution, which is part of the unit study 

of this dissertation, incorporates this concept, and a pilot project of distributed 

generation of photovoltaic energy was implemented to meet part of the needs of one 

of its academic units.  

New projects in the area of sustainability are foreseen, but the question remains 

whether the generation of energy from this source is, at present, capable of generating 

economic value for investors. The dissertation was developed to answer this question 

and is parto of  the scope of a professional master's degree that has among its 

objectives, to solve questions of the organizations, using to that end, the relevant 

theoretical and methodological advances. The dissertation presents a review of the 

appropriate theories, models and instruments for the evaluation of investments and 

describes the study environment involving the relevant aspects of the national energy 

scenario and the geographic and climatic characteristics of the region where the IES 

is located, which directly influence the decision-making to deploy photovoltaic power 

generation plants. The financial risks of the business, the necessary investments, the 

opportunity cost of capital and the free cash flows of the project were raised. The 

results show that photovoltaic projects in the Northern Region of the State of Minas 

Gerais are able to compensate investors even by pricing the risks assumed in a very 

conservative way (high betas). The results of the simulation also revealed that the 

generation of value could occur with any capital structure used, but the analyzes 

indicate a more leveraged financing structure, given the higher NPV found when using 

as sources of resources, simultaneous  use   of own  and third parties capital. Although 

the project analyzed in this dissertation contemplates a low value invested, it is 

understood that the analyzes presented here are relevant to society, since projects of 

this nature can be implemented in small and medium-size companies, educational 

institutions and in family homes. Therefore, new analyzes are justified, covering 

modules of different sizes in different Brazilian regions. 

 

  

 

Keywords: Photovoltaic energy; Cost of capital; Business valuation. 
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1 Introdução 

 

Neste capítulo será apresentado o tema, a pergunta que norteou a pesquisa, seus 

objetivos, justificativas e a estrutura da dissertação. 

 

1.1 Contextualização 

 

Como consequência do crescimento populacional e do desenvolvimento mundial, 

há uma demanda crescente por energia, impactando os recursos não renováveis 

do planeta.  Contudo, preocupações mais recentes com o futuro do planeta têm 

aumentado a consciência ambiental, posicionamento que favorece o emprego de 

fontes de energias limpas e renováveis. Alternativas têm sido viabilizadas pelo 

avanço de novas tecnologias e inovações, favorecendo um padrão de crescimento 

sustentável e economicamente viável. 

 

Nesse contexto, emerge a energia elétrica proveniente do sol, chamada de energia 

fotovoltaica, que tem sido apontada cada vez mais como uma alternativa 

sustentável para colaborar com o desenvolvimento da sociedade. É perceptível que 

a energia solar fotovoltaica terá uma participação significativa dentro do cenário 

energético mundial para os próximos anos, seja pela sua fonte teoricamente 

inesgotável ou pelos custos cada vez mais baixos para sua implantação.  

  

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - (UNEP, 2014) aponta que, 

de acordo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, o Brasil é um país abundante em 

recurso solar, o qual poderia ser explorado economicamente como fonte de 

energia. Além disso, o país possui uma das maiores reservas de silício metálico 

(Si) do mundo, sendo este o principal material semicondutor utilizado para a 

conversão fotovoltaica em energia elétrica (Kupfer, Naveiro, Stallivieri & Sabbatini, 

2012). 

 

Para viabilizar o uso da energia fotovoltaica, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) instituiu a paridade tarifária com a equiparação de custos na maioria dos 

estados, entre a energia elétrica convencional e a gerada por sistemas 

fotovoltaicos. 
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A publicação da Resolução Normativa 482 em abril de 2012 e suas atualizações 

subsequentes publicadas pela ANEEL (2015), ampliou o acesso dos consumidores 

finais de energia elétrica aos chamados sistemas de geração própria.  A 

regulamentação do setor permitiu reduzir as barreiras burocráticas entre as 

concessionárias de energia e os clientes adeptos às tecnologias renováveis. Dessa 

forma, a energia solar fotovoltaica vem ganhando competitividade econômica em 

razão de apresentar uma trajetória de custos decrescentes ano após ano, que se 

contrapõe à da energia elétrica gerada pelas fontes convencionais, as observa-se 

custos crescentes em decorrência a fatores climáticos e dos altos custos 

operacionais para gerar, transmitir e realizar a distribuição da energia aos seus 

respectivos consumidores finais. 

 

De acordo com o Atlas Solarimétrico de Minas Gerais (Atlas Soliamétrico de Minas 

Gerais - Volume II, 2016) a cidade de Montes Claros, localizada na região norte do 

estado,  está situada em uma das localidades mais bem servidas de irradiação solar  

e com altos índices de horas de sol a pico. Este fenômeno geográfico melhora o 

rendimento dos sistemas de geração quando instalados nesta região, tornando-se 

uma vantagem competitiva que não pode ser desperdiçada.  

 

Não obstante, como o capital é um recurso escasso, principalmente para os países 

menos desenvolvidos, qualquer projeto deve merecer uma apropriada análise de 

viabilidade econômica, de tal forma a maximizar o valor para os investidores. Ou 

seja, o projeto deve ser sustentável, tanto do ponto de vista ambiental quanto 

financeiro. 

 

O propósito desta dissertação está em analisar a viabilidade econômica de uma 

usina de geração fotovoltaica denominada como Projeto Piloto já em funcionamento 

em uma Instituição de Ensino Superior (IES) na cidade de Montes Claros – MG, 

auxiliando na tomada de decisão quanto à continuidade dos investimentos em 

projetos da mesma natureza. Para tal fim se impõe a utilização das modernas 

ferramentas de finanças, nas quais são levados em consideração os riscos 

financeiros do empreendimento. 
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1.2 Pergunta norteadora da pesquisa 

 

A pergunta norteadora da pesquisa pode ser assim formulada: A implantação de 

sistemas fotovoltaicos de pequeno porte para geração de energia elétrica na 

Região do Norte de Minas Gerais é capaz de gerar valor aos investidores?  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a viabilidade econômico-financeira da implantação de uma usina de 

geração de energia fotovoltaica de pequeno porte em uma Instituição de Ensino 

Superior da cidade de Montes Claros – MG. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1) Identificar o risco sistemático do investimento mediante o do cálculo do beta do 

ativo; 

2) Estimar o custo de capital, com uma estrutura composta de capital próprio e de 

terceiros; 

3) Levantar os custos envolvidos na implantação e operação da usina de geração 

fotovoltaica - Projeto Piloto; 

4) Projetar o fluxo de caixa livre gerado pelo projeto ao longo de sua vida útil; 

5) Analisar o valor do Projeto Piloto implantado e a viabilidade econômica de 

expansão desse projeto. 

 

1.4 Justificativas e Estrutura da Dissertação 

 

Em decorrência da mudança no cenário econômico nacional e de seus reflexos no 

mercado de ensino superior privado, as IES têm procurado implantar projetos que 

agregam valor aos seus investidores para minimizar os impactos financeiros 

gerados pela queda na captação de alunos e de formação de novas turmas de 

graduação e pós-graduação. Considerando-se que a energia elétrica é um dos 

principais insumos para o funcionamento de uma IES e que os seus custos estão 
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cada vez mais altos, esta pesquisa ocorre em momento oportuno para avaliar se a 

implantação de uma usina de geração de energia fotovoltaica gera retorno 

financeiro para as operações da IES. As análises e os resultados que serão obtidos 

com modernos instrumentais de finanças corporativas, poderão subsidiar os 

gestores na tomada de decisão quanto  à continuidade de se investir em projetos 

com este foco.  

 

A pesquisa desenvolvida no âmbito desta dissertação foi realizada tendo por 

referência a primeira etapa do projeto de implantação de uma unidade de geração 

de energia fotovoltaica do Centro de Prática de Engenharia, Arquitetura e Gestão 

(CEPEAGE) de uma IES privada da cidade de Montes Claros – MG, caracterizado 

como Projeto Piloto e em operação desde julho de 2017. Investimentos em outras 

unidades, com as mesmas características técnicas e dimensões, estão previstas 

no orçamento da IES, porém, pendente de uma análise apropriada e favorável 

quanto a geração de valor para os investidores. Este fato justifica a escolha do tema 

pelo autor da dissertação, que pertence ao corpo técnico/acadêmico da IES e tem 

grande interesse no desenvolvimento de projetos de fontes limpas de energia. 

 

A dissertação é composta de seis capítulos, contando com esta breve introdução. 

O segundo capítulo é dedicado ao referencial teórico, apresentando o instrumental 

de valuation, com ênfase na precificação de ativos baseada no modelo de fluxo de 

caixa descontado (FCD).  Especial atenção é conferida ao custo de capital, no qual 

se incorporam os riscos pertinentes ao uso de distintas fontes de recursos: capital 

próprio e de terceiros. O capítulo três descreve a ambiência do estudo, contendo 

um panorama do setor elétrico brasileiro e as condições favoráveis da Região do 

Norte de Minas para a implantação de projetos de energia fotovoltaica. O capítulo 

quatro apresenta a metodologia, caracterizando-se a pesquisa e os procedimentos 

metodológicos utilizados. Os resultados são analisados no capítulo cinco. E, 

finalmente, o capítulo seis apresenta as considerações finais. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico que norteou o 

processo de avaliação econômico-financeira de um projeto de energia fotovoltaica, 

sendo este baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. São introduzidos os 

conceitos e os instrumentais demandados pelo valuation, com ênfase no risco e na 

taxa esperada de retorno.  Discute-se a forma de precificar o custo de capital próprio 

e de terceiros, salientando o papel desempenhado pela estrutura de capital. 

 

  

2.1 Avaliação financeira de projetos de investimento 

 

O exercício da análise econômica dos projetos implantados ou em fase de 

implantação em uma IES, são temas pouco abordados pelos seus gestores, 

principalmente quando tais investimentos não estão ligados diretamente ao core 

business da Instituição. Porém, esta atividade assume um papel essencial em 

momentos de declínio nas receitas ou quando se torna necessário avaliar o destino 

do capital dos acionistas mediante ao portfólio de projetos de qualquer corporação. 

Por este motivo, é necessário apresentar métodos de análise confiáveis e que 

sejam de fácil compreensão aos gestores/proprietários da organização.  

 

A análise financeira de projetos de investimentos tem grande importância para os 

investidores, pois a decisão de investir só é viável quando o retorno é maior do que 

o custo de capital empregado (Locatelli & Salomon, 2016). Embora, reconheça-se 

que a tomada de decisão se dá em um ambiente de incertezas, é fundamental que 

se empregue ferramentas adequadas e informações disponíveis para reduzir os 

erros de avaliação. 

 

Para Assaf (2010), o objetivo da avaliação de empresas ou de projetos de 

investimento é apurar o seu valor justo, sendo este, o valor presente de benefícios 

econômicos futuros esperados de caixa, descontados a uma taxa que remunera o 

custo de oportunidade do capital dos investidores.  
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O conceito de valor é subjetivo, podendo diferir em cada processo de avaliação, de 

acordo com o tipo de ativo analisado e as preferências de risco do comprador. Já o 

preço consiste em referência objetiva, representado simplesmente pelo ponto de 

encontro entre oferta e demanda por um bem ou serviço, em determinado momento 

no tempo (Póvoa, 2012).  

 

Segundo Damodaran (2010), existem três métodos de abordagem para o valuation:  

 

1) método do fluxo de caixa descontado, que traz a valores presentes os fluxos 

de caixa do ativo esperados para o futuro; 

2) análise de valor relativo, onde estima-se o valor de um ativo por meio de 

comparações com ativos similares, considerando variáveis como, 

rendimentos, receitas, fluxo de caixa, entre outros; 

3) avaliação por direitos contingentes, que pode ser feita usando modelos de 

precificação de opções. 

 

Nesta dissertação será empregado o método de fluxo de caixa descontado (FCD) 

por se tratar de um projeto pequeno, relativamente simples e no qual se conhece 

os custos e pode-se projetar as receitas futuras durante o ciclo de vida do projeto. 

Nas palavras de Serra e Wickert (2014): “na avaliação pelo fluxo de caixa 

descontado, parte-se da premissa que o valor de um ativo é o valor presente dos 

fluxos de caixa estimados para o futuro, sobre o ativo”. Em projetos maiores e mais 

sofisticados no setor de energia, poderia ser empregado, adicionalmente, a Teoria 

de Opções Reais (TOR), levando-se em conta que o ativo (preço de energia) é uma 

commodity que apresenta grande volatilidade. Assim, projetos desta natureza 

comportam-se decisões de atrasos, abandonos e expansões no projeto, e esta 

flexibilidade pode gerar valor (Copeland, Koller, & Murrin, 2013); Lima, 2016; 

Sousa, 2018). 

 

2.2 O Fluxo de caixa descontado 

 

De acordo com Gitman (2004), o fluxo de caixa de uma empresa deve ser o 

principal foco do administrador, tanto em seu dia a dia da empresa no planejamento 

para tomadas de decisões quanto ao uso do capital próprio ou de terceiros.  
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Borsatto, Correia, e Gimenes (2015), aponta que o método do fluxo de caixa 

descontado baseia-se na ideia de que o valor de uma empresa está profundamente 

ligado à expectativa de formação de fluxo de caixas futuros. Enquanto Copeland, 

Koller e Murrin (2013) afirma que o modelo de fluxo de caixa descontado define o 

valor acionário de uma empresa como sendo o valor de suas operações, menos o 

valor do endividamento.  

 

Segundo Assaf (2014), o método de fluxo de caixa descontado é o que apresenta 

maior rigor técnico e conceitual para expressar o valor econômico.  

 

Além de permitir explicar e simular as principais variáveis e premissas 
macroeconômicas, estratégicas, operacionais e financeiras que compõem a 
metodologia de avaliação, o método incorpora em seus cálculos as 
preferências do investidor em relação ao conflito risco-retorno e a taxa de 
remuneração apropriada para remunerar os proprietários de capital 
(Moreira, Locatelli & Afonso, 2015, p. 30). 

 

A abordagem do Fluxo de Caixa Descontado tem sua fundamentação na regra de 

“valor presente”, ou seja, leva em consideração o dinheiro no tempo. Segundo 

Groppelli e Nikbakht (2002), em termos monetários, significa que o dinheiro hoje 

vale mais do que no futuro. Investidores têm uma preferência natural por dinheiro 

agora ao invés de ter acesso a ele mais tarde. As três razões mais importantes 

pelas quais o valor decresce progressivamente ao longo do tempo são: a inflação, 

o risco e a preferência dos investidores pela liquidez do ativo.  

 

Souza (2018), explicita que o fluxo de caixa descontado tem seu fundamento na 

regra do valor presente, como mostra a equação (1). 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑
𝐹𝐶𝐿𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
 

𝑡=𝑛

𝑡=1
 

(1) 

 

Onde: 

𝑛 = vida útil do ativo a ser analisado 

𝐹𝐶𝐿𝑡 = fluxo de caixa livre no período t; 



21 
 

𝑟 = taxa de desconto que reflete o risco aplicável aos fluxos estimados no futuro. 

 

Para emprego do método é relevante considerar duas variáveis: a taxa de 

crescimento compatível com o nível de investimentos realizados e a taxa de 

desconto que deverá retratar de forma minuciosa, os riscos relacionados às 

condições de incerteza (Moreira, Locatelli & Afonso, 2015). 

 

Considerando um projeto com vida útil de 25 anos, o modelo pode ser representado 

da seguinte forma: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝐹𝐶1

(1 + 𝑟)1
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑟)2
+

𝐹𝐶3

(1 + 𝑟)3
+ ⋯ + 

𝐹𝐶25

(1 + 𝑟)25
 (2) 

 

As teorias que são mais utilizadas para se estimar os custos de capital constituem 

o tema da próxima seção. 

 

 

2.3 Custo médio ponderado de capital - WACC 

 

O chamado Weighted Average Cost of Capital - WACC (em português, Custo Médio 

Ponderado de Capital) é uma média ponderada do custo de capital próprio e de 

terceiros, utilizada para mensurar os custos das diferentes fontes de financiamento, 

devidamente corrigida pelo risco. Sabe-se que, a grosso modo, o capital é 

proveniente de duas fontes: capital próprio (equity) e capital de terceiros 

decorrentes de dívidas (debt). 

 

O custo de capital próprio depende de uma avaliação apropriada do risco de se 

investir em um determinado projeto, levando em consideração que sempre existe 

um custo de oportunidade associado às alternativas de escolha na tomada de 

decisões para um investimento. Então o custo de oportunidade existe quando o 

investidor escolhe uma alternativa em detrimento de outras, perdendo assim os 

benefícios proporcionados pelas demais. 
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A avaliação de empresa com uso do WACC corresponde em avaliar os ativos com 

base no fluxo de caixa livre que eles produzem, descontados por uma taxa que 

depende não só do risco desses ativos, mas também das possíveis composições 

de sua forma de financiamento (Martins, Carvalho & Assaf, 2008). 

 

Damodaran (2010, p. 228) cita as duas principais funções do custo de capital:  

 

Em uma base composta, é aquilo que essas empresas têm que realizar 
coletivamente sobre seus investimentos para atingir o ponto de equilíbrio. É 
também a taxa de desconto adequada para usar no desconto de fluxos de 
caixa futuros esperados para se chegar a uma estimativa do valor da 
empresa.  

 

O custo médio ponderado de capital (WACC) é expresso pela equação (3), 

 

WACC = Ke  (
E

𝐷 + 𝐸
) + Kd  (

D

𝐷 + 𝐸
) (3) 

 

Sendo que: 

𝐾𝑑 = custo de capital de terceiros (despesa financeira / dívida); 

𝐸 = capital próprio (equity); 

𝐷 = dívida de curto + longo prazo (debt); 

𝐾𝑒 = custo do capital próprio. 

 

Como pode ser observado, os pesos para a determinação do WACC são 

diretamente proporcionais às quantidades de capital próprios e de terceiros 

empregados no negócio. Como a legislação de vários países, dentre eles o Brasil, 

permite a dedução dos juros pagos da base de cálculo do imposto de renda de 

pessoas jurídicas, o uso de capital de terceiros reduz o pagamento de impostos, 

tornando-se de vital importância na estratégia empresarial o tema de estrutura de 

capital, conforme estabelecido por Modigliani e Miller (1963).  

 

De acordo com essa premissa, a equação 3 pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 [(
𝐸

𝐷 + 𝐸
)] + [𝐾𝑑(1 − 𝑡𝑐) (

𝐷

𝐷 + 𝐸
)] (4) 
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Sendo: 

𝐾𝑑 = custo de capital de terceiros (despesa financeira / dívida); 

𝑡𝑐= alíquota de impostos sobre o resultado; 

𝐸 = capital próprio (equity); 

𝐷 = dívida de curto + longo prazo (debt); 

𝐾𝑒 = custo do capital próprio. 

 

As despesas financeiras deduzidas nos resultados das empresas devem fazer 

parte do custo efetivo da dívida, ou seja, deve-se considerar o benefício fiscal para 

a determinação do custo líquido dos juros sobre o valor da dívida. Aconselha-se 

que o custo do capital de terceiros deve ser considerado em condições atuais, ou 

seja, aos custos de refinanciamento e não se considerar os custos do momento em 

que a dívida foi contraída (Berk, Demarzo, & Harford, 2010).  

 

2.3.1 Custo de capital próprio 

 

Segundo Copeland et al. (2013), o custo do capital próprio é o de mais difícil 

estimativa, uma vez que não pode ser diretamente observado no mercado. Como 

trata-se do retorno esperado pelos investidores em seus investimentos e que “os 

acionistas são livres para agir, é lógico supor que procurem escolher aquilo que 

lhes proporcione a máxima satisfação” (Miller, 1981, p.4). O autor descreve este 

princípio como o modelo de comportamento racional, em que as alternativas de 

ação de uma decisão são avaliadas de forma sistemática e coerente, e a escolha 

da melhor opção tem como fronteiras, as limitações do mundo real. 

 

O chamado custo de oportunidade é um termo utilizado em economia para indicar 

“o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada”, bem como os 

“benefícios que poderiam ser obtidos a partir desta oportunidade renunciada”. 

Assim sendo, entende-se que este custo alternativo sucumbe quando o acionista 

faz a escolha por uma alternativa em detrimento a outras, mas que são mutuamente 

exclusivas, ou seja, escolhendo-se investir o capital em uma, exclui-se os 

benefícios gerados pelas outras opções.  De acordo com Nascimento (1998, p. 28), 

este conceito “estará sempre presente quando existirem alternativas de escolha na 
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tomada de decisão, de tal forma que a determinação do custo do capital próprio 

depende da correta avaliação do risco associado ao investimento sob análise”. 

 

O CAPM - Capital Asset Pricing Model (em português, Modelo de Precificação de 

Ativos de Capital) é uma das ferramentas mais utilizadas na determinação da taxa 

de retorno esperada de um ativo. Foi o desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner 

(1965) e Mossin (1966), a partir de fortes contribuições de Markowitz (1952) e Tobin 

(1958) referentes à seleção de portfólios eficientes em condições de risco. O CAPM 

é o estimador mais utilizado para o custo de capital, sendo duas as suas principais 

contribuições. Em primeiro lugar, adota a distinção entre risco diversificável e não 

diversificável, levando-se apenas este último em consideração na precificação do 

ativo, uma vez que existem maneiras de evitá-lo. Em segundo, estabelece uma 

relação linear entre retorno e risco, baseado apenas em um fator, conhecido como 

o prêmio de mercado.  

 

Os autores, supracitados, adotaram alguns princípios para desenvolvimento do 

modelo, dentre as quais se destacam: 

 

a) o investidor, baseia-se somente no valor esperado do ativo, ou em sua 

média, e na volatilidade desse ativo, que é a medida de risco; 

b) há racionalidade e aversão ao risco, sendo que o investidor escolherá o ativo 

que apresentar o maior retorno esperado para um mesmo nível de risco; 

c) a existência de um ativo livre de risco; 

d) os ativos são infinitamente divisíveis; 

e) ausência de custos de transação ou impostos ou, alternativamente, eles são 

idênticos para todos os investidores; 

f) um mercado perfeito e em equilíbrio, de tal forma que a oferta de ativos é 

igual à demanda e nenhum indivíduo é capaz de influenciar o mercado. 

O modelo CAPM é formulado da seguinte maneira: 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) (5) 

 

Onde: 



25 
 

𝑅𝑒 = retorno esperado do ativo; 

𝑅𝑓 = taxa livre de risco;  

𝛽 = índice que relaciona o ativo com o retorno de uma carteira de mercado; 

𝑅𝑚 = retorno esperado pela carteira de mercado. 

 

Apesar de os analistas reconhecerem as limitações do CAPM (Levi & Welch, 2016), 

o modelo o modelo continua a ser amplamente utilizado para levantar o custo do 

capital próprio, considerando a ausência de opções com boa relação custo-

benefício para substituí-lo (Da, Guo & Jagannathan, 2012). 

 

Para entender melhor as implicações derivadas da equação (5) são preciso analisar 

cada uma das variáveis. 

 

2.3.1.1 Beta como medida de risco 

 

O coeficiente Beta é um indicador que mede a sensibilidade de um ativo em relação 

ao desempenho de uma carteira que represente o mercado. Portanto, é uma 

medida do risco que um investidor está submetido ao fazer um investimento em um 

ativo em analogia com o mercado como um todo. É muito utilizado para medir o 

risco não diversificável, isto é, fatores de mercado que afetam todas as empresas, 

como inflação e crises internacionais (Félix, Locatelli, Fernandes & Ramalho,2016).  

 

Póvoa (2012, p. 193) enfatiza que “o beta (𝛽), formalmente, representa o coeficiente 

angular de uma regressão, que visa quantificar o grau de variação de determinado 

ativo em função da variação de outro ativo”. Pode ser calculado matematicamente 

através do quociente entre a covariância do ativo analisado (𝑅𝑖) e do mercado (𝑅𝑚) 

e a variância do mercado (𝑅𝑚), como pode ser observado na equação (6). 

 

𝛽 =
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑚; 𝑅𝑖)

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚)
 (6) 

 

Onde: 

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑚; 𝑅𝑖) = covariância entre o retorno do ativo i e o retorno de mercado; 

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚) = variância do retorno de mercado. 
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Berk, Demarzo e Harford (2010), apontam que o beta de um grupo de ações 

corresponde a variação percentual que esperamos em seu retorno para cada 

variação de 1% na resposta de mercado. Segundo Póvoa (2012) e Groth (2013), 

no Brasil, geralmente o proxy mais utilizado é o índice Ibovespa que reúne ações 

mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. 

 

De forma prática temos que, se o risco da ação é igual ao risco sistemático do 

mercado, o beta é igual a 1,0.  Em contraposição, ativos com betas maiores que 

1,0 representam investimentos agressivos e com beta entre 0 e 1,0 se caracterizam 

como investimentos defensivos. 

 

Para se realizar o levantamento do beta de uma empresa devem ser observadas 

duas condições: a dimensão da série de retornos e a periodicidade da observação, 

devido ao fato das empresas mudarem suas condições ao longo do tempo e com 

isso seu risco também se altera. 

 

Em relação ao período de observação do beta, para empresas em setores 

dinâmicos, Póvoa (2012) assinala que o prazo ideal é uma série de dados de três 

anos, enquanto empresas em setores mais maduros ele sugere um período de até 

seis anos. Alertando que deve ser observado sinais de mudanças na gestão da 

empresa analisada, sendo necessário neste caso, diminuir os períodos sugeridos. 

 

Entretanto, algumas empresas não possuem histórico de mercado ou nem 

negociam em bolsas de valores seus ativos. Nessas situações Damodaran (2009, 

p. 202) aponta que “há uma maneira alternativa e indireta de estimar o risco 

sistemático de uma empresa, de forma que os preços passados são 

desnecessários na estimativa do beta”. Para o autor é necessário nesses casos 

utilizar o bottom up, que parte do pressuposto que empresas dentro do mesmo 

setor podem apresentar seus betas diferenciados pela alavancagem financeira. O 

beta bottom up pode ser estimado utilizando a equação (7): 

 

βl =  βd x {1 + [(
𝐷

𝐸
 ) 𝑥(1 − 𝑡)]} (7) 
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Onde:  

βl = beta alavancado da empresa;  

βd = beta desalavancado, apurado utilizando dados de empresas de riscos 

similares, como se a empresa não tivesse dívida;  

𝐷

𝐸
 = debt/equity em valores de mercado;  

t = alíquota de imposto de renda que propiciará o benefício fiscal do serviço da 

dívida.  

 

O beta alavancado, presume que o uso crescente de capital de terceiros provoca o 

aumento de risco de mercado da empresa. 

 

Para Lima (2016), para se estimar o beta bottom up é necessário seguir os 

seguintes passos: 

a) identificar o negócio em que a empresa, objeto da análise, atua;   

b) selecionar empresas do mesmo setor, que possuem ações negociadas em 

bolsa de valores (do país ou de outro mercado);  

c) obter os betas para estas empresas similares (betas alavancados);  

d) desalavancar o beta obtido para cada empresa de acordo com a estrutura 

de capital (uso de dívida e capital próprio) utilizado por cada uma delas;  

e) estimar o beta médio não alavancado do setor;  

f) realavancar o beta médio pelo pretendido grau de alavancagem da 

g) empresa/projeto em análise (Lima, 2016, p. 54). 

 

Copeland, Koller & Murrin (2013) apontam que empresas no mesmo segmento e 

negócio podem apresentar betas diferenciados, como consequência da 

alavancagem financeira. Assim, o beta patrimonial ou beta não alavancado, quando 

estimado a partir das regressões de mercado reflete um quadro do risco patrimonial 

da empresa. 

 

Em análises de valuation, Damodaran (2009), Copeland, Koller e Murrin (2013) são 

favoráveis ao uso de betas desalavancados de uma empresa ou setor de países 

desenvolvidos. Segundo os autores, o emprego do beta de outros mercados 
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proporciona a formação de uma imagem mais confiável do risco inerente à 

empresa, do que regressões fundamentadas em retornos no mercado local. 

 

2.3.1.2 Taxa livre de Risco 

 

Segundo Damodaran (2010), a taxa livre de risco é a remuneração de um ativo que 

esteja isento de qualquer retorno sobre o título livre de riscos e para que assim 

possa ser considerado, deverá atender a duas premissas: não possuir risco de 

inadimplência e ser passível de reinvestimento. 

 

Serra e Wickert (2014) corroboram tal ideia, afirmando ainda que o título livre de 

risco deve ter duas características básicas: a) ter probabilidade de default zero e b) 

ser capaz de garantir que o reinvestimento dos juros ou amortizações pagas antes 

da data do vencimento seja feito ao mesmo retorno. 

 

No caso do Brasil, como o governo é considerado o único emissor de moeda e 

títulos, estes apresentam um risco quase nulo de default no mercado local. É 

possível citar os títulos do tesouro direto como títulos livres de riscos, sendo 

acessíveis ao público através do site do ministério da fazenda. Alguns exemplos de 

títulos públicos disponíveis que poderiam ser usados como proxy para a taxa livre 

de risco: 

 

• prefixados (LTN) e prefixados com juros semestrais (NTNF); 

• indexados à Taxa Selic (LFT); 

• indexados ao IPCA, com juros semestrais (NTNB), e com o pagamento de 

juros apenas no final (NTNB Princ); 

• indexados ao IGPM. 

 

2.3.1.3 Taxa de risco de mercado 

 

A taxa de risco de mercado ou prêmio de risco de mercado é representado pela 

subtração da taxa de retorno esperada da carteira de mercado pela taxa livre de 

risco (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓). Welch (2000) afirma que é um conceito fundamental na área de 
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finanças afirmando que a determinação do prêmio vai além da necessidade do 

modelo CAPM. 

 

Para Sanvicente e Minardi (2007) além da prática usual de determinar a taxa de 

mercado, pode ser utilizado outra forma que compreende em determinar o prêmio 

a partir dos preços correntes do mercado, o que representa melhor o custo de 

oportunidade. 

 

Historicamente, o investidor brasileiro tem um perfil voltado para aplicações de 

renda fixa, o que representa uma média rentabilidade diária aliada a um baixo risco. 

Por este motivo, o prêmio de risco que o investidor exige para se arriscar em um 

investimento de renda variável será sempre mais elevado, o que justifica a baixa 

procura pelo mercado de ações (Póvoa, 2012). 

 

Alguns autores empregam em suas análises prêmio de risco com valores entre 5% 

e 6% (Silva, Locatelli & Lamounier, 2016; Moreira, Locatelli & Afonso, 2015), tendo 

por base o argumento que a taxa livre de risco no Brasil é fixada pelo Banco Central 

em nível muito elevado, tornando-se desnecessário acrescentar novas fontes de 

risco. Todavia, Póvoa (2012) tem uma visão distinta, apoiando-se um prêmio de 

risco de 7,6% a.a. observado no período de 2003 a 2010.  

 

2.3.1.4 Custo de capital de terceiros 

 

O chamado capital de terceiros é o montante financeiro tomado a um determinado 

custo e a sua utilização pode incrementar o desempenho financeiro do projeto de 

investimento e elevar o seu valor intrínseco. Ao contrário do capital próprio, o capital 

de terceiros é qualquer tipo de fundo obtido pela empresa via empréstimos, crédito 

com fornecedores e outros recursos onerosos obtidos por intermédio de uma 

entidade alheia à empresa (Assaf, 2010). 

 

Este uso de capital de terceiros é popularmente chamado de “alavancagem 

financeira” de um investimento. De acordo com Silva (2006, p. 536) a alavancagem 

financeira é definida como "o impacto do uso de capitais de terceiros na geração 

de valor". Assim, quanto maior o nível de dívida de uma empresa em relação ao 
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total de seu ativo, maior será sua alavancagem. Esta alavancagem constitui um dos 

temas mais importantes na implementação de estratégias corporativas, pois amplia 

as possibilidades de crescimento da empresa mediante o financiamento corporativo 

de curto e de longo prazo. Em projetos de investimento, a busca por uma estrutura 

ótima de capital, tanto usando-se capital próprio e/ou de terceiros é papel 

importante para que a análise de retorno do investimento seja completa e concisa. 

 

Modigliani e Miller (1958) alegaram que não existiria, de fato, uma estrutura de 

capital ótima e que todas as combinações possíveis entre capital próprio e de 

terceiros geraria o mesmo valor da firma, desde que considerados adequadamente 

os riscos envolvidos. Na formulação da teoria, adotaram um conjunto de 

pressupostos ideais, como a ausência de impostos, custos de transação e custos 

de falência, existindo informação proporcional e limitação na capacidade de 

financiamento para empresas e indivíduos (Saito, Terra, Silva, & Silveira, 2008). 

Mas devido a essas hipóteses, a formulação inicial de M & M foram objeto de várias 

críticas, dentre elas: 

  

a) os mercados não são perfeitos e os acionistas não são completamente 

racionais; 

b) o endividamento realizado pelos investidores não é realizado da mesma 

forma pelas empresas; 

c) as instituições financeiras emprestam a pessoas reais a uma taxa de juros 

superior a cobrada para os empréstimos às empresas; 

d) o risco financeiro proveniente de posições acionárias de uma empresa 

altamente endividada é inferior ao risco financeiro resultante de um 

endividamento particular; 

e) o fato de uma empresa falir não significa que seja vendida pelo seu valor 

econômico (os mercados não são perfeitos); 

f) não houve o esclarecimento sobre as razões das empresas adotarem 

estruturas de capital alavancadas. 

 

Já em 1963, Modigliani e Miller (1963) flexibilizaram a hipótese de mercados 

perfeitos para introduzir a possibilidade de dedutibilidade das despesas de juros da 

base de cálculo do imposto de renda. Nestas circunstâncias, a alavancagem 
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tornou-se variável importante na decisão do empresário e o valor da empresa uma 

função crescente do endividamento, levando-os a concluir que as empresas 

poderiam trabalhar com até 100% de dívida (Locatelli, Nasser & Mesquita, 2015). 

 

Porém, essa proposição radical de Modigliani e Miller não é observada no mercado 

de capitais na prática, sendo notório que as empresas trabalham com alavancagens 

mais moderadas. Tal fato pode ser explicado pelos riscos e pelos custos de 

dificuldades financeiras, situação de caixa insuficiente para fazer um pagamento 

contratualmente devido e que crescem com o endividamento, colocando limites ao 

uso de capital de terceiros (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2011). Famá e Grava (2000) 

concluem que a empresa em situação financeira fragilizada, ao buscar empréstimos 

junto a entidades fornecedoras de crédito, paga taxas de juros mais altas em função 

da sua propensão a se tornar inadimplentes. Dessa forma, o aumento do risco 

resulta no aumento do custo do capital e afeta, portanto, o valor da empresa 

negativamente. 

 

Locatelli, Nasser, e Mesquita (2015), afirma que as contribuições de Modigliani e 

Miller ensejaram   o   surgimento   de   uma   teoria  bastante   aprovada   no  meio 

acadêmico denominada de teoria do “trade off” que considera dois fatores que 

atuam em direções opostas: as economias fiscais induzem as empresas a 

endividar, enquanto que os riscos de inadimplência e os custos percebidos de 

falência (captados na equação pelo risco sistemático – beta alavancado) inibem o 

apetite pelo uso do capital de terceiros. 

 

2.4 O fluxo de caixa para os detentores de capital próprio 

 

Podem ser utilizadas duas abordagens para determinação do valor da empresa 

baseada no modelo de fluxo de caixa descontado: Fluxo de Caixa Disponível da 

Empresa (FCDE); Fluxo de Caixa Disponível dos Acionistas (FCDA). Nesta 

dissertação será adotada a segunda abordagem. 

 

O FCDE é o resultado líquido de caixa destinado a todos os investidores: credores 

e acionistas, sendo calculado a partir do fluxo de caixa operacional líquido do 
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imposto de renda. Já o FCDA é calculado subtraindo-se do fluxo de caixa da 

empresa o fluxo de caixa dos credores. 

 

O FCDA é relativo somente ao capital próprio, tendo como referência o lucro líquido. 

Em decorrência, Serra e Wickert (2014) afirmam que, neste caso, o custo de capital 

próprio deve ser aplicado para trazer os valores futuros ao presente. Caso os fluxos 

de caixa futuros previstos incorporem os resultados de todos os proprietários de 

capital, estes devem ser descontados pelo custo médio ponderado de capital 

(WACC), que é estimado considerando a participação dos investidores (firm value), 

decorrentes do uso de dívida (debt) e do emprego do capital próprio (equity). 

 

Segundo Damodaran (2010), considerando os efeitos do fluxo de caixa das 

despesas líquidas de capital, das mudanças no capital de giro e das mudanças 

líquidas na dívida dos acionistas, pode-se definir os fluxos de caixa remanescentes 

como o fluxo de caixa livre do acionista (FCDA). Ou seja, FCDA = Lucro Líquido – 

(Despesas de Capital – Depreciação) – (Mudança no capital de giro não caixa) + 

(Novas emissões de dívida – Pagamentos de dívida). 

 

Adotou-se nesta dissertação o valor presente do fluxo de caixa livre (FCDA) para a 

determinação do valor de um investimento, podendo ser calculado da seguinte 

maneira: 

 Receita Total (Quantidade x Preço) 
(-) Deduções (desconto; impostos indiretos) 
= Receita Líquida 
(-) Custo de Produto Vendido (CPV) 
= Resultado bruto 
(-) Despesa administrativa e operacional 
=  Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - EBITDA 
(-) Depreciação 
= Earnings before interest and taxes - EBIT 
(-) Juros (despesa financeira) 
= Earnings before taxes - EBT 
(-) Imposto de renda sobre EBT 
= Lucro líquido 
(+) Depreciação 
(-) Investimento permanente - Capex 
(-) Investimento em Capital de Giro Líquido 
(+) Variação do Endividamento 
= Fluxo de caixa Acionistas/proprietários - FCA 
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Serra e Wickert (2014) esclarecem aspectos do benefício fiscal nas abordagens 

FDCE e FDCA. No FDCA, este não é mensurado no custo de capital, então deve 

ser considerado no âmbito do fluxo de caixa. Assim sendo, não se emprega nesta 

abordagem o WACC como taxa de desconto, mas sim o custo de capital próprio. 

Já do ponto de vista de todos os investidores - FCDE (acionistas e detentores de 

dívida), a informação fiscal deve ser refletida no custo de capital expresso pelo 

WAAC. Desta forma, o benefício fiscal não deve figurar no fluxo de caixa, 

empregando-se o conceito de NOPLAT (resultado operacional líquido após a 

dedução ajustada do imposto sobre a renda). 

 

Quanto ao Capex, que não foi até aqui discutido, trata-se do investimento bruto, 

resultado do investimento líquido (IL) mais o investimento de reposição (IR), e 

abrange as máquinas, equipamentos e construção civil. No primeiro momento, o 

investimento onera a empresa (reduz o caixa livre), entretanto, o aumento da 

capacidade produtiva permite que a empresa cresça e aumente o caixa no futuro. 

Portanto, quando bem alocado o investimento, melhora a eficiência e a capacidade 

produtiva da empresa, possibilitando crescimento autossustentado. 
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3. A ambiência do estudo 

 

3.1 A matriz energética brasileira 

 

Nesta seção serão apresentados aspectos relevantes do cenário energético 

nacional que influenciam diretamente na tomada de decisões para se implantar 

usinas de geração de energia fotovoltaica, bem como os detalhes técnicos 

pertinentes para uma especificação técnica de uma usina de geração utilizando-se 

desta tecnologia. 

 

3.1.1 O cenário energético atual no Brasil em relação ao mundo 

 

Segundo dados publicados pela Empresa de Pesquisa Energética (Brasil) (EPE, 

2017), em seu balanço energético nacional ano base 2016, é possível perceber que 

a oferta de energia no Brasil foi composta em sua maioria pelas fontes Hidráulica 

(68,1%), Gás natural (9,1%) e Biomassa (8,2%). A Oferta Interna de Energia - OIE, 

em 2016, ficou em 288,3 milhões de tep (toneladas equivalentes de petróleo), 

mostrando retração de 3,8% em relação à 2015, e equivalente a 2,07% da oferta 

de energia mundial. A expressiva queda da OIE é aderente ao recuo de 3,6% do 

Produto Interno Bruto (PIB) e teve como principais indutores a redução de quase 

20% nas perdas na transformação devido a necessidade de geração por 

termelétricas e a redução de 5,3% no consumo do setor energético (EPE, 2017).  

 

Quando comparado com o cenário mundial, é possível perceber uma expressiva 

diferença entre o Brasil e outras economias no que diz respeito ao uso do petróleo 

e os seus derivados como principal fonte energética. Contudo, observam-se 

significativas alterações estruturais nos últimos 43 anos nas Matrizes Energéticas 

do Brasil e do mundo. No bloco da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), houve forte incremento da energia nuclear e 

a seguir, do gás natural. Não obstante, de acordo com a Resenha Energética 2017 

do Ministério de Minas e Energia (MME, 2017), a produção mundial de energia 

elétrica tem apenas 14,2% advinda de fontes renováveis contra os 43,5% da 

produção doméstica. 
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As fontes renováveis chegaram a 81,7% de participação na matriz de OIEE, 

indicador 6,2 pontos percentuais superior ao verificado em 2015. Como pode-se 

perceber, a energia solar, apesar da alta taxa de crescimento, ainda é pouco 

significativa na matriz energética Brasileira.  

 

Tabela 1 
Oferta Interna de Energia Elétrica no Brasil e no Mundo (% e TWh) 

Fonte 
Brasil OCDE Outros Mundo 

1973 2016 1973 2016 1973 2016 1973 2016 

Petróleo e Derivados 7,2 2,0 25,4 2,7 23,1 6,1 24,6 4,5 

Gás Natural 0,5 9,1 11,6 24,3 14,2 20,7 12,2 22,0 

Carvão Mineral 1,7 2,7 37,9 31,3 40,9 47,1 38,3 39,1 

Urânio 0,0 2,6 4,2 18,4 0,9 4,6 3,3 10,6 

Hidro 89,0 68,1 20,5 13,2 19,3 17,4 21,0 16,8 

Outras não Renováveis 0,0 1,9 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,3 

Outras Renováveis 1,2 13,7 0,3 9,7 1,6 4,1 0,6 6,8 

   Biomassa Sólida 1,2 8,2 0,2 2,8 1,6 0,9 0,5 1,9 

   Eólica 0,0 5,4 0,0 4,9 0,0 2,2 0,0 3,4 

   Solar 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,7 0,0 1,1 

   Geotérmica 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,2 0,1 0,3 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 

    dos quais renováveis 90,6 81,7 20,8 22,9 20,9 21,4 21,5 23,6 

Total (TWh) 65 620 4.472 10.708 1.579 13.310 6.115 24.639 

% do mundo 1,1 2,5 73,1 43,5 25,8 54,0  -  - 

Nota. Fonte: Ministério de Minas e Energias – Resenha Energética Brasileira 2017 (2017). 
Disponível em: https://pt.scribd.com/document/377406659/02-Resenha-Energetica-Brasileira-
2017-Ano-Ref-2016-PDF  (p. 22). 
a) dados do mundo e outras regiões de 2016, estimados pelo N3E/SPE; b) biomassa sólida inclui biogás. 

 

 

Quando comparamos os números nacionais com os mundiais, a diferença ainda se 

torna mais expressiva com as fontes renováveis representando apenas 23,6% da 

oferta mundial, porém a participação da energia solar no Brasil ainda está muito 

abaixo do restante do mundo ficando mais 100 vezes abaixo da média mundial, 

uma vez que a média mundial é 1,1% contra 0,01% da OIE da matriz energética 

brasileira. 

 

No entanto, os tantos acordos mundiais para reduções de emissões de gases de 

efeito estufa e as preocupações com a gradativa escassez destes combustíveis não 

renováveis, induzem a discussão de políticas voltadas para a geração de energia 

por fontes renováveis.  
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De acordo com as projeções presentes no Plano Nacional de Energia - PNE 2030 

(MME, 2007), o consumo de energia elétrica em 2030 deverá se situar entre 950 e 

1.250 TWh/ano, o que exigirá um aumento expressivo na oferta de energia elétrica 

no Brasil. Mesmo que seja dada a continuidade da política de priorizar a oferta de 

energia de origem hídrica, estima-se que a instalação de novas usinas, cerca de 

120 mil MW, cifras que poderão não ser suficientes para atender à demanda por 

energia nesse horizonte de tempo. 

 

3.1.2 A regulamentação da cobrança de energia elétrica 

 

A ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica foi criada pela Lei 9.427, durante 

a reestruturação do setor elétrico brasileiro. Em meio à criação da agência, o Estado 

reduziu sua participação na esfera produtiva e conferiu maior ênfase como órgão 

regulador dos serviços prestados pelas empresas à população, dando abertura 

para que as concessionárias de energia se tornassem empresas muito importantes 

perante ao desenvolvimento nacional (ANEEL, 2015). 

 

Com a reestruturação, cada concessionária criou suas classes para diferenciar os 

seus clientes e estabelecer as tarifas cobradas dos consumidores de energia. A 

cobrança pelo consumo assegura aos prestadores de serviços energéticos receita 

suficiente para cobrir seus custos operacionais e remunerar investimentos em 

geração, transmissão e distribuição da energia elétrica.  

 

Para fins de cálculo tarifário, os custos da distribuidora, desconsiderando-se os 

tributos, são classificados em duas parcelas: 

• parcela A: compra de Energia, transmissão e Encargos Setoriais; 

• parcela B: distribuição de Energia. 
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Observa-se que a parcela referente a compra de energia e de transmissão de 

energia, acrescida dos encargos setoriais (Parcela A) é responsável por um 

percentual ligeiramente acima de 50% (Figura 1).  

 

3.1.3 Classes e bandeiras tarifárias 

 

O valor da tarifa varia para cada concessionária e de acordo com os subgrupos 

tarifários ao qual cada cliente se enquadra.   Os clientes são alocados em duas 

classes de consumo: média e alta tensão (Grupo A) e baixa tensão (Grupo B). As 

tarifas do grupo A são aplicadas aos consumidores atendidos pela rede de 2,3 a 

230 kV (quilovolts). As tarifas do grupo B se destinam às unidades consumidoras 

atendidas em tensão inferior a 2,3 kV (ANEEL, 2010). Cada grupo possui uma 

estrutura tarifária distinta de acordo com as suas peculiaridades de consumo e de 

demanda de potência (ANEEL, 2010). 

 

As tarifas do Grupo A são caracterizadas pela aplicação de tarifas de consumo de 

energia e/ou demanda de potência, independentemente das horas de utilização do 

dia e dos períodos do ano. Sendo cobrados um valor para a demanda de potência 

em reais por quilowatt/hora uma vez que há um contrato de consumo mínimo de 

energia pelo consumidor e outro para o consumo normal de energia em reais por 

megawatt-hora, caso o consumo ultrapasse a demanda especificada em contrato. 

Este contrato que especifica a demanda mínima, tem como objetivo, assegurar 

Figura 1  
Valor final da energia elétrica  
Fonte: Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica -. Como é composto a tarifa (2017). Disponível 
em: http://www.aneel.gov.br/conteudo-educativo/-
/asset_publisher/vE6ahPFxsWHt/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false 
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custos de infraestrutura pela garantia de disponibilidade de energia para o 

consumidor (ANEEL, 2010). 

 

A estrutura tarifária horo-sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas 

diferenciadas - Azul e Verde - de consumo de energia elétrica e de demanda de 

potência, de acordo com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano. Para 

as horas do dia são estabelecidos dois períodos, denominados postos tarifários. O 

posto tarifário “ponta” corresponde ao período de maior consumo de energia 

elétrica, que ocorre entre 18 e 21 horas do dia. O posto tarifário “fora da ponta” 

compreende as demais horas dos dias úteis e às 24 horas dos sábados, domingos 

e feriados. As tarifas no horário de “ponta” são mais elevadas do que no horário 

“fora de ponta” (ANEEL, 2010). 

 

Para o ano, são estabelecidos dois períodos: “período seco”, quando a incidência 

de chuvas é menor, e “período úmido” quando é maior o volume de chuvas. As 

tarifas no período seco são mais altas, refletindo o maior custo de produção de 

energia elétrica devido à menor quantidade de água nos reservatórios das usinas 

hidrelétricas, provocando a eventual necessidade de complementação da carga por 

geração térmica, que é mais elevada (ANEEL, 2010).  

 

Já as tarifas do “grupo B” são estabelecidas somente para o componente de 

consumo de energia, em reais por quilowatt-hora, considerando que o custo da 

demanda de potência está incorporado ao custo do fornecimento de energia 

(ANEEL, 2012). 

 

Não obstante, ainda existe uma variável que pode influenciar nos custos da energia 

elétrica, presente na conta de energia desde 2014, a cobrança das bandeiras 

tarifárias, é um custo adicional referente ao uso das usinas termelétricas, ou seja, 

a bandeira vai variar de acordo com as condições climáticas.  

 

Cada modalidade de bandeira apresenta características distintas de acréscimos:  

• bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não 

sofre nenhum acréscimo; 
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• bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre 

acréscimo de R$ 0,010 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos; 

• bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A 

tarifa sofre acréscimo de R$ 0,030 para cada quilowatt-hora kWh consumido; 

• bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. 

A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,050 para cada quilowatt-hora kWh 

consumido. 

 

Todos os consumidores cativos das distribuidoras serão faturados pelo Sistema de 

Bandeiras Tarifárias, com exceção daqueles localizados em sistemas isolados.  

 

3.1.4 Geração Distribuída  

 

A geração de energia elétrica por consumidores quando estes estão diretamente 

conectados ao sistema elétrico de distribuição de energia é denominada como 

geração distribuída (GD), podendo ser operada em paralelo ou de forma isolada 

pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) (ANEEL, 2012).  

 

A utilização da GD implica na redução da complexidade do atual sistema de 

transmissão e distribuição de energia. A geração convencional é centralizada e 

distante do ponto de consumo, o que torna o modelo mais caro, de baixa 

confiabilidade e vulnerável, sujeitando os consumidores às possibilidades de 

blackouts e racionamentos como o ocorrido no Brasil em 2001, ou o apagão 

ocorrido no nordeste dos EUA em 2003, sendo que ambos poderiam ser evitados, 

por exemplo, pelo uso dos sistemas FV conectados à rede (Perez & Collins, 2004).  

 

Ao contrário do que muitos pensam, o crescimento do mercado de energia voltado 

para sistemas de geração distribuída é altamente benéfico para as concessionárias 

e para o operador, pois além de incrementar energia à rede de distribuição, reduz 

as perdas em transmissão pois o seu consumo é próximo à geração e posterga 

custos que seriam gastos com a expansão do sistema energético (Jardim, 2007). 
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Figura 2  
Geração Distribuída – Metodologia Operacional 
Fonte: GD Brasil, Geração distribuída: o futuro da energia compartilhada. Disponível em: 
http://www.gdbrasil.eng.br/geracao-distribuida. 

 

Em 2008, duas importantes iniciativas foram tomadas pelo governo federal, o que 

permitiu uma maior discussão sobre a energia fotovoltaica no Brasil. A primeira foi 

a criação de um grupo de trabalho de geração distribuída com sistemas 

fotovoltaicos pelo Ministério de Minas e Energia, (Portaria nº 36/2008), que teve a 

finalidade de elaborar estudos na área e propor sugestões e critérios destinados a 

uma proposta menos burocrática para a utilização da energia solar fotovoltaica em 

consumidores urbanos (MME, 2017). 

 

A outra iniciativa veio do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), que solicitou 

um estudo ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do governo federal (CGEE) 

com o objetivo de recomendar a implantação de políticas que incentivavam a 

inovação tecnológica e a produção de silício em território brasileiro com grau de 

pureza apto para o efeito fotovoltaico no horizonte de 2010 a 2025 (Jannuzzi, 2009). 

 

Estas duas iniciativas geraram as informações necessárias para que a ANEEL 

aprovasse uma resolução com o objetivo de incentivar os consumidores finais a 

investirem em geração distribuída. Em 17 de Abril de 2012, foi aprovada a 

Resolução Normativa 482, que estabelece os trâmites e condições gerais para que 
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o acesso da Microgeração e Minigeração distribuída ao sistema elétrico nacional 

fosse viabilizado, tornando-se possível a aplicabilidade do sistema de 

compensação de energia elétrica. Assim, a energia ativa injetada por unidade 

consumidora é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e 

posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. 

 

A regulamentação apresentada no módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição  

(PRODIST) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e na Resolução 

Normativa 482/2012 da ANEEL, sendo que esta foi aprimorada pela Resolução 

Normativa 687/2015, formalizaram o uso das fontes renováveis na geração  

distribuída, incluindo a geração fotovoltaica, de modo que seja viável a  

transformação da unidade consumidora em uma unidade de produção (Silva, 

Calvacante, S. Silva, Machado & Delgado, 2018). 

 

A Microgeração Distribuída se caracteriza por ser uma central geradora de energia 

elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize fontes 

renováveis, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

consumidoras. A Minigeração Distribuída é caracterizada por uma central geradora 

de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 

5MW com as mesmas características de uso de fontes renováveis e conexão ao 

sistema de distribuição de energia. 

 

Além disso, de acordo com o  Art. 7º do Capítulo III da Resolução 482, deverão ser 

observados os seguintes procedimentos: 

 

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade 
para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o 
consumidor do grupo A, conforme o caso;  
II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração 
distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o 
faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia 
injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos 
anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão 
incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh;  
III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração 
distribuída a que se refere o inciso II do art. 6º, o faturamento deve 
considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia 
excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de 
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energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, 
quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da 
tarifa em R$/MWh;  
IV – o excedente de energia é a diferença positiva entre a energia injetada 
e a consumida, exceto para o caso de empreendimentos de múltiplas 
unidades consumidoras, em que o excedente é igual à energia injetada;  
V – quando o crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos 
anteriores for utilizado para compensar o consumo, não se deve debitar do 
saldo atual o montante de energia equivalente ao custo de disponibilidade, 
aplicado aos consumidores do grupo B;  
VI - o excedente de energia que não tenha sido compensado na própria 
unidade consumidora pode ser utilizado para compensar o consumo de 
outras unidades consumidoras, observando o enquadramento como 
empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, geração 
compartilhada ou autoconsumo remoto. (ANNEL, 2015).  

 

Assim, caso a energia ativa gerada e injetada no sistema elétrico das 

concessionárias não tenha sido compensada na própria unidade consumidora, este 

chamado crédito de energia poderá ser utilizado para abater o consumo energético 

de outras unidades previamente cadastradas por até 60 meses, desde que estejam 

na mesma titularidade e que sejam atendidas pela mesma concessionária de 

energia a qual possibilitou a conexão da unidade geradora. Todo o processo 

promove apenas a troca de energia entre consumidor-gerador e a concessionária, 

não havendo ainda uma normatização para compensação financeira por venda de 

energia este sistema de compensação é chamado de medição líquida ou net 

metering. 
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Figura 3  
Sistema Net Metering 
Fonte: Luz solar, Crie sua própria energia (2017). Disponível em: http://luzsolar.com.br/como-
funciona-o-sistema-fotovoltaico/. 

 

3.1.4.1 O mercado da energia fotovoltaica como Geração Distribuída no Brasil 

 

De acordo com o Estudo Estratégico de Geração Distribuída (EEGD) realizado pela 

Enova Solar Energia Ltda relativo ao ano 2017, o Brasil contava com 160.933 MW 

de potência instalada de geração solar, correspondentes a 19.277 instalações 

(ANEEL, 2017, conforme citado em Enova Solar Energia Ltda, 2018). 
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Figura 4  
Potência fotovoltaica total conectada a rede (kWp) 
Fonte: Aneel (2017), conforme citado em Enova Solar Energia Ltda (2018). Estudo Estratégico: 
Mercado Fotovoltaico de Geração Distribuída. 

 

Observa-se que o número de instalações conectadas acompanha simetricamente 

os valores de potência instalada, indicando que a as instalações de geração 

distribuída de pequeno porte são as principais responsáveis por este expressivo 

aumento.  

 

 

Figura 5 
Número de instalações conectadas à rede 
Fonte: Aneel (2017), conforme citado em Enova Solar Energia Ltda (2018). Estudo Estratégico: 
Mercado Fotovoltaico de Geração Distribuída. 
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Ainda segundo o EEGD (Enova Solar Energia Ltda, 2018), os custos envolvidos 

estão em constante queda desde junho de 2013, o que estimula o mercado uma 

vez que a possibilidade de retorno do investimento se dá cada vez mais rápido. 

 

 

  

Figura 6 
Custo médio de energia fotovoltaica 
Fonte: Portal Solar. Quanto custa a energia solar fotovoltaica. (2018, janeiro). Disponível em: 
https://www.portalsolar.com.br/quanto-custa-a-energia-solar-fotovoltaica.html 

 

Segundo Jannuzzi (2009), na década de 50, os painéis solares convertiam apenas 

4,5% da energia solar em eletricidade, o que correspondia a 13 Wp/m², a um custo 

de US$ 1.785/Wp. A partir da década de 70, devido às melhorias no processo 

produtivo do silício destinado à fabricação dos módulos fotovoltaicos, a eficiência 

média mundial aumentou para 15% (143 Wp/m²), a um custo 1.370 vezes mais 

barato, de US$ 1,30/Wp. Em 2015, de acordo com a European Photovoltaic 

Industry Association (EPIA), teve início a oferta de painéis solares com eficiência 

de conversão de até 23,5% (348 Wp/m²), porém os painéis feitos de células de 

silício cristalino puro, tecnologia mais empregada atualmente e com uma 

participação de mais de 95% do mercado, apresentam rendimentos de 13 a 17%, 

detêm o melhor custo benefício e são os mais difundidos pelas empresas que 

fornecem tal tecnologia a um custo médio de U$ 0,30/Wp. (EPIA, 2015). 

 

Segundo a International Renewable Energy Agency – IRENA, os custos de 

produção de painéis fotovoltaicos sofreram uma redução de aproximadamente 77% 
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entre os anos de 2010 e 2015 na média mundial. Este fato impactou 

significativamente no aumento das instalações fotovoltaicas no mundo. Segundo a 

Academia Nacional de Engenharia (2016), a China produz cerca de 60% dos 

módulos fotovoltaicos do mundo, o que ajudou o país a se tornar a maior potência 

em geração solar no ano de 2015 (MME, 2016). 

 

3.1.4.2 Normas para especificação de um sistema fotovoltaico 

 

A especificação e instalação de qualquer sistema fotovoltaico, seja ele classificado 

como Micro ou Minigeração, deve seguir as normas técnicas vigentes devem ser 

observadas pelas empresas que realizam os projetos de geração distribuída. As 

normas que se destacam são: 

 

I. NBR 11877:1991 – Sistemas Fotovoltaicos – especificação, que define os 

requisitos de um projeto e os critérios para aceitação de sistemas terrestres 

de conversão fotovoltaica de energia;  

II. NBR 10899:2006 – Energia Solar Fotovoltaica – terminologia, que define os 

termos técnicos relativos a conversão de energia fotovoltaica em energia 

elétrica; 

III. NBR 11704:2008 – Sistemas Fotovoltaicos – classificação, que classifica os 

sistemas; 

IV. NBR 11876:2010 – Módulos Fotovoltaicos – especificação, que especifica 

os requisitos exigíveis e os critérios de aceitação de módulos fotovoltaicos 

para uso terrestre; 

V. NBR IEC 62116:2012 – procedimento de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, nesta são 

estabelecidos os procedimentos de ensaio para avaliar o desempenho das 

medidas de proteção em sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

VI. NBR 16149:2013 - Sistemas Fotovoltaicos – características da interface de 

conexão com a rede elétrica de distribuição, que descreve os procedimentos 

para que as concessionárias aceitem as instalações fotovoltaicas e 

autorizem a conexão ao sistema de distribuição. (Disponível em: 

http://www.abntcatalogo.com.br/default.aspx, acessado em 06/05/2018). 
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3.1.4.3 Sistemas Autônomos versus Sistemas Conectados à rede 

 

Segundo Rüther (2004), pode-se classificar as instalações fotovoltaicas em duas 

categorias: os sistemas conectados à rede, e os sistemas autônomos, também 

chamados de sistemas isolados. No sistema os painéis fotovoltaicos transferem 

diretamente a energia em corrente contínua (CC), gerada pelo efeito fotovoltaico, a 

um controlador de carga e daí a um acumulador de energia (baterias). As baterias, 

por sua vez, são conectadas a um inversor de frequência, que tem como objetivo 

converter a energia de acordo com as características dos equipamentos que irão 

consumir a energia. Green (2003) afirma que o sistema de armazenamento de 

energia é o grande responsável pelo alto custo de implantação deste tipo de 

sistema, representando cerca de 30% do investimento total. 

  

 

Figura 7  
Esquema de sistema isolado 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 

Em sistemas que utilizam os acumuladores (bancos de baterias), usa-se um 

dispositivo de gerenciamento, cuja função é controlar a carga e a descarga na 

bateria evitando possíveis danos à mesma e aumentando a sua vida útil. 

Geralmente, a instalação elétrica isolada é usada em sistemas em corrente 

contínua. Caso o sistema opere em corrente alternada, é necessária a utilização de 

um inversor tipo corrente contínua e corrente alternada(CRESESB, 2010). 

 

Sistemas autônomos são normalmente utilizados para refrigeração, iluminação, 

utilização de eletrodomésticos, telecomunicações, bombeamento de água, entre 

outras cargas de baixa potência (Zahedi, 2006). 
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Nos sistemas conectados à rede, tem-se a fonte de energia fotovoltaica como um 

complemento da energia elétrica, cuja a energia de corrente contínua gerada pelos 

painéis fotovoltaicos é convertido em corrente alternada por um inversor de 

frequência.  Este dever ser conectado à rede elétrica do estabelecimento gerador 

para que a energia seja utilizada pelos equipamentos consumidores ou, caso a 

geração seja maior do que o consumo, injetada no sistema de distribuição da 

concessionária (Villalva, 2010). 

 

 

 

Figura 8  
Esquema de sistema conectado à rede 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 

 

3.1.4.4 Condições favoráveis para implantações de usinas fotovoltaicas no Brasil 

 

Diante ao movimento de se buscar informações quanto aos melhores locais para 

implantação de usinas de geração de energia renovável, tendo como fontes o sol e 

o poder do vento, um grande projeto de catalogação da irradiação solar mundial e 

do poder das correntes de vento foi financiado pela Divisão de Ambiente Global 

(GEF) no âmbito do programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP). O 
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projeto foi nomeado como SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment) 

(https://openei.org/wiki/Solar_and_Wind_Energy_Resource_Assessment_(SWER

A) e reúne em seus bancos de dados o poder de geração de cada região do planeta. 

As informações e dados disponibilizados no site do SWERA estão livremente 

disponíveis ao público e são destinados a apoiar o trabalho de agentes políticos, 

investidores e outros tomadores de decisão envolvidos com o setor energético. O 

Instituto Nacional de Pesquisas (INPE) publicou, como um dos resultados do 

projeto SWERA, o "Atlas Brasileiro de Energia Solar" (2017) com várias 

informações as quais auxiliam a especificar um sistema de geração de energia 

fotovoltaica. 
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Figura 9  
Média anual de irradiação solar no Brasil 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar. (2017) Disponível em: 
http://ftp.cptec.inpe.br/labren/publ/livros/Atlas_Brasileiro_Energia_Solar_2a_Edicao.pdf. (p. 36). 

 

Pode-se verificar de acordo com a escala do gráfico que as médias diárias de 

incidência solar estão acima de 4,2 kWh/m² para todo o território nacional e em 

algumas regiões os índices superam valores de 6,4kWh/m², que são considerados 

ótimos níveis quando comparados com a média mundial que é de 2,04kWh/m² 
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(CRESESB, 2017). A região Nordeste apresenta os maiores valores de irradiação 

solar global, com a maior média e a menor variabilidade anual entre as regiões 

geográficas. Os valores máximos de irradiação solar no país são observados na 

região central do estado da Bahia (6,5kWh/m²/dia), incluindo parcialmente o 

noroeste de Minas Gerais. Há, durante todo o ano, condições climáticas que 

conferem um regime estável de baixa nebulosidade e alta incidência de irradiação 

solar para essa região semiárida (Global Solar Atlas, 2018). 

 

3.1.4.5 Condições favoráveis para implantações de usinas fotovoltaicas em Minas 

Gerais 

 

De acordo com o Atlas Solarimétrico de Minas Gerais (2016) a distribuição da 

radiação solar global diária média anual em Minas Gerais, varia entre 4,5 e 6,5 

kWh/m²/dia. Os valores máximos ocorrem na região Norte de Minas Gerais e os 

mínimos na região Sudeste, onde se encontram as áreas de maior altitude (Serra 

do Caparaó e Mantiqueira) e o regime pluviométrico é mais intenso, com totais 

anuais de precipitação superiores aos 1.400 mm. A massa de ar tropical marítima 

que atua entre o Brasil e a África é o principal fator climático que inibe a formação 

de nuvens e, consequentemente, a ocorrência de chuvas nas regiões Norte e 

Nordeste de Minas Gerais, caracterizadas por um clima semiárido, com 

precipitações anuais entre 600 e 800 mm e altitudes entre 400 e 600 m. Os maiores 

índices de radiação são observados numa pequena região do Noroeste de Minas 

Gerais, ao norte de Januária. Valores menores, mas ainda assim expressivos, entre 

6,0 e 7,0 kWh/m²/dia, ocorrem numa vasta área localizada acima da altitude de 18º. 
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Figura 10  
Radiação solar média diária anual 
Fonte: Atlas Solarimétrico de Minas Gerais – Volume II. (2016). Disponível em: 
http://www.cemig.com.br/pt-
br/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Alternativas_Energeticas/Documents/Atlas_Solarimetrico_CEMI
G_12_09_menor.pdf. 

 

Com este elevado índice de radiação solar e a localização geográfica central, 

considerando o sistema elétrico nacional, a localidade do estado de Minas Gerais 

se torna uma das regiões brasileiras mais indicadas para desenvolvimento e 

implantação de empreendimentos fotovoltaicos. Tais caraterísticas favoráveis têm 

atraído empresas nacionais e estrangeiras interessadas no potencial energético 

local e, consciente desta situação, o Governo Mineiro oferece incentivos e a uma 

legislação ambiental que favorece os novos empreendimentos no setor. Até o 

momento, o Governo Federal realizou três leilões de energia – um em 2014 e dois 

em 2015 – para contratação de energia exclusiva de fonte solar. Dos 94 

empreendimentos contratados nestes leilões, 17 se localizam em território mineiro, 

com uma estimativa de investimentos na ordem de R$ 2,2 bilhões e uma previsão 

de faturamento, em valores presentes, nos 20 anos de contratação, de R$ 6,8 
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bilhões (https://www.diariodoaco.com.br/ler_noticia.php?id=55976&t=projetos-de-

energia-solar-atraem-investidores-ao-norte-de-minas-gerais, recuperado em 15, 

julho, 2018). 

 

No Norte de Minas Gerais, os investidores encontram condições naturais que 

potencializam o aproveitamento da energia solar. De acordo com a Secretaria de 

Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (SEDINOR), 

além dos altos índices de radiação solar na região, destaca-se ainda a 

disponibilidade de terras planas, degradadas, com baixa produtividade no âmbito 

da agropecuária e devidamente regularizadas sob o aspecto fundiário.  

 

 

 

Figura 11  
Média de Irradiação por região do estado de Minas Gerais 
Fonte: Atlas Solarimétrico de Minas Gerais – Volume II. (2016). Disponível em: 
http://www.cemig.com.br/pt-
br/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Alternativas_Energeticas/Documents/Atlas_Solarimetrico_CEMI
G_12_09_menor.pdf. 

 

A Agência de Desenvolvimento do Norte de Minas [Adenor] (2018, como citado em 

Ribeiro, 2018) identificou cerca de 120 áreas propícias na região para instalação 

de unidades de geração de energia. Além das condições climáticas, de relevo e 
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oferta abundante de terras, Minas Gerais possui em seu regulamento do ICMS 

(RICMS) as melhores condições fiscais do país para investimentos em energia de 

fontes renováveis, concedendo isenção total deste imposto para todo o 

investimento realizado em usinas de geração de energia solar fotovoltaica.  

Outro fator que a ser considerado é a existência de linhas de crédito voltadas para 

viabilidade de soluções sustentáveis uma vez que em outras pesquisas com o 

mesmo foco, citam que os resultados indicam baixa viabilidade financeira na 

implantação de projetos de Microgeração distribuída, sugerindo a necessidade de 

exclusão da carga tributária e a redução de custos de financiamentos para projetos 

do mesmo tipo (Carvalho, Abreu & Correia Neto, 2017). 

 

3.1.4.6 Condições favoráveis para implantações de usinas fotovoltaicas na cidade 

de Montes Claros 

 

De acordo com o IBGE, a cidade de Montes Claros está situada ao norte do estado 

de Minas Gerais, distante 418 Km da capital. Ocupa uma área de 3.568,941 km², e 

é o sexto maior município do Estado em população residente, contando com 

402.027 habitantes, segundo população estimada pelo IBGE em julho de 2017. 

Apesar da grande área rural, a agricultura é, atualmente, o setor menos relevante 

da economia, sendo que o setor terciário se mostra como a maior fonte geradora 

do PIB Montes Clarence (Prefeitura Municipal de Montes Claros, 2018, disponível 

em: https://portal.montesclaros.mg.gov.br/cidade/aspectos-gerais).  

 

Além da oferta abundante de terras, Montes Claros sobressai-se como uma das 

cidades do Estado com maior radiação solar, tendo um índice de 5,6kWh/m²/dia, 

ficando atrás apenas de duas cidades do estado com 5,7 kWh/m²/dia, sendo elas 

Januária e Janaúba, também localizadas no norte do estado (Atlas Solarimétrico 

de Minas Gerais – Volume II, 2016). Este fator é de grande relevância uma vez que 

quanto maior este índice, maior será a eficiência da geração de energia (Torres, 

2012). 
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Fonte: Atlas Solarimétrico de Minas Gerais – Volume II. (2016). Disponível em: 
http://www.cemig.com.br/pt-
br/A_Cemig_e_o_Futuro/inovacao/Alternativas_Energeticas/Documents/Atlas_Solarimetrico_CEMIG_
12_09_menor.pdf. 

Tabela 2  
Radiação Solar Global por microregiões de Minas Gerais 
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No tocante à Educação, na cidade estão instalados importantes centros 

universitários e faculdades, dentre eles a sede da Universidade Estadual de Montes 

Claros (UNIMONTES), os campi da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). Conta ainda com um 

vasto número de instituições na rede privada de ensino, sendo uma delas as 

Faculdades Integradas Pitágoras que é objeto de estudo desta dissertação.  

 

O segmento educacional tem contribuído para o fornecimento de mão-de-obra 

especializada, impactando de forma positiva o desempenho do município nos 

indicadores relacionados à educação e trabalho. Mas o autor desta dissertação se 

alia aqueles que, como Feres e Antunes (2007), proclamam que as Universidades 

e outras Instituições de Ensino Superior podem fazer mais, uma vez que elas têm 

um importante papel na indução de novas tecnologias e práticas sustentáveis, tema 

que é tratado na próxima seção. 

 

3.2 Educação e sustentabilidade 

 

Esta seção abordará a importância da educação no âmbito da conscientização e 

comportamentos que visam a sustentabilidade, além de exemplificar implantações 

de projetos com este foco. 

 

3.2.1 O papel das IES na conscientização sobre sustentabilidade 

 

A educação é um pilar do desenvolvimento sustentável pois contribui para a 

compreensão fundamental da relação e interação da humanidade com o todo. 

Propicia uma ética ambiental pública a respeito da qualidade de vida e do equilíbrio 

ecológico, abrindo os olhos dos indivíduos e dos grupos sociais organizados para 

um desejo de participar da construção de sua cidadania (Zitzke, 2002;  Mayor, 

1998).  

 

Dentre os temas mais preocupantes na atualidade no que diz respeito ao meio 

ambiente estão o consumo crescente de energia e água, e a destinação 

inadequada de resíduos sólidos.  Assim, iniciativas das IES nessas áreas 
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constituem uma demonstração clara de responsabilidade dessas organizações na 

construção de um futuro ambientalmente sustentável (Feres & Antunes, 2007). 

 

Segundo Brandli e Tauchen (2006), as IES devem incorporar os princípios e 

práticas da sustentabilidade no processo de conscientização em todos seus níveis, 

abrangendo professores, funcionários e alunos, bem como na tomada de decisões 

fundamentais sobre planejamento, treinamento, operações ou atividades comuns 

em suas áreas físicas. 

 

De uma maneira geral, as IES adquirem um encargo ativo e eficaz na predisposição 

das novas gerações para um futuro realizável e possível (Fouto, 2002; Kraemer, 

2004). Nesta perspectiva as IES são vistas, não somente como agentes na geração 

do conhecimento, mas também como instituições de referência, onde o reflexo de 

seu comportamento e decisões, torna-se referência para a sociedade em geral 

(Lozano, 2006).  

 

Bonett (2002, como citado em Fernandes, 2017) aponta sobre a importância da 

gestão de energia em IES, ressaltando ainda que em grandes universidades e 

faculdades, o uso de energia elétrica é comparado ao consumo de cidades 

pequenas, devido a diversidade de usos de energia por parte dos usuários. Na 

mesma linha da representatividade do consumo de energia nessas instituições, 

Oyedepo et al. (2016) comparam uma IES com uma instalação industrial, pela 

própria característica de comportar uma expressiva população que incluem os 

estudantes, professores, técnicos administrativos, pesquisadores e outros que 

trabalham ou estudam. Segundo os autores para o alcance da eficiência energética 

em IES a gestão deve ter como foco o usuário. Contudo, para Mariorano e Savan 

(2015) a abordagem adotada pelas IES em relação à eficiência energética são 

predominantemente, senão exclusivamente, de domínio técnico e de gestão, ou 

seja, há uma dependência de arranjos internos para a tomada de decisão. 

Considerando que cada setor institucional possui uma agenda própria, trata-se de 

uma característica que tem gerado muitos conflitos de interesse, com reflexos 

negativos em projetos relacionados às questões de energia, enquanto um 

segmento direciona para a conservação e racionalização, o outro defende o seu 

uso diante das necessidades.  
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3.2.2 Consumo de energia em IES 

 

Em estudo realizado pela Coordenadoria de Planejamento e Política Energética da 

cidade de São Paulo (2009, como citado em Takenaka, 2010), apresenta o perfil 

de consumo em uma escola de maneira geral, considerando-se que não existam 

maquinários pesados e grandes sistemas de condicionamento de ar (Figura 12).   

 

 

 

 

Segundo Boulton, Pallant, Bradshaw-Wilson, Choate e Carbone (2017), a maioria 

das despesas financeiras incorridas com energia em um campus universitário 

ocorre dentro dos edifícios e os principais responsáveis pelo consumo são os 

equipamentos de ar condicionado, iluminação e principalmente os equipamentos 

elétricos de laboratórios. 

 

De acordo com SEMASP (2009, como citado em Takenaka, 2010), a adoção de 

medidas administrativas que permitam um funcionamento adequado de uma 

unidade escolar, é baseada em um detalhado conhecimento das instalações, no 

entendimento da cobrança das faturas, na análise e acompanhamento dos 

consumos e na realização de um cadastro de equipamentos que dependem de 

energia elétrica para o seu funcionamento. Com isto em mãos, deve-se buscar uma 

Figura 12 
Perfil de consumo de unidades de ensino 
Fonte: adaptado de SEMASP (2009, como citado em Takenaka, 2010) 
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reeducação de seus atores em geral, considerados como fortes aliados para a 

divulgação da questão do uso racional da energia.  

 

Não restam dúvidas de que o envolvimento entre professores e profissionais da 

área técnica é de vital importância e irá permitir que o espaço escolar se transforme 

em um local de reflexão e adaptação da informação tecnológica ao público leigo e 

de elaboração de abordagens interdisciplinares consciente com a realidade vivida 

pelos alunos (PCNEM, 2005).  O MEC não está alheio a essa necessidade e, 

mediante a sua Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), criou 

um comitê para expandir a formação profissional e o treinamento de recursos 

humanos em energia solar fotovoltaica, energia eólica, biogás e eficiência 

energética. O comitê temático tem o apoio da Agência de Cooperação Alemã de 

Desenvolvimento Sustentável (GIZ, das iniciais em língua alemã Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), que já impulsionou cursos de 

formação inicial e continuada na área de energia fotovoltaica (Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 2017). 

 

Aproximar a sala de aula do meio ambiente é uma iniciativa ímpar para a construção 

de uma consciência ambiental coletiva. Por isso, professores de escolas 

autossuficientes em energia limpa podem aproveitar seus sistemas fotovoltaicos 

como instrumento de ensino em diversas disciplinas. Nos cursos de geografia, por 

exemplo, alunos podem aprender a importância da orientação geográfica do local 

e da incidência de luz do sol para geração de energia com o uso das placas solares 

instaladas na própria escola.  Na Matemática, é possível simular operações e 

estatísticas com informações de produção consumo de energia da unidade (Engie 

Solar, 2018). 

 

Projetos pedagógicos deste tipo podem ser encontrados no Colégio Catarinense 

em Santa Catarina. A instituição conta com um sistema de geração de energia que 

conta com 222 módulos fotovoltaicos, totalizando 57,03 kWp de capacidade 

instalada. Além de ter instalado um sistema fotovoltaico, o Colégio realizou ações 

explicando as vantagens e os benefícios que podem ser obtidos com o uso da 

energia solar como fonte de geração de energia elétrica. 
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Outro projeto que se sobressai pela sua amplitude é o IF Solar que resultará no 

maior investimento (cerca de R$40 milhões) em energia solar fotovoltaica 

implantado em Instituições de Ensino no Brasil. O projeto foi elaborado pelo corpo 

técnico e alunos do IF Suldeminas e abrangerá 82 campi dos Institutos Federais. 

Ao total serão disponibilizados 5.470 Mwp, o que corresponde a demanda de uma 

cidade com aproximadamente 16.000 habitantes, ou seja, será capaz de gerar 

energia solar para 2.600 casas (Instituto Federal Sul de Minas, 2018). 

 

Também vale ressaltar que sistemas fotovoltaicos implantados em instituições de 

ensino superior, também possui fins educacionais, auxiliando os professores e os 

demais profissionais do sistema de ensino, despertando nos alunos um sentimento 

de preservação do meio ambiente através da geração de energia elétrica através 

de fontes renováveis. 
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4 Metodologia 

 

O método, de acordo Marconi e Lakatos (2003), pode ser descrito como a 

elaboração do trajeto a ser realizado pelos pesquisadores para atingir os propósitos 

da pesquisa. Nesse sentido são organizados um conjunto de procedimentos 

metódicos e coerentes capazes de legitimar o estudo em questão. O método 

científico é um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o 

conhecimento. (Barros & Lehfeld, 2007). 

 

O método científico quer descobrir a realidade dos fatos e esses, ao serem 
descobertos, devem, por sua vez, guiar o uso do método, são técnicas 
suficientemente gerais para se tornarem procedimentos comuns a uma área 
das ciências ou a todas as ciências. (Cervo & Bervian, 2003, p. 25) 
 

A metodologia explica de forma detalhada e adequada toda ação desenvolvida no 

trabalho de pesquisa. Define os quesitos que precisam ser levantados, 

respondendo as questões: Porque os dados foram coletados? Quais foram os 

dados coletados? Onde foram coletados? Quando foram coletados e como será 

feita a sua análise (Collis & Hussey, 2005).   

 

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para a caracterização desta pesquisa foi considerado dois critérios básicos para o 

tipo de pesquisa: quanto aos fins e quanto aos meios de realização do estudo 

(Vergara, 2014). 

 

Quanto aos fins, trata-se de uma pesquisa descritiva, pois apresenta como 

propósito descrever as características de determinado fenômeno, ou então, 

estabelecer relações entre variáveis (Gil, 2010). Segundo Klein, Silva, Machado e 

Azevedo (2015, p. 32) este tipo de pesquisa tem por “finalidade descrever 

situações, fatos, opiniões ou comportamentos, buscando mapear a distribuição de 

um fenômeno na população ou contexto pesquisado”. 

 

Collis e Hussey (2005) apontam que os dados selecionados da pesquisa descritiva 

geralmente são quantitativos sendo utilizada técnicas estatísticas para apresentar 
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a síntese das informações. Vergara (2014) argumenta que a pesquisa descritiva 

não possui o comprometimento de explicar os fenômenos que descreve, mas eles 

servem de base para a explicação. 

 

Quanto aos meios, é classificada como estudo de caso. Para Yin (2005), refere-se 

ao estudo minucioso e profundo de um ou mais objetos, possibilitando observar 

acontecimentos contemporâneos não sendo possível a manipulação de 

comportamentos pertinentes. 

 

Gil (2010, p.37) argumenta que o estudo de caso “consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou mais objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”. 

 

Gil (2010) argumenta que o estudo de caso vem sendo utilizado com frequência, 

pois tem diferentes propósitos de investigação, como:  

 

a) investigar situações da vida real cujos limites não estejam definidos nitidamente; 

b) relatar a situação nas circunstâncias em que está sendo feita determinada 

investigação; 

c) explicar as variáveis causais de um determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não viabilizem a aplicação de levantamentos e experimentos.. 

 

4.2 A unidade de análise 

 

Fundada em Montes Claros, ao norte de Minas Gerais, as Faculdades Integradas 

Pitágoras – FIPMoc, foram criadas a partir da associação entre Pitágoras 

Administração e Participações Ltda e Sociedade Educacional Turano Ltda para 

operar com foco no ensino de 3º grau, com uma concepção pedagógica inovadora 

e uma metodologia diferenciada baseada em pesquisa (http://fip-

moc.edu.br/home/a-instituicao, recuperado em 26, julho, 2018). 

 

Sua unidade principal tem 7.500m², com área construída com aproximadamente 

12.000m², o prédio possui salas de aulas com projetores multimídias e computador, 

além de biblioteca, laboratórios específicos para cada curso, laboratórios de 
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informática, auditório com capacidade para 400 pessoas, Salas de Aula de 

Tecnologia Interativas, praça de alimentação, área de lazer e sede administrativa. 

Para isso, cerca de 800 colaboradores, empenham as atribuições acadêmicas, 

administrativas e predial. 

 

Conta ainda com unidades prediais voltadas para extensões de práticas de ensino 

como o Núcleo de Atenção à Saúde e de Práticas Profissionalizantes (NASPP); 

Centro de Prática em Engenharia, Arquitetura e Gestão (CEPEAGE); Laboratório 

de Publicidade e Propaganda (LAPP), Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), Núcleo 

de Apoio Empresarial (NAE) e a Unidade Avançada de Simulações FIPMoc 

(UNASFIP) (http://fip-moc.edu.br/home/a-instituicao, recuperado em 26, julho, 

2018). 

 

4.2.1 O Centro de Práticas de Engenharia Arquitetura e Gestão 

 

Com obras iniciadas em julho de 2014, o novo complexo de práticas das FIPMoc 

apelidado de CEPAGE, se destacou pelo baixo impacto ambiental, sendo 

considerada uma construção ecologicamente correta entrando no contexto de 

“prédio verde” – com projeto arquitetônico pensado para às questões ambientais 

como luminosidade, ventilação natural e reaproveitamento de água da chuva, 

possibilita uma economia de até 50% no consumo de água e de energia elétrica. 
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Figura 13 
Centro de Prática de Engenharia, Arquitetura e Gestão – CEPEAGE 
Fonte: Disponível em: http://fip-moc.edu.br/24-fipmoc-menus/projetos-de-extensao/88-cepeage 

 

Com uma área construída de 7.000m², o Centro de Prática une teoria à prática 

através de uma proposta transdisciplinar. Sendo um grande avanço das 

Faculdades Integradas Pitágoras e referência no Norte de Minas, o CEPEAGE foi 

planejado para atender acadêmicos, professores, colaboradores e comunidade 

com uma estrutura sofisticada e inovadora. Neste espaço são desenvolvidos novos 

produtos, equipamentos e serviços que são patenteados e colocados no mercado.  

 

Quanto ao consumo de energia elétrica, o prédio atualmente está classificado como 

comercial, sub-classe comercial Geração Distribuída, ligada em Média Tensão (MT) 

Trifásico, com Tarifação Horo-Sazonal Comercial (THS) Verde A4 e possui uma 

demanda contratada de 240kWh, conforme fatura da CEMIG mês de referência 

06/2018. 

 

4.2.2 O projeto piloto 

 

O projeto piloto denominado FIPEnergy 1º Etapa é uma usina de microgeração de 

energia fotovoltaica conectada à rede elétrica pública com potência total instalada 

de 24.200 Watts, utilizando um inversor ABB TRIO-20.0-TL com potência máxima 
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de saída de 24 kWp, sendo formada por 88 (Oitenta e oito) módulos fotovoltaicos 

monocristalinos de 275Watts de potência, modelo CS6K-275M, fabricados pela 

Canadian Solar. Os módulos foram instalados em série, utilizando-se duas fileiras 

na cobertura do edifício, ocupando uma área de 150 metros quadrados (PROREC 

- Engenharia e Gestão Energética, 2016).  

 

 

Figura 14 
Projeto piloto FIPEnergy 1º Etapa  
Fonte: Próprio autor. 

 

Conforme verificação in-loco, a disposição das fileiras de módulos estão a uma 

inclinação de 18º do plano horizontal, voltados para o norte magnético, na latitude 

16º43’9.16”S e longitude 43º43’11.11”O, a uma altitude de 639 metros em relação 

ao mar. 
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Figura 15 
Projeto piloto FIPEnergy 1º Etapa  
Fonte: Próprio autor. 
 

 

4.3 Os procedimentos metodológicos  

 

Conforme discussão no Referencial Teórico, foi selecionado como modelo de 

avaliação a abordagem do Fluxo de Caixa Livre para os acionistas/proprietários da 

organização. A avaliação foi realizada considerando duas alternativas: a primeira 

reproduz a estratégia real adotada quando da implantação do mencionado projeto 

piloto em 2017, de acordo com a decisão tomada pelo grupo empreendedor de 

utilizar-se apenas de recursos da própria instituição de ensino; a segunda 

alternativa,  simula uma possível estrutura de capital que contém tanto capital 

próprio quanto capital de terceiros (dívida). Essa simulação, embora não altere os 

resultados que serão alcançados pelo projeto piloto, torna-se um importante dado 

informativo pois permite avaliar estratégias financeiras que podem alterar o valor 

de projetos de Microgeração distribuída pela IES, que atualmente estão em fase de 

planejamento na organização. 

 

Nas análises desta pesquisa, foram levados em consideração o risco sistemático 

do investimento (beta) consoante essas duas alternativas e, consequentemente, 

foram estimados valores distintos de custo de capital. O custo de capital próprio foi 

precificado com o emprego do CAPM e os custos envolvidos no uso de capital de 
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terceiros foram fornecidos por uma instituição financeira mediante a uma simulação 

real de financiamento. 

 

4.3.1 O custo de capital  

 

4.3.1.1 Custo do capital próprio 

 

Conforme discutido no referencial teórico, os investidores esperam ser 

remunerados conforme os riscos do negócio, sendo que o custo do capital próprio 

é de difícil estimativa, visto que não pode ser observado diretamente no mercado. 

Entretanto, o CAPM oferece uma estimativa deste custo, sendo uma das 

ferramentas mais utilizadas pelos analistas, empregando-se três componentes: a 

medida de risco de mercado (𝛽), uma taxa livre de risco (𝑅𝑓) e o prêmio de risco 

(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓).  

 

4.3.1.2 Estimativas do risco sistemático (beta) 

 

O projeto analisado nesta dissertação foi implantado em uma empresa que não tem 

ativos negociados no mercado de capitais e, sendo assim, optou-se por utilizar o 

método bottom up para refletir o risco sistemático do mesmo.  Como a energia 

comprada pela IES é ofertada pela CEMIG (Centrais Elétricas de Minas Gerais 

S/A), o risco sistemático para o setor energia foi estimado com dados referentes a 

esta concessionária.  

 

Estimou-se o beta da concessionária de energia mediante a seguinte especificação 

(equação 8):  

 

Yt = α + βXt + εt (8) 

Onde: 

 

Y𝑡 = é a variável dependente, retornos das ações da CEMIG;  

Xt = é a variável independente, isto é, o retorno da carteira de mercado –IBovespa; 
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α = é o intercepto da reta de regressão, que indica o valor médio da variável 

dependente quando a variável independente for igual a zero; 

β = é o coeficiente angular da reta de regressão, que indica a sensibilidade do 

retorno das ações da empresa de energia em relação ao retorno da carteira de 

mercado; 

εt = é o termo de erro da regressão, ou perturbação estocástica, indicando a 

diferença entre o valor observado e o valor estimado. 

 

Foram utilizadas cotações semanais das ações da CEMIG e do Índice Bovespa do 

período entre 06/07/2015 a 30/07/2018, disponibilizados no banco de dados do 

Yahoo Finance (https://finance.yahoo.com/). 

 

4.3.1.3 Taxa livre de risco e prêmio de risco de mercado 

 

De acordo com Assaf, Lima e Araújo (2008), a taxa livre de risco (Rf) deve expressar 

o correto cumprimento da obrigação de pagamento, por parte do devedor, do 

principal e dos encargos financeiros, em conformidade com seus respectivos 

vencimentos. De certa forma, uma taxa livre de risco não pode revelar incerteza 

alguma com relação ao não pagamento de qualquer obrigação prevista. 

 

Nesta dissertação foi utilizado um título público emitido pelo governo brasileiro, 

entendendo que é o mais adequado, tendo em vista a origem e a área de atuação 

da empresa. Foi escolhido o título soberano brasileiro Nota do Tesouro Nacional 

série B (NTN-B Principal), atualmente conhecida como Tesouro IPCA, que paga 

IPCA (Índice de Preço ao Consumidor – Amplo) mais cupom anual, por ser o mais 

adequado na formação da taxa de desconto. Uma vez que o projeto piloto analisado 

tem uma vida útil estimada em 25 anos, foi selecionado o título com vencimento em 

2035, conforme cotação de 11/05/2018 

(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto). 

 

Quanto ao prêmio de risco, Póvoa (2012) recomenda que para o cenário brasileiro, 

seja utilizado um prêmio de 6% a.a. Porém, outros pesquisadores, justificam o uso 

de prêmio de 5%, uma vez que a taxa livre de risco brasileira já é muito elevada por 

levar em conta a possibilidade de arbitragem internacional e cenário político frágil 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto
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(Felix, Locatelli, Fernandes & Ramalho, 2016). Tendo em vista essas 

considerações optou-se, também, por adotar o prêmio de risco de 5%. 

 

4.3.1.4 Custo do capital de terceiros 

 

O capital de terceiros é o montante financeiro obtido pela empresa via empréstimos, 

créditos com fornecedores e outros recursos dispendiosos de entidades alheias à 

empresa. O custo de capital de terceiros é a remuneração exigida pelos credores 

de dívidas da empresa e, segundo Belilizia (2009), deve ser o custo marginal do 

endividamento, isto é, o custo que a empresa teria ao realizar sua próxima captação 

de recursos, sendo assim o custo de refinanciamento. 

 

O custo da dívida foi obtido com dados fornecidos pelo Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais (BDMG) referentes às linhas especiais de crédito recém intituladas 

como Crédito Verde. Uma iniciativa que faz parte da frente de atuação do BDMG 

com foco em Sustentabilidade e que visa oferecer crédito para as empresas que 

queiram investir em tecnologias modernas, economicamente viáveis e que 

contribuam para a redução da emissão de carbono na atmosfera, como a energia 

solar fotovoltaica e os veículos elétricos. 

(https://www.bdmg.mg.gov.br/Negocios/PublishingImages/Paginas/Finame/BDMG

_CREDITO_VERDE_TABELA.jpg recuperado em 27, julho, 2018). 

 

O BDMG utiliza recursos próprios e repasses do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A principal linha de crédito que 

está em operação pelo Banco é a Finame Fundo Clima, para aquisição de sistemas 

geradores fotovoltaicos nacionais cadastrados no Finame, com taxas fixas de 

4,03% para empresas com faturamento anual até R$ 90.000.000,00 (noventa 

milhões de reais) ou 4,55% ao ano para empresas com faturamento superior a este 

valor, com prazo de até 144 meses para pagamento. 

Podem solicitar o financiamento, as empresas de Minas Gerais com pelo menos 

seis meses de faturamento. O Banco financia até 80% do valor do sistema, podendo 

incluir equipamentos e serviço de projeto, detalhamento técnico e instalação. 
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Nesta dissertação foi considerada a taxa com Custo Efetivo Total (CET) de 4,31% 

ao ano, uma vez que a linha de financiamento é isenta de Imposto de Operações 

Financeiras (IOF). Sendo assim, foi solicitado juntamente ao órgão financiador, uma 

simulação real do financiamento de 80% do valor necessário para implantação de 

uma usina com as mesmas características do projeto piloto, as quais foram 

incorporadas na construção do fluxo de caixa do projeto, em sua segunda 

alternativa. 

 

O benefício fiscal é um outro fator importante do custo do capital de terceiros. 

Modigliani e Miller (1963) identificaram a vantagem da dedução tributária na 

utilização do capital de terceiros em relação ao capital próprio. Para os autores o 

retorno do capital de terceiros é diferente de acordo com o endividamento. 

Concluindo que o custo do capital de terceiros concebe benefício fiscal, diminuindo 

o valor a ser pago pela empresa em tributos, aumentando seu fluxo de caixa e 

consequentemente, o valor da empresa. Nesta dissertação, a redução do custo do 

capital de terceiros pelo benefício fiscal não será considerada uma vez que a 

instituição de ensino em questão, está amparada em legislação federal que isenta 

completamente os pagamentos de impostos de renda uma vez que faz parte do 

programa federal denominado Universidade para Todos – PROUNI, conforme 

Instrução Normativa RFB nº 1.394/2013. O Programa tem por objetivo a concessão 

de bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, em instituições privadas de ensino superior, 

com ou sem fins lucrativos. As instituições que aderem ao programa, ficam isentas, 

no período de vigência do termo de adesão, da COFINS, do PIS/PASEP, da CSLL 

e do IRPJ, o que é o caso da IES desta pesquisa. 

 

Deve-se reiterar que serão consideradas duas perspectivas de análise. A primeira 

retrata a situação real do empreendimento em andamento, financiado com 100% 

de capital próprio. Entretanto, foi também simulada as possíveis implicações de uso 

de uma estrutura de capital que contêm capital próprio e de terceiros, para verificar 

os efeitos do uso de dívida na geração de valor, estrutura essa que poderia ser 

adotada em futuros projetos da mesma natureza em outras unidades da instituição.  
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A linha especial disponível para este tipo de projeto financia, conforme relatado, até 

80% do valor do investimento por um período de 144 meses, sendo possível uma 

carência de 6 meses após concessão do empréstimo, porém sendo necessário o 

pagamento dos juros em duas parcelas durante o período de carência. Após este 

período, as amortizações devem ser realizadas mensalmente de forma linear. 

Assim, adotando-se o limite máximo de financiamento, chega-se em uma estrutura 

de capital média neste período refletida por 40% de dívida, que será adotada na 

simulação e que irá refletir tanto no risco do investimento quanto em seu custo de 

capital enquanto ainda no estágio de pagamento do financiamento ao longo de 12 

anos (144 meses). 

 

4.3.1.5 Fluxo de Caixa descontado 

 

De acordo com a empresa responsável pela instalação dos equipamentos da usina 

de geração de energia fotovoltaica no CEPEAGE, a eficiência de conversão de 

energia solar em energia elétrica pelos módulos monocristalinos instalados é 

garantida pelo período de 25 anos, sendo este o período de análise do fluxo de 

caixa descontado do investimento. 

 

4.3.1.6 Estimativa de geração de energia do sistema (Compensação de Energia) 

 

Considerando que a energia elétrica gerada pelo sistema será o insumo a ser 

comercializado em base de compensação de forma igualitária aos custos do kWh 

consumido, para levantamento da receita operacional do projeto piloto, foram 

consideradas o histórico do Índice de radiação solar do local da instalação em 

kWh/dia conforme Atlas Solarimétrico de Minas Gerais (Vol II, 2016) para a cidade 

de Montes Claros – MG uma vez consideradas as coordenadas geográficas do local 

da instalação. 
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Tabela 3 
Média Irradiação Solar (em kwh/dia) 

Média Irradiação 
solar (Em 
kWh/dia) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

5,9 6,1 5,5 5,5 5,1 5 5,2 5,7 6,1 5,9 5,2 5,4 

Fonte: SRTM, EMBRAPA, 2005 Base Cartografica, IBGE, 2015; Base de Dados: INPE (GL 1.2) Laboratório de 
Mudanças Climáticas – PUC Minas (TIE).  

 

Com a média de irradiação solar do local da instalação, torna-se trivial estimar-se 

a geração uma vez que a energia diária é resultado da multiplicação da potência 

máxima de pico pela irradiação solar sofrida pelos módulos fotovoltaicos. Uma vez 

que a usina de energia tem uma capacidade instalada de 24.200 Watts de potência 

de pico, tem-se os seguintes valores. 

 

Tabela 4 
Estimativa de geração de energia 
  Jan Fev Mar Abr Mai Jun  
Média Irradiação solar (Em kWh/dia) 5,9 6,1 5,5 5,5 5,1 5 
Potência de Pico da Usina (Em Watts) 24200 24200 24200 24200 24200 24200 
Produção de Energia   (Em Watts/dia) 142780 147620 133100 133100 123420 121000 
Produção de Energia  (Em Watts/mês) 4283400 4428600 3993000 3993000 3702600 3630000 

Produção de Energia Acumulada (Em 
kWh) 

4283,4 8712 12705 16698 20400,6 24030,6 

              
   Jul Ago Set Out Nov Dez 

Média Irradiação solar (Em kWh/dia) 5,2 5,7 6,1 5,9 5,2 5,4 
Potência de Pico da Usina (Em Watts) 24200 24200 24200 24200 24200 24200 
Produção de Energia   (Em Watts/dia) 125840 137940 147620 142780 125840 130680 
Produção de Energia   (Em Watts/mês) 3775200 4138200 4428600 4283400 3775200 3920400 

Produção de Energia Acumulada (Em 
kWh) 

27805,8 31944 36372,6 40656 44431,2 48351,6  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

4.3.1.7 Preços e correções da energia elétrica 

A estimativa de receita financeira decorrente geração de energia no sistema de 

Microgeração distribuída foi baseada na capacidade de produção da unidade, e no 

consumo e preços praticados pela Concessionária quando da implantação do 

projeto. À época os preços por KWh praticados pela Concessionária situavam-se 

em R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) quando em bandeira amarela e R$ 0,49 

(quarenta e nove centavos) quando em bandeira vermelha, tendo-se uma média de 

R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) por cada kWh consumido ou gerado, já 

considerada a incidência de impostos indiretos. 
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Em relação às correções no custo da energia elétrica, foi verificado que os reajustes 

tarifários anuais ocorrem em datas definidas nos contratos de concessão ou 

permissão e que cada processo tarifário é aprovado em reunião de diretoria pública 

da ANEEL e só então as tarifas são publicadas por meio de Resolução 

Homologatória divulgada anualmente no mês de abril. Estão previstos ainda, os 

chamados reajustes extraordinários, que podem ser solicitados mediante 

justificativas formais de cada concessionária à própria ANEEL. O histórico de 

reajuste é dado público e pode ser consultado no site da ANEEL 

(www.aneel.gov.br/resultados-dos-processos-tarifários). Para esta dissertação, 

foram considerados os reajustes e anuais e extraordinários ocorridos entre o 

período de abril de 2008 e abril de 2018. 

Tabela 5 
Reajuste na tarifa de energia elétrica CEMIG últimos 10 anos. 

Ocorrência Tipo Ano Reajuste 

Reajuste Anual 2008 -17,11% 

Reajuste Anual 2009 4,87% 

Reajuste Anual 2010 0,00% 

Reajuste Anual 2011 3,60% 

Reajuste Anual 2012 3,71% 

Reajuste Extraordinário 2013 -18,14% 

Reajuste Anual 2013 4,87% 

Reajuste Anual 2014 14,22% 

Reajuste Extraordinário 2015 21,39% 

Reajuste Anual 2015 5,93% 

Reajuste Anual 2016 4,21% 

Reajuste Anual 2017 -5,82% 

Reajuste Anual 2018 22,73% 

Média dos últimos 10 anos 6,26% 

Fonte: Adaptação da ANEEL disponível em: 
 http://www.aneel.gov.br/resultado-dos-processos-tarifarios-de-distribuicao 

 

 

 

 

http://www.aneel.gov.br/resultado-dos-processos-tarifarios-de-distribuicao
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4.3.1.8 Despesas operacionais  

 

Em consulta a empresa responsável pela implantação do sistema, PROREC Solar 

LTDA, foi informado que de acordo com as condições de instalação, uma limpeza 

periódica na superfície dos módulos fotovoltaicos será necessária para remoção de 

um possível acumulo de poeira e fezes de pássaros. Tal manutenção foi orçada 

pela empresa no valor de meio salário mínimo, sendo considerada duas limpezas 

anuais no fluxo de caixa do investimento, pegando-se o salário mínimo homologado 

no valor de R$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais) e um reajuste médio 

de 4,5% anual para os anos subsequentes a instalação. 

 

4.3.1.9 EBITDA - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização 

 

O chamado Earnings Before Interests and Taxes, Depreciation and Amortization 

(EBITDA) é um indicador amplamente utilizado que tem como objetivo, representar 

a geração de caixa operacional da do investimento. Segundo Iudícibus (2010, p. 

247), "o EBITDA é uma medida essencialmente operacional, desconsidera os 

efeitos dos resultados financeiros, assim revelando o potencial da empresa para a 

geração de caixa operacional”. Corroborando com o autor, Silva (2010) defende 

que o cálculo do EBITDA considera as receitas operacionais líquidas, reduzindo os 

custos e as despesas operacionais, mas exclui as depreciações e amortizações.  

 

4.3.1.10 Depreciação e amortizações 

 

Vários métodos de depreciação podem ser citados utilizados para apropriar, de 

forma sistemática, o valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Podem 

ser citados: de método linear; dos saldos decrescentes; e das unidades produzidas. 

A depreciação, pelo método linear, resulta em despesa constante durante a vida 

útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere, já o método do valor 

decrescente, resulta em despesa decrescente durante a vida útil do ativo, tomando-

se como verdade a inutilidade do ativo ao fim da sua vida útil. Apesar do sistema 

fotovoltaico não se inutilizar ao fim dos 25 anos considerados no fluxo de caixa em 

questão, não foram encontrados estudos que demonstram a linearidade da 

alteração da eficiência fotovoltaica dos módulos e, portanto, foi usado o método de 
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valor decrescente, depreciando-se todo o sistema ao longo de um período de 10 

anos.  

4.3.1.11 Despesas financeiras e amortizações dos empréstimos 

 

As despesas financeiras decorrem da cobrança de juros advindos dos 

financiamentos eventualmente tomados de terceiros. Na análise econômica do 

projeto já implantando não há despesas financeiras, pois, o mesmo foi 

integralmente financiado por capital próprio. Na análise da simulação, no qual se 

admite o uso tanto por capital próprio quanto de terceiros, devem ser considerados 

os juros, e estes foram simulados tendo como referência a linha de crédito especial 

voltada para a implantação de projetos de energia fotovoltaica. Esta linha prevê o 

pagamento de juros mensais sobre o saldo da dívida, e amortizações mensais do 

valor financiado, após seis meses de carência.   

 

4.3.1.12 EBIT – Lucro antes de juros e imposto de renda 

 

O Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) é o EBITDA menos a depreciação e 

a amortização de intangíveis, sendo, portanto, o resultado operacional da atividade. 

 

4.3.1.13 Imposto de Renda e Contribuição Social  

 

A legislação prevê que no caso de unidade consumidora com Microgeração 

distribuída o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a 

energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de 

faturamentos anteriores. Assim, não haverá receitas explícitas provenientes do 

insumo produzido, mas sim redução dos custos de aquisição de energia por parte 

da unidade geradora, que no presente caso é a própria IES. Porém, como já falando 

anteriormente nesta dissertação, a IES em questão é isenta de cobrança de 

imposto de renda uma vez que atende aos critérios do programa Universidade para 

Todos – PROUNI. 
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4.3.1.14 CAPEX - Capital Expenditure 

 

O Capex refere-se aos investimentos em máquinas, equipamentos e obras civis, 

que abrangem os módulos fotovoltaicos, o inversor de frequência, os cabos e 

conectores de ligações e a estrutura metálica de fixação dos módulos. Houve a 

necessidade de se investir em um transformador de energia para possibilitar a 

adequação da tensão elétrica do inversor de frequência ao padrão de média tensão 

da instalação. Foram considerados ainda os custos com a mão de obra de 

instalação e os fretes dos equipamentos.  Uma vez que a instalação da unidade de 

geração de energia foi feita em um mês, o pagamento aos fornecedores envolvidos 

se fez de maneira ágil pela instituição de ensino 
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5. Análise e Discussão de Resultados 

 

A pesquisa teve como objetivo principal verificar se o investimento em um projeto 

de geração de energia fotovoltaica de uma IES, localizada no norte de Minas 

Gerais, gera valor aos investidores. Para tanto, foi necessário estimar o risco 

sistemático do setor, o que implica em quantificar o beta do projeto. Com a 

informação dos riscos envolvidos no projeto foi possível estimar o custo de 

oportunidade do capital, utilizado para trazer para o presente o fluxo de caixa livre 

que poderá ser gerado pelo investimento ao longo de sua vida útil. 

 

A avaliação foi feita considerando duas alternativas de estrutura de capital: a 

primeira (alternativa 1) leva em conta a decisão tomada pelo grupo empreendedor, 

por ocasião da implantação do projeto piloto em 2017, de utilizar apenas recursos 

da própria instituição; e a outra (alternativa 2) simula um possível mix de 

financiamento contendo tanto capital próprio quanto capital de terceiros (dívida) que 

poderá ser usado na implantação  de novos projetos. 

 

Registra-se que essa abordagem permitiu atender aos objetivos desta dissertação, 

que vão além de uma avaliação da decisão tomada, ao introduzir uma reflexão 

acerca da importância da estrutura de capital conforme preconizado pela moderna 

teoria de finanças. Considerou-se, assim, que a forma de financiamento deve ser 

levada em consideração nas decisões futuras da organização no que diz respeito 

à expansão e implantação de novos projetos de energia fotovoltaica em suas 

unidades educacionais, pois ela pode agregar valor aos investidores. 

 

5.1 Custos de Capital 

 

5.1.1 Os riscos envolvidos no projeto 

 

Os resultados da estimativa do beta referente à CEMIG, cujos dados foram 

utilizados para mensurar o risco sistemático para o setor de energia elétrica - estão 

apresentados na Tabela 6.  É sabido que séries financeiras podem apresentar auto 

correlação dos erros e heteroscedasticidade e estes fenômenos violam as 

hipóteses básicas de uma regressão linear estimada pelos métodos de mínimos 



78 
 

quadrados ordinários (Bonomo & Garcia, 2002). Contudo, os testes estatísticos 

realizados pelo autor afastaram a existências desses problemas nas estimativas 

referentes ao risco sistemático da Cemig no período considerado. 

 

Tabela 6 
Estimativas do risco sistemático (beta): CEMIG: 2013-2017 

 
Variável 

 
Coeficientes 

 
Erro Padrão 

 
Estatística t 

 
Prob. 

C -0,014079 0,013076 -1,076698 0,2862 

IBV 1,302325 0,213664 6,095212 0,0000 

R² 0,394593 R² ajustado 0,383972  

F 37,15161 D-W 1,984734  

Nota: Dados mensais referentes ao período de 2013 a 2017. Fonte: Dados da pesquisa. 

 
O valor do beta (1,30) para o período é bem elevado considerando que é um setor 

que produz um produto/serviço de utilidade pública que, em geral, não exibe 

grandes oscilações de demanda.  Contudo, o valor estimado reporta-se a um 

período de grave crise hídrica e de equívocos de política econômica do governo 

federal que provocaram grande elevação no risco sistemático do setor de energia 

elétrica nacional.  

 

Para outros períodos menos turbulentos para o setor, por exemplo, de 2009 a 2013, 

há evidências de riscos sistemáticos bem inferiores, com coeficientes da ordem de 

0,30 a 0,40, conforme informações presentes na Tabela 7. 

 

Tabela 7 
Estimativas de beta do setor elétrico agosto de 2015 a julho de 2018 

Empresas Coeficientes 
Erro-

padrão 
Estatística 

t 
Prob. 

Estatística 
F 

R² 
ajustado 

CEMIG 0,299483 0,073590 4,069635 0,0000 5,000789 0,057982 
CESP 0,363833 0,071599 5,081543 0,0000 3,602952 0,038504 
COPEL 0,319101 0,075868 4,206024 0,0000 17,69064 0,060322 
CPFL ENERGIA 0,374345 0,052491 7,131627 0,0000 50,86010 0,160912 
ENEVA 0,639172 0,111728 5,720775 0,0000 32,72727 0,108757 
LIGHT 0,413046 0,069983 5,902103 0,0000 34,83482 0,115149 

Fonte: Lima,( 2015 p.75). 

 

As estimativas internacionais confirmam essa característica de baixo risco 

sistemático inerente ao setor.  Por exemplo, Damodaram, em seu site 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page) apresenta beta 

desalavancado do setor de utility para países emergentes, nos quais o Brasil se 

insere, da ordem de 0,48. 
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Os fatos narrados, bem como as estimativas de beta para o setor de energia para 

os países emergentes como citado por Lima em análise de empresas do setor 

elétrico brasileiro (Lima, 2015), sugerem que o beta estimado para o período 2016 

a 2018 (ß = 1,30) pode superestimar o risco sistemático do setor. Assim sendo, e 

tendo em vista à dificuldade de estabelecer o risco sistemático que poderia 

prevalecer em um horizonte de vinte e cinco anos (vida útil do projeto), optou-se 

por simular dois cenários em relação ao risco sistemático do setor. No cenário 

conservador, adotou-se o beta alavancado de 1,30 estimado pelo autor com dados 

dos últimos cinco anos, o que poderá ensejar um prêmio extra aos investidores 

pelas iniciativas de investir nesse setor. No cenário otimista, empregou-se o beta 

desalavancado de 0,48 estimado por Damodaran. Os ajustes nestes betas 

(alavancagem e desalanvancagem) que são necessários para estimar o custo de 

capital próprio de acordo com o modelo CAPM são tratados a seguir. 

 

Conforme salientado, foram feitas avaliações do projeto piloto considerando duas 

possibilidades de estrutura de capital, sendo uma com o uso apenas de recursos 

próprios (alternativa 1) que foi a decisão adotada quando da implantação do projeto 

em 2017. E outra (alternativa 2), que poderá ser empregada em futuros projetos, e 

contém 40% de capital de terceiros (que reflete um endividamento de 80% no início 

do projeto, amortizado linearmente nos 144 meses estipulados como prazo do 

financiamento), e 60% de capital próprio.  

 

O passo seguinte consistiu em desalavancar o beta (para estimar o custo de capital 

próprio quando esta fonte é a única provedora de financiamento ao projeto), e 

realavancar esse beta na alternativa de uso de uma estrutura de capital com o 

emprego de capital próprio (60%) e capital de terceiros (40%).   

Com o emprego da equação 7 e do beta alavancado estimado pelo autor (ß = 1,30, 

apresentado na Tabela 6), e considerando a relação média Dívida/Capital próprio 

dos últimos sete anos da CEMIG ( D/E = 1,0004) e uma taxa de tributação de 34%, 

foi obtido um beta desalavancado de 0,78.  O efeito do uso de dívida no 

financiamento do projeto, admitindo-se uma possível estrutura de capital (D/E = 

0,66), resultou em um retorno do valor do beta alavancado (bottom up) para 1,30 
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uma vez que a alíquota do imposto de renda em prol da alavancagem é nula para 

a instituição de ensino analisada. 

Outras providências foram adotadas, sendo elas e os betas obtidos pelo método 

bottom up apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 
Betas alavancados e desalavancados usados na avaliação: método bottom up 

 
Beta 

 
Cenário conservador 

 
Cenário otimista 

Desalavancado  0,78¹ 0,48³ 
Alavancado 1,30² 0,804 

Notas: ¹ Estimado pelo autor com o uso do beta alavancado da CEMIG  de 1,30, apresentado na  
             Tabela 6. 

           ² Estimado pelo autor com o emprego do beta desalavancado de 0,78. 

           ³ Estimado por Damodaran para utility de países emergentes. 
           4 Estimado pelo autor com o uso do beta desalavancado de 0,48. 
Fonte: Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) e estimativas do autor. 

 

5.1.2 Custo de capital próprio em dois estágios do ciclo de produção  

 

Para estimar o custo de capital próprio do projeto foram utilizados os valores 

10,24% e 5%, referentes à taxa livre de risco e ao prêmio de risco.  Quanto ao risco 

sistemático do projeto foram empregados os coeficientes de beta desalavancado 

para a alternativa 1 (uso apenas do capital dos proprietários) e os coeficientes de 

beta alavancado para a alternativa 2 (emprego de estrutura de capital que emprega 

60% de capital próprio e 40% de recursos de terceiros), conforme detalhados na 

Tabela 8. 

 

Introduzindo esses dados na equação 3, foram obtidos o custo de oportunidade 

capital, considerando tanto o cenário de risco sistemático conservador quanto o 

otimista (Tabela 9). 

 
  



81 
 

Tabela 9 
Custo de capital próprio segundo diferentes estruturas de capital e riscos 
sistemáticos 

 Capital Próprio (         
     (E)    (%) 

 Dívida (D) 
       (%) 

Estrutura de 
capital (D/E) 

     Risco  

sistemático (ß) 

Custo de capital  
Próprio (Ke) 

      

Alternativa 1 100 0 - - - 

  Cenário Conservador           0,78 14,16% a.a 

  Cenário Otimista  0,48 12,64% a.a 

Alternativa 2 60 40 0,66 - - 

  Cenário Conservador           1,30 16,74% a.a 

  Cenário Otimista  0,80 14,22 % a.a 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como seria de se esperar, uma estratégia financeira alavancada aumenta o risco 

sistemático e, portanto, eleva o custo desse capital. Assim, sem o uso de dívida, 

considerando o cenário conservador, o custo de capital próprio foi calculado em 

14,16% ao ano, aumentando 2,58% ponto percentual com o emprego de 40% de 

dívida no financiamento do projeto. No cenário otimista, o custo de capital oscila 

entre 12,64% e 14,22% ao ano (Tabela 9). 

 

5.2 O fluxo livre de caixa 

 

Após estimativa do custo de oportunidade de capital foi projetado o fluxo de caixa 

livre do projeto ao longo do ciclo do projeto, o qual segundo informações dos 

fabricantes dos módulos fotovoltaicos, tem uma vida útil de 25 anos. Na elaboração 

do fluxo de caixa foram consideradas as informações sobre os valores investidos 

na implantação da usina de geração de energia, a geração estimada de energia 

que reduzirá a fatura de energia elétrica mensal da IES, os preços de energia e os 

possíveis reajustes tarifários anuais, os custos anuais de manutenção do 

equipamento e a depreciação dos equipamentos de forma linear durante o seu 

período de funcionamento, os juros sobre a dívida (quando for o caso) e as 

amortizações da dívida (na modalidade de financiamento do projeto contendo tanto 

capital próprio como de terceiros). 
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5.2.1 CAPEX 

 

O investimento em CAPEX foi determinado basicamente pelos custos envolvidos 

na implantação da usina de geração de energia, totalizando R$ 153.188,00 (Cento 

e cinquenta e três mil, cento e oitenta e oito reais) em valores de 2017 (Tabela 10). 

 
Tabela 10  
Valores Investidos no Módulo de Geração de Energia - CAPEX  

Investimento Valor (R$) 

Equipamentos Fotovoltaicos 99.000,00 

Transformador 3.690,00 

Instalação  44.188,00 

Fretes 6.310,00 

Total 153.188,00 

Fonte: PROREC Solar LTDA. 

 

Como o investimento foi realizado em um prazo de apenas 60 dias, o valor do 

CAPEX foi considerado de forma integral no primeiro mês de funcionamento da 

usina, julho de 2017. 

 

5.2.2 Projeção de receitas com compensação de energia 

 

Mediante as informações técnicas de capacidade de geração de energia foram 

projetadas as receitas advindas de compensação de energia segundo a resolução 

482 da ANEEL. Considerando-se a projeção de geração anual de uma usina de 

24kWp na região de Montes Claros – MG, possibilitada por uma Irradiação Solar 

Anual Média de 5,6 horas de Sol a Pico por Dia, foi prevista uma geração anual de 

aproximadamente 48.352 kWh/ano. Considerando-se que o preço de energia pago 

pela unidade consumidora era de R$ 0,45 (quarenta e um centavos) por KWh,  e 

admitindo-se reajustes anuais médios um pouco acima da inflação (6,26% aa), foi 

projetado o fluxo de receitas anuais do projeto que está detalhado na Tabela 11.  
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Tabela 11 
Projeção de receitas financeiras por compensação de energia elétrica (em reais) 

Ano Valor Ano Valor 

2017 10.944,45 2030 47.910,52 

2018 23.120,28 2031 50.909,72 

2019 24.567,61 2032 54.096,67 

2020 26.105,55 2033 57.483,12 

2021 27.739,75 2034 61.081,57 

2022 29.476,26 2035 64.905,27 

2023 31.321,48 2036 68.968,34 

2024 33.282,20 2037 73.285,76 

2025 35.365,67 2038 77.873,45 

2026 37.579,56 2039 82.748,33 

2027 39.932,04 2040 87.928,37 

2028 42.431,78 2041 93.432,69 

2029 45.088,01 2042  96.414,39  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Registra-se que no primeiro ano, o projeto gerou uma receita 50% menor do que a 

prevista para 2018. Isto se deve ao fato de que o funcionamento do equipamento 

teve início no dia 04 de julho de 2017, sendo consideradas, portanto, as gerações 

de apenas seis meses no referido ano (Tabela 11).   

 

5.2.3 Despesas operacionais 

 

Considerando-se que a usina é totalmente automatizada e não necessita de 

qualquer intervenção humana e insumos para o seu funcionamento, não foram 

contemplados custos operacionais relacionados a contratações de pessoal e de 

aquisições de matéria prima. Porém, no memorial descritivo do projeto e nas 

documentações finais da empresa responsável pela implantação da usina de 

geração de energia estão previstas a realização de duas limpezas anuais do 

sistema, devido à poeira acumulada e detritos de animais, que podem, 

ocasionalmente, comprometer a eficiência de geração pelos módulos fotovoltaicos. 

Assim, foi considerada essa despesa operacional, sendo estipulado o valor de meio 

salário mínimo para cada limpeza semestral, corrigido anualmente de acordo com 

a projeção de inflação adotada na pesquisa, correspondente a 4,5% a.a. Em 2017, 
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foi considerada apenas uma limpeza, uma vez que a operação se iniciou em julho 

daquele ano.  

 

5.2.4 Depreciação 

 

Admitiu-se que a usina de geração de energia teria uma vida útil de 25 anos. Após 

esse período, segundo informações constantes no memorial descritivo do projeto, 

a eficiência dos módulos fotovoltaicos sofre queda significativa por desgastes 

naturais do Silício Metálico. Todavia, não se espera uma parada instantânea da 

geração de energia, e sim uma diminuição significativa da capacidade produtiva do 

equipamento.  Porém, como não foram encontrados estudos que identificam a 

capacidade de geração de energia pelo sistema após esse período, optou-se, por 

conservadorismo, considerar uma depreciação de 10% do valor de todo o 

investimento na usina por um período de 10 anos, definindo o valor fixo anual de 

R$ 15.318,80 do ano 2018 ao ano 2027. 

 

5.2.5 O fluxo de caixa livre do projeto 

 

Foram projetados dois fluxos de caixa que retratam o emprego de estruturas de 

capital distintas. O primeiro contempla o uso apenas de capital próprio que foi a 

estratégia de financiamento empregada na implantação do projeto piloto em 2017 

(Tabela 12).  O outro simula os possíveis efeitos no projeto caso o mesmo tivesse 

sido financiado tanto por capital próprio quanto de terceiros (Tabela 13). 

 

Na alternativa 1, todos os investimentos de aquisição de equipamentos e custos de 

implantação da unidade de geração de energia foram realizados em 2017 via 

capital próprio e, por conseguinte, nesse ano, o projeto resultou em um fluxo de 

caixa negativo de cerca de R$ 143 mil. A partir daí o fluxo de caixa é positivo, 

devendo situar-se em R$ 22 mil reais em 2018. Este valor sofrerá as devidas 

correções nos anos seguintes decorrentes dos aumentos tarifários, ligeiramente 

superiores às projeções de inflação (Tabela 12). 
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Tabela 12 
Alternativa 1 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento 
(100% de capital próprio)¹ 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Receitas 10.944,45 23.120,28 24.567,61 26.105,55 27.739,75 

( - ) Despesas com limpezas do equipamento (477,00) (996,93) (1.041,79) (1.088,67) (1.137,66) 

      Despesas administrativas (477,00) (996,93) (1.041,79) (1.088,67) (1.137,66) 

         Limpeza Anual (477,00) (996,93) (1.041,79) (1.088,67) (1.137,66) 

( = ) EBITDA 10.467,45 22.123,35 23.525,82 25.016,87 26.602,09 

( - ) Depreciação - 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( = ) EBIT 10.467,45 6.804,55 8.207,02 9.698,07 11.283,29 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 10.467,45 6.804,55 8.207,02 9.698,07 11.283,29 

(-) Imposto de Renda - - - - - 

(=) Lucro Líquido 10.467,45 6.804,55 8.207,02 9.698,07 11.283,29 

( + ) Depreciação e Amortizaçao - 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( - ) CAPEX  (153.188,00) - - - - 

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas (142.720,55) 22.123,35 23.525,82 25.016,87 26.602,09 

  2022 2023 2024 2025 2026 

Receitas 29.476,26 31.321,48 33.282,20 35.365,67 37.579,56 

( - ) Despesas com limpezas do equipamento (1.188,86) (1.242,36) (1.298,26) (1.356,68) (1.417,73) 

      Despesas administrativas (1.188,86) (1.242,36) (1.298,26) (1.356,68) (1.417,73) 

         Limpeza Anual (1.188,86) (1.242,36) (1.298,26) (1.356,68) (1.417,73) 

( = ) EBITDA 28.287,41 30.079,12 31.983,94 34.008,98 36.161,82 

( - ) Depreciação 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( = ) EBIT 12.968,61 14.760,32 16.665,14 18.690,18 20.843,02 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 12.968,61 14.760,32 16.665,14 18.690,18 20.843,02 

(-) Imposto de Renda - - - - - 

(=) Lucro Líquido 12.968,61 14.760,32 16.665,14 18.690,18 20.843,02 

( + ) Depreciação e Amortizaçao 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( - ) CAPEX  - - - - - 

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 28.287,41 30.079,12 31.983,94 34.008,98 36.161,82 

 2027 2028 2029 2030 2031 

Receitas 39.932,04 42.431,78 45.088,01 47.910,52 50.909,72 

( - ) Despesas com limpezas do equipamento (1.481,53) (1.548,20) (1.617,87) (1.690,68) (1.766,76) 

      Despesas administrativas (1.481,53) (1.548,20) (1.617,87) (1.690,68) (1.766,76) 

         Limpeza Anual (1.481,53) (1.548,20) (1.617,87) (1.690,68) (1.766,76) 

( = ) EBITDA 38.450,51 40.883,58 43.470,14 46.219,85 49.142,97 

( - ) Depreciação 15.318,80 - - - - 

( = ) EBIT 23.131,71 40.883,58 43.470,14 46.219,85 49.142,97 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 23.131,71 40.883,58 43.470,14 46.219,85 49.142,97 

(-) Imposto de Renda - - - - - 

(=) Lucro Líquido 23.131,71 40.883,58 43.470,14 46.219,85 49.142,97 

( + ) Depreciação e Amortizaçao 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( - ) CAPEX  - - - - - 

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 38.450,51 56.202,38 58.788,94 61.538,65 64.461,77 

 2032 2033 2034 2035 2036 

Receitas 54.096,67 57.483,12 61.081,57 64.905,27 68.968,34 

( - ) Despesas com limpezas do equipamento (1.846,26) (1.929,34) (2.016,16) (2.106,89) (2.201,70) 

      Despesas administrativas (1.846,26) (1.929,34) (2.016,16) (2.106,89) (2.201,70) 

         Limpeza Anual (1.846,26) (1.929,34) (2.016,16) (2.106,89) (2.201,70) 

( = ) EBITDA 52.250,41 55.553,78 59.065,40 62.798,38 66.766,64 

( - ) Depreciação - - - - - 

( = ) EBIT 52.250,41 55.553,78 59.065,40 62.798,38 66.766,64 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 52.250,41 55.553,78 59.065,40 62.798,38 66.766,64 

(-) Imposto de Renda - - - - - 

(=) Lucro Líquido 52.250,41 55.553,78 59.065,40 62.798,38 66.766,64 

( + ) Depreciação e Amortizaçao 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( - ) CAPEX  - - - - - 

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 67.569,21 70.872,58 74.384,20 78.117,18 82.085,44 

(Continua) 
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                                                                                               (conclusão) 

 2037 2038 2039 

Receitas 73.285,76 77.873,45 82.748,33 

( - ) Despesas com limpezas do equipamento (2.300,78) (2.404,31) (2.512,50) 

      Despesas administrativas (2.300,78) (2.404,31) (2.512,50) 

         Limpeza Anual (2.300,78) (2.404,31) (2.512,50) 

( = ) EBITDA 70.984,98 75.469,14 80.235,82 

( - ) Depreciação - - - 

( = ) EBIT 70.984,98 75.469,14 80.235,82 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 70.984,98 75.469,14 80.235,82 

(-) Imposto de Renda - - - 

(=) Lucro Líquido 70.984,98 75.469,14 80.235,82 

( + ) Depreciação e Amortizaçao 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( - ) CAPEX  - - - 

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 86.303,78 90.787,94 95.554,62 

 2040 2041 2042 

Receitas 87.928,37 93.432,69 99.281,57 

( - ) Despesas com limpezas do equipamento (2.625,57) (2.743,72) (2.867,18) 

      Despesas administrativas (2.625,57) (2.743,72) (2.867,18) 

         Limpeza Anual (2.625,57) (2.743,72) (2.867,18) 

( = ) EBITDA 85.302,80 90.688,97 96.414,39 

( - ) Depreciação - - - 

( = ) EBIT 85.302,80 90.688,97 96.414,39 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 85.302,80 90.688,97 96.414,39 

(-) Imposto de Renda - - - 

(=) Lucro Líquido 85.302,80 90.688,97 96.414,39 

( + ) Depreciação e Amortizaçao 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( - ) CAPEX  - - - 

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 100.621,60 106.007,77 111.733,19 

                 Notas: ¹O projeto piloto foi implantado com o uso de capital próprio.  
                 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na alternativa 2, que envolve tanto capital próprio quanto recursos de terceiros, por 

um período de doze anos, observam-se algumas modificações no fluxo livre de 

caixa. Há pagamentos de juros pelo uso do capital de terceiros, considerados no 

fluxo de caixa como uma despesa, reduzindo o lucro líquido. Outra diferença está 

no menor desembolso inicial pela IES na aquisição dos equipamentos (CAPEX), 

uma vez que 80% do valor do dispêndio é financiado com capitais de terceiros, e 

na amortização dos empréstimos ao longo de doze anos. A partir daí os fluxos de 

caixa se equiparam aos observados na alternativa 1 (Tabela 13). 
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Tabela 13 
Alternativa 2 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fontes de financiamento 
capital próprio e de terceiros¹ 
  2017 2018 2019 2020 2021 

(=) Receita 10.944,45 23.120,28 24.567,61 26.105,55 27.739,75 

( - ) Despesasa com limpezas do equipamento (477,00) (996,93) (1.041,79) (1.088,67) (1.137,66) 

( = ) EBITDA 10.467,45 22.123,35 23.525,82 25.016,87 26.602,09 

( - ) Depreciação - 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( = ) EBIT 10.467,45 6.804,55 8.207,02 9.698,07 11.283,29 

( - ) Despesas Financeiras (Juros do financiamento) (2.713,01) (5.258,62) (4.790,48) (4.336,20) (3.881,87) 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 7.754,44 1.545,93 3.416,54 5.361,87 7.401,42 

( - ) Imposto de renda - - - - - 

( + ) Depreciação e Amortizaçao - 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( - ) CAPEX  (153.188,00) - - - - 

( - ) Variação do endividamento 122.550,40 (10.599,96) (10.599,96) (10.599,96) (10.599,96) 

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas (22.883,16) 6.264,77 8.135,38 10.080,71 12.120,26 

  2022 2023 2024 2025 2026 

(=) Receita 29.476,26 31.321,48 33.282,20 35.365,67 37.579,56 

( - ) Despesasa com limpezas do equipamento (1.188,86) (1.242,36) (1.298,26) (1.356,68) (1.417,73) 

( = ) EBITDA 28.287,41 30.079,12 31.983,94 34.008,98 36.161,82 

( - ) Depreciação 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( = ) EBIT 12.968,61 14.760,32 16.665,14 18.690,18 20.843,02 

( - ) Despesas Financeiras (Juros do financiamento) (3.436,39) (2.973,27) (2.518,96) (2.064,64) (1.614,19) 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 9.532,22 11.787,05 14.146,18 16.625,54 19.228,83 

( - ) Imposto de renda - - - - - 

( + ) Depreciação e Amortizaçao 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 15.318,80 

( - ) CAPEX  - - - - - 

( - ) Variação do endividamento (10.599,96) (10.599,96) (10.599,96) (10.599,96) (10.599,96) 

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 14.251,06 16.505,89 18.865,02 21.344,38 23.947,67 

  2027 2028 2029 2030 2031 

(=) Receita 39.932,04 42.431,78 45.088,01 47.910,52 50.909,72 

( - ) Despesasa com limpezas do equipamento (1.481,53) (1.548,20) (1.617,87) (1.690,68) (1.766,76) 

( = ) EBITDA 38.450,51 40.883,58 43.470,14 46.219,85 49.142,97 

( - ) Depreciação 15.318,80 - - - - 

( = ) EBIT 23.131,71 40.883,58 43.470,14 46.219,85 49.142,97 

( - ) Despesas Financeiras (Juros do financiamento) (1.156,03) (701,71) (247,42) - - 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 21.975,68 40.181,87 43.222,72 46.219,85 49.142,97 

( - ) Imposto de renda - - - - - 

( + ) Depreciação e Amortizaçao 15.318,80 15.318,80 15.318,80 - - 

( - ) CAPEX  - - - - - 

( - ) Variação do endividamento (10.599,96) (10.599,96) (10.599,96)   

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 26.694,52 44.900,71 47.941,56 46.219,85 49.142,97 

  2032 2033 2034 2035 2036 

(=) Receita 54.096,67 57.483,12 61.081,57 64.905,27 68.968,34 

( - ) Despesasa com limpezas do equipamento (1.846,26) (1.929,34) (2.016,16) (2.106,89) (2.201,70) 

( = ) EBITDA 52.250,41 55.553,78 59.065,40 62.798,38 66.766,64 

( - ) Depreciação - - - - - 

( = ) EBIT 52.250,41 55.553,78 59.065,40 62.798,38 66.766,64 

( - ) Despesas Financeiras (Juros do financiamento) - - - - - 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 52.250,41 55.553,78 59.065,40 62.798,38 66.766,64 

( - ) Imposto de renda - - - - - 

( + ) Depreciação e Amortizaçao - - - - - 

( - ) CAPEX  - - - - - 

( - ) Variação do endividamento      

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 52.250,41 55.553,78 59.065,40 62.798,38 66.766,64 

(continua) 
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                                                                                                                          (conclusão) 

  2037 2038 2039 

(=) Receita 73.285,76 77.873,45 82.748,33 

( - ) Despesasa com limpezas do equipamento (2.300,78) (2.404,31) (2.512,50) 

( = ) EBITDA 70.984,98 75.469,14 80.235,82 

( - ) Depreciação - - - 

( = ) EBIT 70.984,98 75.469,14 80.235,82 

( - ) Despesas Financeiras (Juros do financiamento) - - - 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 70.984,98 75.469,14 80.235,82 

( - ) Imposto de renda - - - 

( + ) Depreciação e Amortizaçao - - - 

( - ) CAPEX  - - - 

( - ) Variação do endividamento    

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 70.984,98 75.469,14 80.235,82 

  2040 2041 2042 

(=) Receita 87.928,37 93.432,69 99.281,57 

( - ) Despesasa com limpezas do equipamento (2.625,57) (2.743,72) (2.867,18) 

( = ) EBITDA 85.302,80 90.688,97 96.414,39 

( - ) Depreciação - - - 

( = ) EBIT 85.302,80 90.688,97 96.414,39 

( - ) Despesas Financeiras (Juros do financiamento) - - - 

( = ) Lucro antes do imposto de renda 85.302,80 90.688,97 96.414,39 

( - ) Imposto de renda - - - 

( + ) Depreciação e Amortizaçao - - - 

( - ) CAPEX  - - - 

( - ) Variação do endividamento    

( = ) Fluxo de caixa para os acionistas 85.302,80 90.688,97 96.414,39 

Notas: ¹ Nesta alternativa, no início do projeto a estrutura de financiamento é de 20% de capital 
próprio e de 80% dívida. Após uma carência de seis meses, a dívida será amortizada em doze anos, 
com pagamentos mensais, de tal forma que a estrutura média de capital ao longo de doze anos 
resulta em 60% de capital próprio e 40% de dívida. A partir daí o projeto é bancado apenas por 
recursos próprios. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

5.3 A geração de valor do projeto de energia fotovoltaica 

 

A análise de geração de valor do projeto pelo modelo de fluxo de caixa descontado 

foi realizada trazendo-se os fluxos livres de caixa a valor presente, aplicando-se o 

custo de oportunidade do capital que é afetado pelo risco sistemático do setor e 

responde às diferentes estruturas de capital utilizadas no financiamento do projeto.  

 

Na primeira alternativa que reproduz a situação real do projeto piloto, financiamento 

apenas com recursos próprios, obteve-se um valor presente líquido de R$ 

102.360,44, em um cenário conservador, e de R$ 138.157,61, em um cenário 

otimista. Ou seja, projeta-se que a usina implantada deverá remunerar o capital 

investido aos custos estimados de capital e entregar um significativo valor adicional 

aos proprietários da IES (Tabela 14). 
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Tabela 14 
Valor do projeto de energia fotovoltaica 
 
Alternativas de Financiamento                                     Cenários de Risco Sistemático 

 
Alternativa 1 – Financiamento do projeto apenas com capital próprio (R$ 153.188,00) 
  
Cenário de Risco Sistemático 

 
Conservador  

 
Otimista 

  Custo de oportunidade de capital 14,16% a.a 12,64% a.a 
   Valor presente R$ 259.575,22 R$ 298.341,29 
   Valor presente líquido R$ 102.360,44 R$ 138.157,61 
   
Alternativa 2 - Financiamento do projeto com uso de capital próprio (R$ 30.638,00) e recursos de 
terceiros (R$122.550,00) 
  
Cenário de Risco Sistemático 

 
Conservador  

 
Otimista 

   Custo de oportunidade do capital - - 
     De julho de 2017 a dezembro de 2029  16,74% aa 13,69% aa 
     De janeiro de 2030 a dezembro de 2042 14,16% aa 12,64% aa 
   Valor presente R$ 132.508,10 R$ 167.528,46 
   Valor presente líquido R$ 109.624,94 R$ 144.645,30 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na alternativa 2, que pressupõe o financiamento do projeto composto por 80% de 

dívidas e 20% de capital próprio, ocorrem desembolsos mensais de juros e, logo 

após o período de carência de seis meses, amortizações mensais da dívida, que é 

quitada ao longo de doze anos.  Após esse período, todo o financiamento do projeto 

é bancado pelos proprietários da IES. Assim, foram aplicadas duas taxas de 

desconto aos fluxos de caixa para cada um dos cenários. Os resultados obtidos 

são um pouco mais elevados do que os obtidos na alternativa 1: VPL de R$ 

109.624,94 em cenário conservador e de R$ 144.645,30 em cenário otimista. 

 

Em suma, o projeto consegue remunerar os investidores mesmo precificando os 

riscos assumidos de forma muito conservadora (betas elevados). Os resultados 

obtidos revelam que a geração de valor poderia ocorrer com qualquer estrutura de 

capital empregada, mas as análises indicam que deveria ser utilizada uma estrutura 

de financiamento mais alavancada, haja vista que o projeto alavancado dispensa a 

mobilização de parte substancial de recursos próprios do investidor, além do maior 

VPL encontrado quando se usa como fontes de recursos o emprego simultâneo de 

capital próprio e de terceiros.  
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6  Considerações Finais 

 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em analisar a viabilidade econômica da 

implantação de uma usina de geração de energia fotovoltaica em uma Instituição 

de Ensino Superior da cidade de Montes Claros, localizada na Região Norte de 

Minas Gerais. O referencial teórico que norteou o desenvolvimento da pesquisa 

apresentou os conceitos, modelos e instrumentais de finanças corporativas 

voltados para estimar a capacidade de geração de valor econômico de projetos de 

investimento. 

 

Apresentou-se, também, uma ampla reflexão sobre a pertinência de projetos de 

energia limpa e informações sobre a matriz energética brasileira e os seus 

desenvolvimentos. Foram analisados os aspectos positivos de projetos de energia 

fotovoltaica e as condições favoráveis para a implantação de plantas dessa 

natureza no Brasil, especialmente em algumas regiões que apresentam alta 

incidência solar, como é o caso do Município de Montes Claros. 

 

Para atender aos objetivos da pesquisa, foram levantados os investimentos 

necessários, estimados os riscos financeiros do projeto, e as variáveis que 

interferem no fluxo livre de caixa ao longo da sua vida útil do projeto. Foram 

analisadas alternativas de estrutura de capital que poderiam ser empregadas no 

financiamento de projetos dessa natureza, haja vista que há linhas de crédito 

especiais com taxa reduzidas de juros.  

 

Na precificação do custo de oportunidade capital empregou-se o modelo CAPM, 

admitindo-se duas alternativas: alternativa 1 – uso apenas de capital próprio; e 

alternativa 2 – uso tanto de capital próprio quanto de terceiros. Simulou-se, 

também, os efeitos no custo de capital de diferentes níveis de risco sistemático: 

cenário conservador (risco admitido em conformidade com as informações de 

volatilidade dos retornos aos acionistas da concessionária de energia que atende a 

região dos últimos cinco anos – beta alavancado da ordem de 1,30); e cenário 

otimista (beta alavancado de 0,80). O custo de oportunidade do capital, situou-se 

na faixa de 12,64% a.a à 16,74% a.a. 
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Evidenciou-se que o uso de capital de terceiros cria maior valor aos investidores 

pois este, conforme discutido no referencial teórico desta pesquisa, apresenta 

menor risco. No entanto, a diferença de geração de valor em relação ao 

proporcionado a uma estrutura que contém apenas capital próprio não foi muito 

significativa, uma vez que um dos fatores que leva empresas adotarem uma 

estrutura de financiamento é a possibilidade de auferirem benefícios fiscais 

decorrentes de pagamentos de juros das dívidas. Mas no presente caso, este fator 

indutor de geração de valor aos investidores não se fez presente, pois a unidade 

de análise, na qual foi implantado o projeto de energia fotovoltaica, é isenta de 

cobrança de imposto de renda por atender aos critérios do programa Universidade 

para Todos – PROUNI. Contudo, os resultados revelam que deveria ser utilizada 

uma estrutura de financiamento mais alavancada, pois esta dispensa a mobilização 

de parte substancial de recursos próprios do investidor uma vez que em análises 

prévias considerando-se instituições que não têm o benefício de isenção de 

imposto de renda o custo de oportunidade do capital, ficaria em média na faixa de 

14% a.a o que iria influenciar positivamente a alternativa 2 analisada nesta 

pesquisa. 

 

Apesar do volume investido na usina analisada ser baixo, o projeto tem efeito 

multiplicador, sendo que estão previstos em outros campi da própria IES, 

investimentos da ordem de um milhão de reais na área de geração de energia 

sustentável.  Espera-se, ademais, que esta pesquisa fomente o debate e forneça 

elementos necessários para análises de instalações de plantas dessa natureza de 

diferentes portes em municípios brasileiros, considerando-se a sua relevância não 

apenas para a geração de valor, mas também para a sustentabilidade ambiental. 
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