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Resumo

O objetivo desta dissertação foi estudar a viabilidade econômica para a implantação
de uma cooperativa solar fotovoltaica para geração de energia elétrica constituída
de vinte cooperados no centro oeste de Minas Gerais. Este estudo apresenta as
teorias, modelos e instrumentais adequados para a análise e avaliação de
investimentos e descreve a ambiência do estudo envolvendo os aspectos relevantes
do cenário energético nacional e mundial levando em consideração as características
geográficas e climáticas do Centro Oeste de Minas Gerais, as quais influenciam
diretamente a tomada de decisões de implantar usinas de geração de energia
fotovoltaica. Assim, foi elaborado um estudo para a composição da cooperativa
coletando as demandas individuais desses interessados por meio da fatura de energia
elétrica. Após o estudo e tabulação dos dados de consumo individual e estabelecida
a divisão energética de cada cooperado foi realizado o dimensionamento do sistema
fotovoltaico que resultou em uma microgeração de energia. 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. Empregou-se o Capital
Asset Pricing Model (CAPM) para estimar o custo de capital próprio e simuladas três
alternativas de estrutura de capital para o projeto. O risco sistemático (beta do projeto)
variou de 0,37 à 1,85, consoante a intensidade do uso de dívida no financiamento do
projeto e, como consequência, o custo de oportunidade de capital foi estimado em
9,39% a.a., 11,54% a.a. e 16,79% a.a., respectivamente. As análises revelam que o
projeto, cuja vida útil é de 25 anos, gera valor para os investidores, pois os retornos
superam o custo de oportunidade do capital, independente da estrutura de capital
utilizada. Registra-se, contudo, que neste caso, que se reporta a uma cooperativa e
que é isenta de imposto de renda, o uso da dívida não possibilita adicionar valor aos
cooperados em linha com o que é usualmente recomendado na literatura de finanças.
Contudo, o uso da alavancagem permite que a cooperativa de energia solar ainda
gere valor aos investidores com uma rentabilidade que excede às expectativas dos
detentores do capital próprio, devidamente corrigidas pelo risco do projeto. Além do
mais, esta estratégia pode ser justificada por mobilizar no projeto apenas um pequeno
montante de recursos dos cooperados.
Palavras-chave: Energia fotovoltaica; Custo de capital; Avaliação de empresas.

Abstract
This dissertation objective was to study the economic viability of the implantation of a
photovoltaic solar cooperative made up of twenty cooperative members that aims to
generate electricity in the central west of Minas Gerais. This study presents the
theories, models, and instruments suitable for the analysis and evaluation of
investments. It also describes the ambiance of the research involving the relevant
aspects of the national and world energy scenario taking into account the geographic
and climatic characteristics of the Midwest of Minas Gerais, which directly influence
the decision making of deploying photovoltaic power plants. A study was prepared to
collect the cooperative composition of stakeholders individual demands through
electricity bill. After the research and tabulation of the personal consumption data and
the energy division of each cooperative was established, the photovoltaic system was
dimensioned, which resulted in microgeneration of energy. The business financial
risks, the required investments, the opportunity cost of capital, were estimated, and the
project's free cash flows were projected. The Capital Asset Pricing Model (CAPM) was
used to estimate the cost of equity and simulated three capital structure alternatives
for the project. Systematic risk (project beta) ranged from 0.37 to 1.85, depending on
the intensity of debt used in project financing and, as a result, the opportunity cost of
capital was estimated at 9.39% pa, 11, 54% per year and 16.79% a.a., respectively.
The analysis reveals that the project, whose useful life is 25 years, generates value for
investors, as the returns exceed the opportunity cost of capital, regardless of the capital
structure used. It is noted, however, that in this case, which refers to a cooperative and
is exempt from income tax, the use of debt does not make it possible to add value to
cooperative members in line with the usual recommendations in the finance literature.
However, the use of leverage allows the solar cooperative to keep generating value for
investors with a return that exceeds the expectations of equity holders, duly adjusted
for project risk. Moreover, this strategy can be justified as it mobilizes only a small
amount of the resources provided by the cooperative members.
Keywords: Photovoltaic energy; Cost of capital; Business valuation.
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1

Introdução

Neste capítulo serão apresentados o tema, a pergunta que norteou a pesquisa, seus
objetivos, justificativas e a estrutura da dissertação.

1.1

Contextualização

O sistema elétrico brasileiro se apresenta como um sistema hidrotérmico de grande
porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas. É interconectado pelo Sistema
Interligado Nacional (SIN), o que lhe confere tamanho e características únicas em
âmbito mundial. Esse sistema tem capacidade total instalada de 152 GW, com
destaque para a participação da geração hidroelétrica e da térmica na matriz elétrica
nacional, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2018b).
Observa-se, porém, que tais sistemas têm sido cada vez mais exigidos devido à
grande demanda do setor energético, operando muito próximo dos seus limites.

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a matriz energética mundial tem
a seguinte configuração: carvão (39,3%); biomassa (2,2%); eólica, solar, geotérmica
e maré (4,9%); gás natural (22,9%); derivados de petróleo (4,1%); nuclear (10,6%); e
hidráulica (16%). Isso mostra que a matriz energética mundial é baseada
principalmente em combustíveis fosseis.
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Figura 1
Matriz energética mundial 2015.
Fonte: EPE Empresa de Pesquisa Energética. (s.d.). Recuperado de: http://epe.gov.br/pt/
abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica#ELETRICA.

Ainda segundo a mesma pesquisa da Empresa de Pesquisa Energética, a matriz
energética brasileira tem a seguinte configuração: carvão (4,2%); biomassa (8,2%);
eólica e solar (5,4%); gás natural (9,1%); derivados de petróleo (2,4%); nuclear (2,6%);
hidráulica (68,1%), o que mostra que a matriz energética brasileira é baseada
principalmente em hidrelétricas.

Figura 2
Matriz energética brasileira 2016.
Fonte:
EPE.
Empresa
de
Pesquisa
Energética.
(s.d.).
http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica#ELETRICA.

Recuperado

de:
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Sabe-se que a energia está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico
e industrial. Assim, países como Estados Unidos (EUA), Japão e o continente
europeu, que apresentam o maior desenvolvimento econômico, são justamente
aqueles que possuem os menores preços de energia e demandam os maiores
consumos energéticos. Isso se deve aos constantes investimentos e estudos em
fontes de energia.

De acordo com Chowdhury, Chowdhury e Crossley (2009), em todo o mundo o
sistema de energia convencional está enfrentando problemas como esgotamento
progressivo dos recursos energéticos fósseis e má eficiência energética. Esses
problemas levaram a uma nova tendência a gerar energia localmente em níveis de
tensão mais baixos, utilizando fontes de energia alternativas como a eólica,
fotovoltaica, biocombustíveis, entre outras. Esse tipo de geração de energia é
denominado geração distribuída (GD).

Em 2012 entrou em vigor a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, na qual o
consumidor pode gerar sua própria energia elétrica como GD a partir de fontes
renováveis ou cogeração qualificada e, inclusive, fornecer o excedente para a rede de
distribuição de sua localidade (ANEEL, 2012).

Com a inclusão da GD no setor elétrico, surgiu então um novo conceito: a microrrede
que são um grupo de cargas e fontes de energia interconectadas com seus limites
elétricos claramente definidos que atua como um único elemento controlável no que
diz respeito à rede. E pode se conectar e desconectar a ela para funcionar em ambos
os modos: interligado e isolado (Office of Electricity Delivery and Energy Reliability
Smart Grid R&D Program, 2012).

Em 2015 a ANEEL determinou, com a nova Resolução Normativa nº 687/2015, o uso
de qualquer fonte de energia renovável, denominando geração distribuída a central
geradora com potência instalada até 75 quilowatts (kW) e minigeração distribuída
aquela com potência instalada acima de 75 kW e igual ou inferior a 5 MW (sendo 3
MW para a fonte hídrica), conectadas na rede de distribuição por meio de instalações
de unidades consumidoras (ANEEL, 2015).
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Foi criado também o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, permitindo que o
consumidor instale pequenos geradores, como painéis fotovoltaicos e microturbinas
eólicas, em sua unidade consumidora e permute energia com a distribuidora local a
fim de reduzir a sua fatura de energia elétrica. O prazo de validade dos créditos
(energia a mais que a unidade consumidora gerou) é de 60 meses, sendo que eles
podem também ser usados para abater o consumo de unidades consumidoras do
mesmo titular situadas em outro local, desde que na área de atendimento de uma
mesma distribuidora. Esse tipo de utilização dos créditos foi denominado
“autoconsumo remoto”. Uma novidade da norma diz respeito à possibilidade de
instalação de geração distribuída em condomínios. Nessa configuração, a energia
gerada pode ser repartida entre os condôminos em porcentagens definidas pelos
próprios consumidores (ANEEL, 2015).

Conforme a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2018), no Brasil, em 2017,
registrou-se aumento de 245% na geração distribuída de energia elétrica, podendo a
geração distribuída ser definida como uma fonte de energia elétrica conectada
diretamente à rede de distribuição da concessionária ou situada no próprio
consumidor. No Brasil, a definição de geração distribuída é feita a partir do artigo 14º
do Decreto Lei nº 5.163/2004, atualizada pelo Decreto no 786/2017.

Figura 3
Participação de cada fonte na geração distribuída em 2017.
Fonte: EPE. Empresa de Pesquisa Energética (2018). Balanço energético nacional. Rio de Janeiro:
EPE.
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O governo vem aumentando nos últimos anos o incentivo na ampliação da geração
distribuída no país. Nesse sentido, a ANEEL, em 2012, a fim de fornecer as diretrizes
para o acesso ao sistema de distribuição de energia para pequenos geradores
(denominados micro e minigeradores) e definir o sistema de compensação de energia
elétrica, publicou a Resolução Normativa (RN) no 482/2012, que posteriormente foi
reformulada pela RN no 687/2015 Esses sistemas de produção de energia
fotovoltaicos (FV) conectados à rede elétrica de energia funcionam em paralelo com
a concessionária de energia e seu objetivo é produzir energia elétrica e disponibilizar
o excedente de energia para a concessionária.

Ainda conforme a nova Resolução 687/2015 da ANEEL (2015), é permitida a
modalidade “geração compartilhada conectada à rede”. Esta consiste no
compartilhamento de créditos de energia gerada em local diferente dos pontos de
consumo de energia que serão beneficiados por esses créditos, desde que todos os
locais envolvidos (local de produção e consumidores beneficiados) estejam dentro da
área de concessão da mesma concessionária de energia elétrica.

O modelo de geração compartilhada possibilita titularidades diferentes e de natureza
diferentes, pessoas jurídicas e físicas (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
e Cadastro de Pessoa Física - CPF). O instrumento jurídico necessário para a reunião
dessas unidades consumidoras é a formação de uma cooperativa ou consórcio, tendo
cada uma delas características próprias (Eassolar, 2018).

A Figura 4 demonstra o funcionamento do modelo de geração compartilhada.
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Figura 4
Funcionamento do modelo de geração compartilhada.
Fonte: EAS SOLAR. (2018). Geração de energia compartilhada. Recuperado de: http://eassolar.com.br:
http://eassolar.com.br/geracao-compartilhada.php.

Em dezembro de 2016, todos os continentes, com exceção da Antártica, produziam
energia solar. Pelo menos 24 países tinham mais de 1 GW de capacidade instalada.
E ao menos 114 tinham capacidade superior a 10 MW. Os países que mais possuem
geração de energia solar são China, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Itália
(America do Sol, 2017).

1.2 Problematização

Desde 2014 o Brasil vivenciou a primeira fase daquilo que pode ser a maior crise
hídrica de sua história. Segundo o Brasil Escola (2014), o país vem apresentando
níveis baixos em seus reservatórios de água. Quando o país fica longos períodos sem
chuvas, o sistema hídrico é afetado e, consequentemente, a geração de energia pelas
usinas hidrelétricas também é afetada. Com o nível dos reservatórios baixo, o
potencial de geração fica comprometido, e para manter o sistema elétrico em pleno
funcionamento é necessário ativar usinas térmicas, o que acaba encarecendo a
energia elétrica (EPE, 2016).
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A ANEEL (2016) preconiza que a necessidade de energização das usinas térmicas
fez com que o governo implantasse o sistema de bandeiras tarifárias para diferenciar
o preço do custo da energia, conforme o tipo de geração, pois a geração de energia
por meio de termoelétricas é muito mais caro que o custo de geração em hidrelétricas.
Essa alta trouxe aumento adicional aos consumidores, representando uma parcela
substancial em sua conta de energia, o que afeta significativamente o custo de sua
atividade-fim.

A maior concessionária do estado de Minas Gerais é a Centrais Elétricas de Minas
Gerais S/A (CEMIG), que atende 774 municípios de Minas Gerais, incluindo a região
Centro-oeste do estado, onde se localiza a unidade objeto desta dissertação. Em
relação aos preços da energia praticados por essa concessionária, a diretoria da
ANEEL (2018a) aprovou, em 22/05/2018, em reunião pública, a Revisão Tarifária
Periódica da empresa, que entrou em vigor a partir de 28/5/18. O aumento aprovado
foi de 18,53% para consumidores de baixa tensão residenciais e de 35,56% para
consumidores industriais de média tensão.

Conforme Martignago, Lorandi e Freitas (2017), a energia elétrica gera custo
impactante nos processos das empresas, o que pode influenciar nos seus resultados
econômicos. Muitas empresas possuem a energia elétrica entres seus principais
custos e por isso se torna necessário entender como funciona o setor elétrico
brasileiro, visando encontrar a melhor opção para a contratação do serviço de energia
elétrica.

A unidade de análise desta dissertação é a constituição de uma cooperativa de
geração distribuída de energia fotovoltaica cujos cooperados são proprietários de
empresas de pequeno porte e pessoas físicas, motivados por uma iniciativa de
redução dos custos e de despesas de energia elétrica.

Considerando o exposto, formula-se a seguinte pergunta norteadora da pesquisa: a
implantação de uma cooperativa de geração distribuída de energia fotovoltaica é
viável economicamente e é capaz de gerar valor para os investidores?
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1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Analisar a viabilidade econômico-financeira da implantação de uma cooperativa de
geração distribuída de energia fotovoltaica no centro-oeste de Minas Gerais.

1.3.2 Objetivos específicos

Os passos necessários para o cumprimento do objetivo geral foram estabelecidos
a partir dos objetivos específicos explicitados a seguir:

a) Quantificar os custos envolvidos na implantação da unidade geradora de
energia fotovoltaica.
b) Quantificar as receitas operacionais.
c) Identificar o risco do investimento.
d) Estimar o custo de oportunidade do capital investido.
e) Projetar o fluxo de caixa livre do projeto ao longo de sua vida útil.
f) Apresentar os resultados do valuation do projeto, considerando diferentes
estruturas de capital possíveis de serem empregadas no financiamento do
projeto.

1.4

Justificativa

O estudo é relevante para o meio acadêmico, pois o tema é relativamente novo e
existem poucas pesquisas aplicadas no que diz respeito à análise de viabilidade
financeira de uma cooperativa de energia solar. Isso porque a modalidade de “geração
compartilhada conectada à rede” só teve início após a aprovação da Resolução
687/2015 da (ANEEL, 2015). Ademais, a pesquisa se justifica por não terem sido
identificados estudos abrangendo a região objeto do estudo, sendo que as
características climáticas do local de implantação do projeto (níveis de irradiação
solar) exercem influência nos resultados econômicos de um projeto fotovoltaico.
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A dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo esta breve introdução, que
contempla o tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e a sua
justificativa. No segundo capítulo são apresentados os aspectos conceituais da
geração de valor e os princípios do valuation baseado no modelo de fluxo de caixa
descontado. No terceiro capítulo relata-se a ambiência do estudo. O quarto capítulo é
dedicado à metodologia, sendo caracterizada a pesquisa, descrita a unidade de
análise e apresentados os procedimentos metodológicos. Os resultados são narrados
e discutidos no quinto capítulo. No sexto e último capítulo são feitas as considerações
finais, seguindo-se as referências, apêndices e anexos.
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2

Referencial Teórico

Neste capítulo serão abordados aspectos teóricos e os instrumentais de finanças que
foram empregados no valuation.

2.1

Avaliação de projetos de investimentos

Consoante às modernas teorias de finanças, a avaliação de investimentos demanda
uma série de informações para a precificação de ativos. Conforme salienta
Damodaran (2010), a avaliação não é um exercício objetivo e está sujeita às
incertezas inerentes ao ambiente econômico e às hipóteses adotadas pelo analista
sobre o comportamento das variáveis que conferem valor a um ativo. O autor
recomenda, contudo, que se empreguem métodos e instrumentais apropriados para
conferir rigor a análise, evitando-se, ao mesmo tempo, sofisticações desnecessárias.
Conclui que a avaliação precisa ser clara e transparente para permitir a verificação
dos dados empregados e dos valores calculados.

Segundo Assaf Neto (2008, p. 73), "o princípio financeiro fundamental de toda
empresa é oferecer um retorno de seus investimentos que cubra, pelo menos, a
expectativa mínima de ganho de seus proprietários de capital". Uma decisão de
investimento agrega valor (riqueza) aos investidores quando o resultado obtido supera
a taxa determinada para o capital investido no projeto.

Costa, Costa e Alvim (2010) salientam que na realização de avaliações e projeções
devem ser usados vários fatores, como domínio do mercado e conhecimento do
método de trabalho da empresa e da perspectiva macroeconômica do país ou região
da empresa. Damodaran (2010) acrescenta que, para se avaliar um ativo, não se
devem utilizar mais dados que o necessário, devendo-se levar em consideração o
equilíbrio entre os custos (incertezas e erros) e os benefícios resultantes de tais
acréscimos de informações. Portanto, recomenda-se a parcimônia, que é um dos
pilares da ciência.

Na avaliação de projetos e de empresas são utilizadas três abordagens (Damodaran,
2010):

22

a) O fluxo de caixa descontado, que avalia o valor presente de um fluxo de caixa
futuro que se espera;
b) a avaliação relativa, baseada em múltiplos provenientes de ativos similares em
relação à variáveis comuns;
c) a abordagem de direitos contingentes, que se baseia em modelos

probabilísticos de opções reais.

O fluxo de caixa descontado foi o método utilizado nesta dissertação, pois, além de
ser relativamente simples, é apropriado para situações no qual se podem projetar os
custos e receitas ao longo do ciclo de vida do projeto, com uma razoável margem de
segurança.

2.2

O método do fluxo de caixa descontado

Segundo Sousa Neto e Martins (2010), o valor de uma empresa é baseado no fluxo
de caixa que um investidor espera receber no futuro. Por essa perspectiva, constituise no método mais apropriado para se valorar uma empresa. Póvoa (2012) enfatiza
que o modelo do fluxo de caixa é considerado uma base que fundamenta e sobre a
qual se constroem as demais abordagens de todas as avaliações feitas no mundo
real. É um método simples, pois consiste na projeção de geração de caixa, buscando
trazer tais valores para o tempo real, por meio da utilização de uma taxa de desconto,
que deve refletir o custo de oportunidade do capital empregado.

O fluxo de caixa adota três variáveis para o cálculo do valor presente esperado: o
montante do fluxo de caixa, a realização temporal desse fluxo e os riscos subjacentes
(Matias, 2007).

O valor de um ativo é algebricamente representado pela equação 1:
𝑡=𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 = ∑

𝐹𝐶𝑡
𝑡
𝑡=1 (1 + 𝑟)

Sendo:
r = taxa de desconto refletindo o risco inerente aos fluxos de caixa estimados;
FC = fluxo livre de caixa no período t;

(1)
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n = vida útil do ativo.

Em um projeto de geração de energia fotovoltaica, que é o tema desta pesquisa, é
planejado o tempo de vida útil do ativo de 25 anos. O modelo pode ser representado
conforme a equação (2).

𝑉𝑃 =

𝐹𝐶1
𝐹𝐶2
𝐹𝐶3
𝐹𝐶25
+
+
+
⋯
+
(1 + 𝑟)1 (1 + 𝑟)2 (1 + 𝑟)3
(1 + 𝑟)25

(2)

Caso o projeto possa ser prolongado ad aeternum, ainda assim é possível utilizar o
modelo de fluxo de caixa descontado. Mas, para isso, deve-se incorporar um novo
termo na equação referente ao valor contínuo (Copeland, Koller & Murrin, 2002).

2.2.1 Risco e Retorno

Para toda ação existe uma reação. Para todo investimento existem riscos, pois o
resultado do investimento não pode ser totalmente conhecido, por se tratar de um
acontecimento futuro. No entanto, é possível identificar a probabilidade de diversos
resultados que podem acontecer em um tipo de investimento, o que torna possíveis a
quantificação do grau de risco e a determinação de ações para mitigá-lo. Na teoria
econômica há uma diferenciação entre risco e incerteza. Esta não pode ser medida
matematicamente, enquanto o risco pode ser determinado a partir da probabilidade
dos resultados do investimento (Kishtainy, 2013).

O risco é geralmente entendido pelas pessoas como algo negativo que pode gerar um
resultado indesejável na vida. Entretanto, na ótica da gestão e análise financeira, não
necessariamente risco é sinônimo de resultado negativo. Risco em finanças é a
probabilidade de se obter retorno em investimentos diferentes daqueles que foram
projetados e são esperados. Assim, quanto mais arriscado for um investimento, maior
serão a necessidade e o desejo do investidor de se obter maior retorno que compense
o risco ao se investir (Damodaran, 2010). Eliminar o risco de um investimento não é
possível, pois todo investimento apresenta risco, é possível utilizar meios para mitigálo (Lima, Locatelli, Lara & Ramalho, 2015).
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Ao se realizar um investimento, há uma expectativa de retorno, e um ativo é sujeito a
riscos quando há atores que interferem diretamente no retorno esperado. Assim,
admite-se em análises econômicas que o risco é a variação do retorno em relação ao
resultado esperado (Damodaran, 2010).

Existem dois tipos de riscos com características e natureza distintas: o risco
sistemático e o não sistemático. O risco não sistemático pode ser mitigado pela
diversificação da carteira de investimentos, pois cada tipo de investimento possuirá
riscos específicos diferentes e distintos, o que refletirá na mitigação do risco não
sistemático total da carteira de investimentos. O risco específico é aquele inerente às
operações da empresa investidora, os riscos sobre os custos, escopos, prazos e
qualidade, e é particular do projeto ou investimento (Markowitz, 1952).

Existe um risco que não pode ser mitigado, pois não depende de esforço ou ação do
investidor. É o risco de mercado, que se caracteriza como sendo o risco sistemático
derivados de conjunturas políticas, econômicas, sociais, culturais, cujas mudanças
influenciam as variações das taxas de juros, da inflação e afetam o investimento ou
o projeto.

2.2.2 O custo de capital

Empresas e projetos de investimento necessitam de capital, que são os recursos
alocados na empresa originários de capital próprio (recursos dos próprios acionistas)
e de terceiros, nesse caso, empréstimos e financiamentos. O uso do capital
independentemente de sua origem gera custos, por isso são considerados onerosos,
diferentemente das outras fontes de recursos operacionais, como fornecedores,
impostos, salários e outras contas a pagar, sobre os quais não incidem juros.

Toda fonte de financiamento para o investimento é permeada pela relação risco e
retorno, sendo que a precificação correta de ativos pode sinalizar estruturas mais
eficientes de financiamento, que pode variar entre empresas e segmentos (Félix,
Locatelli, Fernandes & Ramalho, 2016).
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O custo de capital representa a remuneração propiciada aos fornecedores dos
recursos, sendo definido como a taxa de retorno que uma empresa deve conseguir
nos projetos em que investe para que não ocorra destruição de valor dos investidores
(Maestri, Teruel, & Ribeiro, 2016).

A captação de recursos de investidores de risco (capital próprio) e de rentistas
(empréstimos) constitui a forma clássica para se estabelecer uma estrutura de capital
em prol da geração de riqueza. Ambos os investidores esperam ser remunerados
pelas aplicações que realizaram em determinada empresa. A variável resultante dos
respectivos custos e da participação do capital próprio e da dívida no total do
investimento é conhecida como custo médio ponderado do capital (Weighted Average
Capital Cost - WACC). O WACC é o custo de oportunidade do capital, consistindo na
taxa de desconto usada para converter o fluxo de caixa livre futuro em valor presente,
em análises de avaliação que consideram todos os investidores do negócio (Koller,
Murrin & Copeland, 2002).

Uma empresa ou um projeto de investimento necessita de capitais acionários e ou de
terceiros, ou seja, capital próprio e/ou endividamento. Dessa maneira, um estudo dos
custos desses capitais é muito importante para que seja criada uma estrutura de
capitais que possibilite otimizar seus custos, gerando mais valor para o negócio.
Locatelli, Nasser e Mesquita (2015) mostram que o uso adequado de dívida
proporciona benefícios e pode criar valores aos acionistas, mas o endividamento em
excesso e sem planejamento pode gerar, em alguns casos, falência da empresa e de
projetos de investimento.

2.2.3 O custo de capital próprio

O capital próprio pode ser entendido como o investimento dos sócios na empresa,
tanto como aportes de capital como retenção de lucros. O capital próprio não
determina prazo para reembolso, o que o leva a ser reconhecido como fonte de longo
prazo e indeterminado, trazendo, consequentemente, mais flexibilidade financeira à
empresa (Souza, 2010).
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Para Koller et al. (2002), estimar o custo de oportunidade do capital próprio é bastante
desafiador, pois não há uma simples comparação direta com o mercado. Assim, a
mensuração do custo do capital próprio é uma das etapas mais importantes na
avaliação de empresas.

Podem-se destacar quatro modelos para estimação do custo do capital próprio:
a) o Modelo de Gordon;
b) o Modelo Ohlson-Kiettmer;
c) o Arbitrage Pricing Model (APM);
d) o Capital Asset Princing Model (CAPM).
O Modelo de Precificação de Ativos – Capital Asset Pricing Model (CAPM) foi
desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), a partir dos estudos
de Markowitz (1952) e Tobin (1958) referentes à seleção de portfólios eficientes em
condições de risco. Nesse modelo são assumidas as hipóteses de que: não existem
custos nas transações; há total liquidez nos mercados em relação aos ativos; há
simetria entre as informações disponíveis no mercado; e existe a possibilidade de
diversificação total do risco específico da ação, por meio da estruturação de um
portfólio. O modelo admite, assim, que o único risco avaliado é a covariância (risco
não diversificável). Todos os demais riscos são diversificáveis (Póvoa, 2012).

O Capital Asset Pricing Model (CAPM) tem sido tem sido objeto de várias críticas
(Fama & French, 2004; Fernandez, 2017), mas continua sendo a abordagem mais
utilizada para a precificação do custo de capital próprio (Levi & Welch, 2016; Da, Guo
& Jagannathan, 2012). Algumas hipóteses são necessárias para a aplicação do
modelo CAPM e elas são bem restritivas, mas de acordo com analistas não
inviabilizam sua utilização (Copeland et al., 2002; Damodaran, 2012). E, ainda,
conforme Póvoa (2012), a relação custo-benefício não justifica a adoção de um
modelo mais complexo. Assim, utiliza-se, também, nesta dissertação o CAPM para
precificar o custo do capital próprio dos cooperados empregado no projeto.

O modelo CAPM é formulado da maneira representada na equação 3:

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 )

(3)
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Sendo:
𝑅𝑒 = retorno esperado do ativo;
𝑅𝑓 = taxa livre de risco;
𝛽 = índice que relaciona o ativo ao retorno de uma carteira de mercado;
𝑅𝑚 = retorno esperado pela carteira de mercado.
2.2.4 Beta como medida de risco

O modelo CAPM, como descrito anteriormente, utiliza-se do índice beta como uma
medição do risco não diversificável. Esse índice mede a variação de um ativo
financeiro em relação a uma carteira de mercado (Ehrhardt & Brigham, 2012)

De acordo com Costa et al. (2010), o coeficiente beta é a medida de risco, que mede
quanto do retorno da ação é afetado pelo risco de mercado (risco sistemático). Esse
risco é medido pela comparação temporal entre a rentabilidade da ação e a
rentabilidade da carteira de mercado, que consiste de uma carteira teórica
suficientemente diversificada. Berk, Demarzo e Harford (2010a) propõem que, à
medida que o beta aumenta, o prêmio de risco será maior, e o retorno que se espera
para o projeto será maior.

Gitman (2009) afirma que o risco não diversificável utiliza o coeficiente beta para obter
a sua medida, ou seja, utiliza fatores de mercado, então, o beta é um indicador que
compara um ativo específico em relação ao comportamento de uma carteira que
represente o mercado. O beta de um ativo é encontrado a partir da relação entre seus
retornos históricos.

Para avaliar o risco de mercado, utiliza-se uma análise comparativa entre o
desempenho do ativo e de uma carteira diversificada de mercado. Essa medida é
chamada de beta (β), que pode ser calculado por meio do quociente entre a
covariância do ativo analisado (𝑅𝑖 ) e do mercado (𝑅𝑚 ) e a variância do mercado (𝑅𝑚 ),
como apresentado na equação (4).
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𝛽=

𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑚 ; 𝑅𝑖 )
𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚 )

(4)

Sendo:
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑚 ; 𝑅𝑖 ) = covariância entre o retorno do ativo i e o retorno de mercado;
𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚 ) = variância do retorno de mercado.
Ross, Westerfield e Jaffe (2002) acreditam que, se o ativo analisado for a carteira de
mercado, o indicador do cálculo do beta será a covariância do retorno de um título
individual e o da carteira que representa o mercado, dividida pela variância do retorno
dessa carteira, o que é equivalente à variância do mercado. Dessa forma, os valores
referentes ao numerador e denominador são iguais, resultando o beta de uma carteira
de mercado igual a 1. Os ativos que possuam mais volatilidade, mais alto nível de
risco em comparação ao da carteira de mercado, terão betas maiores que 1, ao
contrário das alternativas de investimento, que apresentem menos volatilidade do que
a apresentada pela carteira de mercado, que terá betas menores que 1. O retorno
futuro de uma carteira está, então, relacionado ao seu risco.
O beta, para ser determinado, precisa de dados passados para realizar uma
estimativa, mas como estimar o beta de uma empresa que não é de capital aberto ou
misto? Damodaran (2010) demonstra que o método para o cálculo deve ser o bottom
up, baseado em empresas com riscos similares que estão sendo negociadas no
mercado, doméstico ou internacional, calculando-se o beta alavancado de cada uma
delas.

O autor propõe algumas etapas para a aplicação desse método:

a) Conhecer o negócio de atuação da empresa;
b) localizar outras empresas do mesmo setor que possuem negociações públicas
e obter os betas de suas regressões;
c) calcular o beta médio não alavancado do setor, desalavancando o beta médio
para as empresas de acordo com sua estrutura de capital (dívida/equity).
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Para Póvoa (2012), o método de beta bottom up tem como princípio a lógica de que
empresas dentro do mesmo setor tendem a apresentar seus betas diferenciados como
consequência da alavancagem financeira. Dessa forma, deve-se proceder às
seguintes etapas:

a) Estimar o beta não alavancado para a empresa analisada, por meio de média
ponderada dos betas não alavancados do setor, com base na proporção do valor
da empresa obtido de cada negócio. Essa média ponderada é chamada de beta
não alavancado bottom up;
b) em seguida, estimar o beta alavancado considerando a estrutura específica de
capital (dívidas/equity) da empresa, como descrito na Equação 5:
𝐷
βl = βd x {1 + [( ) 𝑥(1 − 𝑡)]}
𝐸

(5)

Sendo:
βl = beta alavancado da empresa;
βd = beta desalavancado, apurado utilizando dados de empresas 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.

2.2.5 Taxa livre de risco

O risco é um importante agente na definição do valor que o investidor ou acionista
espera receber como prêmio para investir seus recursos em uma empresa ou um
projeto. Em geral, a palavra risco se apresenta como sinônimo de perigo ou chance
(Damodaran, 2010).

Damodaran (2010) ainda reforça um componente não muito explorado no conceito
financeiro do risco, a possibilidade do ganho. Para esse autor, risco está atrelado à
probabilidade de se receber algo que seja diferente daquilo que se esperava, tanto
positiva quanto negativamente.

30

A taxa livre de risco (RF) faz referência a um ativo que esteja isento de qualquer
natureza de risco. O mercado tradicionalmente considera os ativos de renda fixa, que
por natureza são aplicações mais conservadoras, como os investimentos de baixo
risco no mercado. Damodaran (2010) conceitua que um ativo, para ser considerado
livre de risco, deve atender a duas premissas: não possuir riscos de inadimplência e
ser passível de reinvestimento, como os investimentos de cupom zero do governo.

Póvoa (2012) enumera três condições técnicas para que um ativo seja considerado
livre de risco: inexistência de risco de default, de risco de reinvestimento e de oscilação
da taxa de juros. E acrescenta: “teoricamente, os governos, por serem emissores de
moeda, apresentam um risco muito baixo de não honrar dívidas no mercado local”
(Póvoa, 2012, p. 186). Dessa forma, o papel público tipo bullet pós-fixado é o ativo
livre de risco mais apropriado.

2.2.6 Taxa de risco de mercado

O prêmio de risco é determinado pela taxa de retorno da carteira de mercado (RM)
subtraída da taxa livre de risco (RF). Para os modelos de precificação de ativos, é um
dos fatores mais importantes. As decisões de investimentos que fazem referência à
alocação de recursos entre o mercado de títulos e o mercado de ações são
influenciadas pela relevância do prêmio pelo risco de mercado em uma economia.
Nesse sentido, Rochman (2009) define o prêmio por risco do mercado acionário como
o retorno adicional à taxa de juros livre de riscos, que o investidor tem a expectativa
de obter quando investe no mercado de ações para compensar o risco adicional
assumido nesse mercado.

Damodaran (2010) recomenda prêmios de risco entre 5 e 6%. Contudo, Póvoa (2012)
defende que o prêmio de risco seja mais elevado, pois o único registro empírico
concreto no Brasil abrange o período de 2003 e 2010. Moreira, Locatelli e Afonso
(2015) defendem o uso de 5%, com o argumento de que a taxa livre de risco brasileira
é muito elevada, de tal forma que incorporar prêmios extras iria onerar o custo de
capital próprio no país em níveis em demasia.
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2.2.7 O custo de capital de terceiro

O capital de terceiros é o montante financeiro tomado a um determinado custo e a sua
utilização pode incrementar o desempenho financeiro do projeto ou empresa em que
esteja aplicado. Normalmente, obriga a empresa a uma série de pagamentos nos
termos de um cronograma de pagamentos estipulado contratualmente. O
financiamento por endividamento se encaixa nessa categoria de capital.

Seu valor depende de três fatores:

a) O cronograma de pagamentos avençado;
b) a probabilidade de que o tomador efetue os pagamentos tal como prometido;
c) taxas de juros do mercado para títulos com padrão semelhante de pagamentos
previstos.

Ao contrário do capital próprio, Assaf Neto (2010) postula que 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, assim como o próprio nome menciona: capital de terceiros são
fundos obtidos pelas empresas via empréstimos.

Conforme Costa et al. (2010), a principal característica que diferencia capital de
terceiros de capital próprio é a estrutura proprietária e seu derivado, o risco. Os
financiadores por capital de terceiros (credores) não possuem propriedades sobre os
ativos, embora os tomem, em alguns casos, como garantia para a efetivação do
contrato de financiamento.

O capital de terceiros também é um dos elementos para se identificar o grau de
alavancagem da empresa. Gitman (2009) pondera que quanto maior o valor da dívida
da empresa em relação ao seu ativo total, maior será sua alavancagem. A
alavancagem está diretamente ligada às estratégias corporativas, pois amplia as
possibilidades de crescimento da empresa mediante o financiamento de curto e de
longo prazo. Assim, segundo Póvoa (2012), indicadores de alavancagem demonstram
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como a empresa mantém a relação entre capital de terceiros e capital próprio e como
consegue transformar esses recursos contraídos em ativos.

O capital de terceiro total que é empregado em uma empresa ou projeto determina
seu grau de endividamento. Póvoa (2012) frisa que as razões de endividamento da
empresa ou projeto, além de demonstrar o tamanho relativo da dívida, necessitam
explicitar a qualidade da dívida, que está relacionada aos prazos e juros. O autor
destaca algumas maneiras de se medir o grau de endividamento de uma empresa:

a) Endividamento financeiro: dívida contraída de terceiro/(dívida contraída de
terceiro + patrimônio líquido);
b) participação de capital próprio no capital da empresa: patrimônio líquido /
(dívida contraída de terceiro + patrimônio líquido);
c) percentual de endividamento de curto prazo: dívida contraída de terceiros de
curto prazo / (dívida contraída de terceiros de curto prazo + longo prazo);
d) percentual de endividamento de longo prazo: dívida contraída de terceiros de
longo prazo / (dívida contraída de terceiros de curto prazo + longo prazo);
e) índice de cobertura de juros: lucro operacional/resultado financeiro.

2.2.8 Custo médio ponderado de capital: WACC

A estrutura de capital retrata a forma como a empresa financia suas atividades,
podendo se dar mediante o uso de capital próprio ou de recursos de terceiros. Os
recursos próprios são decorrentes de aportes de capital de seus acionistas ou gerados
na empresa na forma de lucros não distribuídos, enquanto os de terceiros são
provenientes de empréstimos contraídos nas instituições financeiras, fornecedores ou
outro meio. A escolha da proporção ótima da estrutura de capital, o capital próprio ou
de terceiros (dívida), possui o objetivo de proporcionar à organização o menor custo
médio ponderado de capital – WACC –, maximizando o valor da empresa
(Damodaran, 2010; Sousa Neto & Martins, 2011).
Berk, Demarzo e Harford (2010b, p. 417) ressaltam que “o custo médio ponderado de
capital WACC é a média do custo de capital próprio e de terceiros de uma empresa
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ponderada pelas frações do valor da empresa, que correspondem a ações e dívidas,
respectivamente”.

Para a melhor escolha da relação do capital terceiro/ capital de próprio, o custo das
dívidas possui duas características essenciais: o benefício fiscal, que são os juros
dedutíveis para fins de imposto de renda, e o custo de insolvência financeira, que é o
custo adicional sobre a utilização de capital de terceiros em virtude do não
cumprimento das obrigações decorrentes da dívida (Damodaran, 2010; Sousa Neto &
Martins, 2011).

O fluxo de caixa de uma empresa pertence aos credores, acionistas e governo. O
objetivo de discutir estrutura de capital em avaliação de empresas é verificar se existe
uma estrutura de capital que resulte em um custo de capital (WACC) mais baixo e,
consequentemente, em um firm value mais alto. Como o WACC é uma média
ponderada do custo de cada componente do capital, pode-se imaginar que seja
possível minimizá-lo. Isso porque, em geral, o custo de capital dos credores é menor
do que o custo de capital dos acionistas. Consequentemente, pode-se imaginar que
financiar o capital com uma parcela maior de dívida reduza a média (WACC). Se esse
raciocínio simples refletisse a realidade, a melhor estrutura de capital seria aquela
com 100% de dívida (Modigliani & Miller, 1963).

Em um mundo real, uma empresa pode mudar o seu valor com o benefício fiscal dos
juros deduzidos do imposto de renda pela utilização do capital de terceiros, o que
aumenta a quantia (valor) disponível aos acionistas e aos terceiros. Em decorrência,
a proposição I de Modigliani & Miller (1958), segundo a qual a estrutura de capital não
exerce influência no valor da empresa, foi alterada. E essa alteração decorre dos
regimes fiscais que propiciam deduções de imposto de renda pelo uso do capital de
terceiros e que fomentam a alavancagem (Modigliani & Miller, 1963).

De acordo com essa premissa, o WACC é apresentado da seguinte forma:

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 [(

𝐸
𝐷
)] + [𝐾𝑑 (1 − 𝑡𝑐 ) (
)]
𝐷+𝐸
𝐷+𝐸

(6)
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Sendo:
𝐾𝑒 = custo do capital próprio.
𝐾𝑑 = custo de capital de terceiros (despesa financeira / dívida);
𝐸 = capital próprio (equity);
𝐷 = dívida de curto + longo prazo (debt);
𝑡𝑐 = alíquota de impostos sobre o resultado;
Assaf Neto e Lima (2011) afirmam que o WACC reflete o custo total de capital e a taxa
de desconto e é, usualmente, utilizada em diversos projetos ou investimentos.

2.2.9 O fluxo de caixa para os investidores

O fluxo de caixa utilizado na avaliação das empresas é o disponível livre (free cash
flow). São calculados os líquidos do imposto de renda após serem descontadas todas
as necessidades de investimentos fixo e em giro. São, essencialmente, de dois tipos:

1) Fluxo de caixa disponível da empresa (FCDE); e
2) Fluxo de caixa disponível dos acionistas (FCDA).

O FCDA é a subtração do fluxo de caixa da empresa do fluxo de caixa dos credores.
Já 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 imposto
de renda.

Para calcular o fluxo de caixa para os investidores, são seguidos os passos:

1) Resultado operacional da empresa;
2) subtração do imposto operacional (calculado como t x resultado operacional,
em que t é a alíquota de imposto de renda);
3) soma da depreciação e amortização (pois são despesas não caixa);
subtração do Capital Expenditure (CAPEX):
4) subtração do investimento em capital de giro líquido (pois não basta investir em
ativo fixo para se ter um negócio, é necessário também investir no capital de
giro líquido).
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Wickert e Serra (2014) apresentam o fluxo de caixa para os investidores, detalhando
as partes destinadas aos credores e aos acionistas (Figura 5).

Figura 5
Fluxo de caixa para os investidores, para os credores e para os acionistas
Fonte: Wickert, M., & Serra, R. G. (2014). Valuation guia fundamental. São Paulo : Altas.. (2014).
Valuation: guia fundamental (p. 59). São Paulo: Atlas.

De acordo com Póvoa (2012), o fluxo de caixa da empresa retrata o resultado
operacional, após a dedução do imposto de renda sobre esse resultado, deduzido do
investimento físico líquido (CAPEX - depreciação) e da necessidade do capital de giro.
Nesse caso, deve ser usado o custo médio ponderado de capital (WACC) como taxa
de desconto, pois o benefício fiscal pelo uso da dívida não é considerado no fluxo de
Caixa operacional. O valor para os acionistas pode ser obtido, subtraindo-se a dívida
líquida da empresa do valor presente dos fluxos de caixa obtidos.

Entretanto, se a abordagem adotada é o fluxo de caixa para o acionista, somente o
custo do capital próprio deve fornecer a taxa de desconto para trazer os fluxos de
caixa livre esperados para o presente. A referência é o lucro líquido, com as
necessárias subtrações e adições da depreciação, CAPEX, capital de giro, captações
e amortizações dos recursos financeiros.
Adotou-se nesta dissertação a abordagem do fluxo de caixa para os acionistas,
levantada da seguinte maneira:
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(-)
=
(-)
=
(-)
=
(-)
=
(-)
=
(-)
=
(+)
(-)
(-)
(+)
=

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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3

Ambiência do estudo

Neste capítulo será feita uma incursão no marco legal que disciplina a geração
distribuída de energia elétrica, o sistema de compensação e a possibilidade de
geração compartilhada de energia solar.

3.1

A matriz energética brasileira

De acordo com o Ministério de Minas e Energia MME (Brasil, 2017b), o Brasil
apresentava, em 2016, 81 MWp de energia solar fotovoltaica instalada, cifra que
correspondia a 0,05% de capacidade instalada total no país.

A utilização de energia solar no Brasil é muito baixa, tendo em vista a média de
irradiação solar medida em todo o território nacional (1.500–2.500 W/m²), bem
superior à da Alemanha, França e Espanha, países que investem muito nesse tipo de
captação de energia. Ademais, o país possui grandes reservas de quartzo, podendo
produzir silício de alta qualidade, células e módulos solares, que são matérias de alto
valor agregado (Nascimento, 2017).
As empresas que constituem o Sistema Interligado Nacional (SIN), composto de mais
de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão, estão localizadas nas regiões Sul,
Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Apenas 1,7% da
capacidade de produção de eletricidade do país está fora do SIN, em menores
sistemas isolados localizados principalmente na região Norte, que estão sendo
conectados ao SIN a partir de maio de 2017.

O sistema predominante é hídrico e aproximadamente 65% da sua capacidade de
armazenamento se encontra no chamado quadrilátero dos reservatórios, pertencente
aos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, ao longo das áreas em que se
concentram as bacias de quatro grandes rios: São Francisco, Grande, Tocantins e
Paranaíba. Ter reservatórios de grande capacidade, portanto, faz com que o SIN seja
dependente das chuvas. Onde, quando e quanto irá chover são as questões de suma
importância (Nascimento, 2017).

38

A administração desses fluxos de armazenamento dos reservatórios é o que leva ao
atendimento de energia elétrica do SIN, que é avulso geopoliticamente em quatro
subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a grande parte do Norte, que,
mesmo interligado, possui características próprias de operação e planejamento. O
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) prepara diariamente um relatório
energético de todo o SIN (Capelli, 2013).

O SIN é projetado com base em um critério de segurança denominado N-1, que é
fundamentado no funcionamento do sistema, mesmo com a eventual falta de um
elemento. Sendo assim, mesmo que aconteça uma contingência simples, o sistema
deve ter condições de continuar sua operação sem que ocorram interrupção do
fornecimento de energia, perda de estabilidade do sistema e violação de padrões de
grandezas elétricas (frequência, tensão dentro da faixa operativa), sem atingir os
limites de sobrecarga de equipamentos e instalações (Reis, 2011).

A hidrelétrica de Itaipu, responsável por 15% da energia consumida no país e 90% da
consumida no Paraguai, opera em N-2, chamada de contingência dupla, ou seja, a
que prevê a possibilidade de perda de até duas linhas (Nascimento, 2017).

A energia está presente em todas as atividades humanas e, sendo obtida por meio de
transformações de recursos naturais, sua utilização de forma adequada é uma das
questões fundamentais da sobrevivência da humanidade. No cenário complexo que
envolve a energia em suas relações com a vida no planeta Terra, ressalta-se a
importância dos indicadores energéticos que, admitindo a associação das diversas
formas de energia com aspectos econômicos, ambientais, sociais e tecnológicos,
permitem uma avaliação objetiva das diversas trajetórias do ser humano, incluindo
seu encaminhamento na busca da sustentabilidade (Silva, 2014).
Indicadores energéticos podem ser elaborados em âmbito global, assim como em
âmbitos regionais. A evolução passada e as prospecções futuras dos indicadores
energéticos são informações fundamentais para o planejamento, em qualquer nível, e
podem ser utilizadas para o estabelecimento de políticas mundiais e nacionais,
planejamento estratégico de empresas e até mesmo para o planejamento familiar e
pessoal (no contexto da eficiência energética residencial, por exemplo).
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A cadeia energética completa engloba não somente a produção (geração), como
também a transferência (transmissão) da energia ou energéticos e, como meta básica,
a utilização final (distribuição).

A matriz energética é composta de energia que está disponível para ser obtida,
transformada, distribuída e consumida para satisfazer as necessidades humanas em
seu modo de vida e nos processos produtivos, consistindo em uma forma de
representar, de modo quantitativo, a oferta e o consumo de energia entre as várias
tipologias de energia existentes (Silva, 2014).

A matriz energética mundial sintetiza quantitativamente a distribuição dos recursos
energéticos como oferta e demanda de energia em termos mundiais, ou seja,
representa percentualmente o total da energia obtida que é transformada, distribuída
e consumida no mundo. Por oferta total de energia entende-se a quantidade de
energia (primária e secundária) que está disponível para atender às necessidades
desse recurso para os processos de transformação até o consumo final, medida em
Gigajoule (GJ), megawatt-hora (MWh) ou tonelada equivalente de petróleo (TEP)
(Nascimento, 2017).
A matriz energética mundial é altamente dependente das fontes fósseis, tais como:
petróleo; gás natural e carvão, que correspondem a 80% da demanda mundial de
energia primária. A Figura 6 representa a matriz mundial de demanda de energia
primária em 2013 e um quadro prospectivo para 2040, ressaltando a dependência
futura das fontes fósseis e corroborando o que vem sendo destacado por especialistas
de energia, que afirmam que o petróleo deve ser impreterivelmente a principal fonte
de energia da matriz mundial por volta do ano 2060.
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Figura 6
Matriz energética mundial de demanda e previsão de energia.
Fonte: Cortese, T. T. (2017). Cidades inteligentes e
https://www.manole.com.br/cidades-inteligentes-e-sustentaveis/p.

sustentáveis.
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O Brasil possui uma matriz energética com significativa participação das energias
ditas “limpas”, ou seja, aquelas não provenientes de combustíveis fósseis, que são a
principal fonte da matriz energética mundial. As principais fontes de energia que
corroboram essa configuração da matriz brasileira são os produtos da cana de açúcar
e a energia hidrelétrica (Silva, 2014).

Uma matriz predominantemente não renovável é aquela que se caracteriza por utilizar
recursos que não podem ser repostos pelo homem nem pela natureza na escala do
tempo de vida da humanidade, além de serem altamente poluentes, principalmente
pelas emissões de gases de efeito estufa. Por outro lado, uma matriz energética
renovável caracteriza-se por recursos energéticos, primários e secundários,
provenientes direta ou indiretamente da energia gerada pelo solo, como é o caso da
água, do vento, da madeira e dos combustíveis vegetais (como etanol, biodiesel e
carvão vegetal) (Reis, 2011).

Em 2000, o petróleo, a lenha e a energia hidráulica correspondiam a 74% do consumo.
Ressalta-se o aumento do uso dos derivados da cana de açúcar, com participação em
1970 de 5% para 11% em 2000 e perspectiva em 2030 de 18% (Cortese, 2017).

De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia (MME), em 2014, a Oferta
Interna de Energia (OIE) no Brasil foi de 305,6 milhões de TEP, 3,1% superior à de
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2013 (Cortese, 2017). Destaca-se a representatividade das fontes renováveis na
matriz energética do país, que correspondem a 39,4% contra 13,8% que somam
essas fontes na média mundial e 9,8% na média dos países que compõem a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD). A OECD é
constituída por nações com economias com alto Produto Interno Bruto (PIB) e alto
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), isto é, por países desenvolvidos (Cortese,
2017)

Os números descritos anteriormente destacam a supremacia do Brasil no que se
refere ao uso de fontes alternativas de energia, o que tem impacto muito positivo em
relação ao volume de dióxido de carbono (CO2) emitido, que é bem menor comparado
a países como EUA, China e o bloco da União Europeia (Figura 7).

Figura 7
Emissões de CO2 per capita.
Fonte: Cortese, T. T, (2017) Cidades inteligentes e
https://www.manole.com.br/cidades-inteligentes-e-sustentaveis/p.

sustentáveis.

Recuperado

de:

O Brasil posiciona-se como o quarto país emissor em gases de efeito estufa, em
decorrência da liberação de carbono associada à mudança do uso do solo,
principalmente em relação ao desmatamento de áreas vegetadas. Essa situação pode
ser melhorada com políticas consistentes de sustentabilidade, sem que se provoquem
mais restrições ao crescimento econômico de curto e médio prazo.

3.1.1 A regulamentação da cobrança de energia elétrica
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é vinculada ao Ministério de Minas
e Energia, tendo sido criada em 1997 visando regulamentar o setor elétrico Nacional.
A Lei nº 9.427/1996 e o Decreto nº 2.335/1997 (Brasil, 1997) relacionam que a ANEEL
possui as responsabilidades de:
Regular a geração (produção), transmissão, distribuição e comercialização
de energia elétrica; fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos
estaduais, as concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica;
implementar as políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração
da energia elétrica e ao aproveitamento dos potenciais hidráulicos;
estabelecer tarifas; dirimir as divergências, na esfera administrativa, entre os
agentes e entre esses agentes e os consumidores, e promover as atividades
de outorgas de concessão, permissão e autorização de empreendimentos e
serviços de energia elétrica, por delegação do Governo Federal (ANEEL,
2019a).

A Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, da ANEEL estabelece as
condições gerais no tocante ao fornecimento de energia elétrica. No capítulo III-A
tratam-se as tarifas, classes e os beneficiários tarifários.

Para o desenvolvimento do capítulo III-A, é utilizada como referência a Resolução
Normativa nº 800, de 19 de dezembro de 2017, que trata da Regulamentação da
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) (ANEEL, 1917b) – Decreto nº
9.022/2017 (Brasil, 2017a).

A Regulamentação da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) aprova os
submódulos 5.1 e 5.2 dos Procedimentos de Regulação Tarifária, os quais abordam
os reembolsos da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC) e da Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), na respectiva sequência.

Dessa Resolução retiram-se as orientações de regulamentação de cobrança de
energia elétrica que devem ser respeitadas pelas empresas concessionárias de
distribuição. No caso do estado de Minas Gerais, a empresa responsável pela
distribuição e comercialização é a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG),
a qual também atua nas áreas de geração, distribuição de gás natural,
telecomunicações e no uso eficiente de energia.
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A cobrança de energia elétrica se faz perante o cálculo do valor consumido pelo cliente
em regime mensal, no ponderado da potência útil dissipada por unidade de tempo,
gerando a unidade quilowatt-hora.

3.1.2 Classes e bandeiras tarifárias

De acordo com o parágrafo 5º da Resolução Normativa número 800 de 19 de
dezembro de 2017, as aplicações tarifárias deverão ser segregadas de acordo com a
atividade exercida, de maneira comprovada pelos consumidores, que deverão se
enquadrar em uma das seguintes classes de tarifação (ANEEL, 2017b):

a) I - Residencial;
b) II - Industrial;
c) III - Comércio, serviços e outras atividades;
d) IV - Rural;
e) V - Poder público;
f) VI - Iluminação pública;
g) VII - Serviço público;
h) VIII - Consumo próprio.

Na definição das bandeiras tarifárias é usada como referência a Resolução Normativa
de número 547, de 16 de abril de 2013, que orienta em sentido aos aspectos
comerciais da aplicação das bandeiras tarifárias. É empregada também a Resolução
Normativa de número 649, de 27 de fevereiro de 2015, que por sua vez aprova os
Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET) dessas bandeiras, entre outras
resoluções. Dessa maneira, as bandeiras tarifárias foram divididas entre verde,
amarela e vermelha. A variação no uso das cores está relacionada ao custo na
geração de energia elétrica em nível nacional (ANEEL, 2019a):

a) Bandeira verde: premissas em que a tarifa não sofre acréscimo;
b) bandeira amarela: premissas em que a tarifa sofre acréscimo de R$ 0,010 a
cada quilowatt-hora (kWh) consumido;
c) bandeira vermelha - patamar 1, premissas em que a tarifa sofre acréscimo de
R$ 0,030 a cada quilowatt-hora kWh consumido;
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d) bandeira vermelha - patamar 2, premissas em que a tarifa sofre acréscimo de
R$ 0,050 a cada quilowatt-hora kWh consumido.

No que se refere à qualidade de energia elétrica, assim como à segurança em sua
distribuição, todos os consumidores são tratados de maneira equivalente. A diferença
entre os consumidores livres e cativos encontra-se na compra de energia elétrica
(Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia - Abraceel, 2019). O
consumidor cativo está propenso a arcar com custos relacionados ao planejamento
entre governo e concessionária de distribuição, na diferença entre a geração
programada e realizada. Os custos relacionados a manutenção e confiabilidade no
atendimento ao Sistema Interligado Nacional (SIN) são calculados como encargos de
serviço do sistema (ESS). Estes são pagos por todos os integrantes com medição de
consumo registrado na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE),
proporcionalmente à sua taxa de consumo (Abraceel, 2019).

Os consumidores livres enquadram-se nos artigos 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995 (Brasil, 1995), que trata das normas para outorga e prorrogações das
concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. No art. 15,
consumidores com carga igual ou superior a 10.000 kW, com tensão de alimentação
igual ou superior a 69 kV podem escolher contratar seu modelo de fornecimento de
energia elétrica, total ou parcial, com um produtor de energia elétrica. Este pode ser
uma unidade de cogeração (sendo pessoa jurídica ou em conjunto de empresas
reunidas em consórcio, que recebam autorização para tal). O mesmo, de acordo com
o art. 16, vale para consumidores cuja carga seja superior a 3.000 kW, atendidos em
qualquer nível de tensão elétrica.
De acordo com o Decreto nº 8.401, de 5 fevereiro de 2015, foi criada uma conta
centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias, na responsabilidade da
administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a qual
deve gerenciar os proventos da aplicação (Brasil, 2015).

Os agentes de distribuição realizam a coleta a partir da conta de desenvolvimento
energético, e esse montante é então utilizado para cobrir alterações de gastos
relacionados à geração termoelétrica e aos preços de liquidação no mercado de curto
prazo.
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3.2

Geração distribuída de energia elétrica

De acordo com o Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE, 2016), a definição de
geração distribuída é reconhecida como a geração de energia desenvolvida em conjunto
ou nas proximidades dos consumidores finais, sendo independente da tecnologia
utilizada no processo, fonte de energia e potência gerada.

Na análise das proximidades da fonte consumidora de energia, a transmissão
realizada por mediação do Sistema Interligado Nacional (SIN) não é aplicável, fazendo
com que a qualidade da energia elétrica em relação ao fornecimento seja de máxima
qualidade. Perante o INEE, o processo de geração realizado nas proximidades das
cargas proporciona confiabilidade e estabilidade ao sistema energético, devido aos
princípios de manter os níveis de tensão estáveis, possibilitando, dessa forma,
redução nos índices de congestionamentos e sobrecargas nos sistemas de
transmissão.

Em meados do século XX, o sistema de geração de energia elétrica era predominante
em áreas próximas do consumidor final, pois quase toda demanda de energia era
produzida de forma local. Contudo, no decorrer da década de 1940, o processo de
geração de energia elétrica em relação aos grandes centros geradores teve redução nos
valores e custos e a sociedade consumidora reduziu o interesse no sistema de geração
distribuída e, consequentemente, começou a almejar os sistemas de geração elétrica de
grande porte (INEE, 2016).

Na década de 1980, porém, com a crise do petróleo, o mercado de geração de
energia elétrica começou a se modificar, devido ao grande incentivo à base de
desenvolvimento de novas tecnologias, havendo redução nos custos que eram
gerados aos consumidores finais. Sendo assim, no período de 1990, a reforma do
setor energético no Brasil fez com que aumentasse a competitividade no setor
energético, proporcionando melhoria no sistema (INEE, 2016).
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A ANEEL (2015) alterou o a Resolução Normativa nº 482, sendo vigente na presente
data o Processo Normativo nº 687, que apresenta as definições da microgeração e
minigeração (ANEEL, 2015).

A microgeração de energia distribuída consiste de usina de geração de energia
elétrica com capacidade instalada igual ou inferior a 75 kW, utilizando fontes baseadas
em energia proveniente de hidrelétricas, sistemas fotovoltaicos, eólicos, biomassa e
cogeração qualificada, conectada à rede de distribuição por meio das instalações de
postos consumidores (ANEEL, 2015).

A minigeração de energia distribuída, por sua vez, corresponde à usina de geração
de eletricidade com capacidade instalada de mais de 75 kW e igual ou inferior a 5 MW
para fontes baseadas em cogeração hídrica, solar, eólica, biomassa e qualificada,
conectada à rede de distribuição por meio de unidades de consumo (ANEEL, 2015).

3.3

Energia solar

Por ser uma forma de geração de eletricidade bastante diferente das usinas
tradicionais, as aplicações da energia solar são muitas e funcionam de maneira
bastante singular do que se espera de outros tipos de geração. Uma das aplicações
da energia solar que mais estão em pauta atualmente é a microgeração urbana, que
significa utilizar a energia solar para consumo próprio do imóvel onde as placas
fotovoltaicas estão instaladas.

As placas solares não apenas proporcionam energia elétrica para o consumo
residencial, como podem estar diretamente ligadas à rede de distribuição energética
e injetar eletricidade nessa rede. Essa possibilidade gera novos modelos e
oportunidades para a microgeração urbana. A utilização do aquecimento solar não
corresponde, necessariamente, à geração de energia elétrica, mas é uma das formas
mais populares de utilização da energia solar. Nesse caso, utiliza-se a energia térmica
do sol para aquecer água – geralmente de uso residencial. São diferentes tipos de
sistema que circulam os fluidos através de placas que captam a energia e aquecem a
água presente neles, sem gastar energia elétrica no processo (ANEEL, 2017a).
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As usinas solares são versões em grande escala da utilização de placas fotovoltaicas,
que reúnem grandes quantidades de placas com o intuito de gerar alta tensão e altos
níveis energéticos disponíveis na rede elétrica. Além das usinas de placas
fotovoltaicas, há o modelo de usina heliotérmica, que funciona basicamente como
usinas tradicionais, que utilizam calor e vapor para movimentar turbinas que acionam
geradores (Ben-Naim, 2013).

Os sistemas de energia fotovoltaica, movidos à luz solar, podem ser uma alternativa
com boa relação custo-benefício e mínima manutenção para gestão de postes de
iluminação pública. No Brasil, a tecnologia já atende às áreas remotas do país, onde
é inviável o acesso do Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia, por meio de dois
modelos. São eles: fornecimento de luz autônoma (que consiste na instalação de um
poste equipado com módulo solar e demais itens que funcionam de forma
independente e sem fiação aérea) ou conexão com cabeamento ligada à minirrede
solar, configuração difundida no programa Nacional de Universalização do Acesso da
Energia Elétrica, Luz para Todos. A energia solar traz vantagens para todos os lados,
protegendo o meio ambiente ao mesmo tempo em que gera economia financeira
(ANEEL, 2017).

Os sistemas fotovoltaicos podem ser geralmente divididos em dois grupos básicos:
sistemas fotovoltaicos não ligados à rede, sistemas autônomos (off-grid), sistemas
fotovoltaicos ligados à rede pública de eletricidade (on-grid). Contudo, existem muitos
subtipos diferentes de sistemas fotovoltaicos de acordo com o tipo e método,
conectando-se à rede ou uma maneira de armazenar energia em sistemas
independentes (Ben-Naim, 2013).

3.3.1 Sistemas autônomos de energia solar

Para um sistema fora da rede de alimentação, o armazenamento em bateria pode
se fazer imprescindível. Um painel fotovoltaico autônomo deve ser projetado
apropriadamente, de modo a gerar energia suficiente ao longo do tempo, estipulado
pela sua capacidade de carga, atendendo aos requisitos da residência ou comércio,
mesmo em períodos desfavoráveis, quando há menor índice de radiação solar
incidente (Silva, 2014).
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Esses sistemas são constituídos de elementos como placas fotovoltaicas,
controladores de carga, inversores para a conversão CC/CA e baterias, como ilustra
a Figura 8. O alto custo de baterias e inversores significa que os sistemas autônomos
possuem valor agregado mais elevado que os sistemas em rede e, portanto, são
normalmente necessários somente em áreas mais remotas e distantes da rede
elétrica. No entanto, os custos relacionados aos sistemas de armazenamento em
baterias vêm sendo reduzidos com o avanço de recursos tecnológicos (Benevenuto,
2016).

Figura 8
Sistema autônomo de geração de energia elétrica.
Fonte: Redimax, (2017) Sistemas autônomos. Recuperado de: https://redimax.com.br/noticias/
sistemas-isolado-off-gird/.

Conforme Benevenuto (2016), esses sistemas foram inicialmente regulamentados
pela Resolução ANEEL nº 83/2004, que teve influência na inserção de sistemas
fotovoltaicos nos programas de eletrificação rural no Brasil. Essa resolução foi
substituída pela Resolução ANEEL nº 493/2012, que estabelece procedimentos e
condições para Microssistema Isolado de Geração e Distribuição de Energia Elétrica
(MIGDI), além do Sistema Individual de Geração de Energia Elétrica com Fontes
Intermitentes (SIGFI).
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3.3.2 Sistemas conectados à rede de energia solar

Os sistemas fotovoltaicos de geração de energia ligados à rede são os mais comuns
e amplamente utilizados pelas residências e empresas. Eles não precisam de
baterias internas e usam inversores fotovoltaicos comuns, estando conectados à
rede pública de distribuição (Figura 9).

Figura 9
Sistema de geração de energia elétrica conectado à rede de distribuição.
Fonte:
BLUESOL,
(2017)
Sistemas
conectados
à
rede.
https://blog.bluesol.com.br/sistema-fotovoltaico-conectado-a-rede-on-grid/.

Recuperado

de:

O consumo ponderado ao final do mês deverá corresponder à diferença existente
entre a potência ativa consumida e gerada. Os valores não compensados totalmente
em uma única unidade consumidora poderão ser utilizados em demais unidades,
desde que a concessionária de distribuição seja a mesma e as outras unidades
também estejam registradas no mesmo CPF ou CNPJ. De acordo com a normativa
ANEEL 482/12 (ANEEL, 2012).

Nos casos em que a geração de energia supere a demanda, a potência residual será
exportada para a rede elétrica, fazendo com que o usuário receba uma tarifa feedin-tariff (FiT) ou créditos a serem abatidos no prazo de até 60 meses, pela energia
disponibilizada. O controle de tarifação é então realizado pelo medidor bidirecional

50

de energia elétrica. Para o caso de instalação do sistema, é necessária a autorização
formal da empresa de fornecimento local, sendo solicitados documentos técnicos
como projeto e memorial descritivo e apresentada a ART no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) (ANEEL, 2015).

Ao contrário dos sistemas híbridos, os sistemas fotovoltaicos em rede não são
capazes de funcionar ou gerar eletricidade durante uma falta de fornecimento,
devido a razões de segurança. As falhas nessas razões ocorrem quando existe
alguma perturbação na rede elétrica. Se o inversor solar ainda estiver em
funcionamento, uma linha pode estar energizada, arriscando a segurança das
pessoas que realizam intervenções, reparando as falhas na rede. A maioria dos
sistemas fotovoltaicos híbridos com armazenamento em baterias é capaz de se
isolar automaticamente da rede (conhecida como ilhamento) e continuar a fornecer
energia durante uma interrupção. As baterias podem ser adicionadas aos sistemas
na rede em um estágio posterior, se necessário (Benevenuto, 2016).

3.4

Sistema de compensação de energia elétrica

No período de 2012, a ANEEL, com base no Processo Normativo nº 687, definiu em
pauta os critérios gerais de microgeração e minigeração distribuída em prol do sistema
de compensação e distribuição de energia elétrica, tendo em vista a redução de
tributos e encargos nas conexões de baixo porte de distribuição energética (ANEEL,
2015)

É de suma importância salientar que a Resolução Normativa nº 687 implementou o
sistema de compensação, que é valido apenas para os consumidores cativos. Em
geral, o sistema de compensação realiza um comparativo entre a energia produzida e
a energia consumida pela unidade consumidora. Dessa forma, se a energia elétrica
produzida exceder o valor da energia consumida, é de direito da unidade consumidora
receber créditos de energia. Esses créditos podem ser alienados em outras unidades
que estão em nome do mesmo cliente da unidade geradora ou cobrado de outra forma
quando a energia produzida não é suficiente para cobrir a quantidade consumida. Os
créditos gerados ficam à disposição da unidade consumidora durante o prazo de 60
meses (ANEEL, 2015).
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3.4.1 Autoconsumo de energia solar

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, na Resolução Normativa
687 de 2015, o autoconsumo remoto é definido pela unidade consumidora de energia
que possua microgeração ou minigeração distribuída em um local diferente do
endereço de consumo, desde que esta possua a mesma titularidade de pessoa física
ou pessoa jurídica, nas quais a resultante excedente de potência útil será
compensada (ANEEL, 2015).

Dessa forma, o indivíduo está habilitado a instalar um sistema de geração
fotovoltaica em um ambiente distante de sua preferência e possuir o benefício da
compensação excedente em sua residência na zona urbana, enfatizando a
importância de a concessionária de fornecimento de ambos os locais ser a mesma
(Cortese, 2017).

3.4.2 Geração compartilhada de energia solar

A geração compartilhada é um processo da geração distribuída de energia elétrica
desenvolvido pela ANEEL no ano de 2015 e que tem por definição a possibilidade de
junção de duas ou mais unidades consumidoras. Possibilita, dessa forma, o
compartilhamento de energia gerada em uma unidade, sendo necessário que todas
as unidades participantes estejam na mesma concessionária de distribuição de
energia elétrica (ANEEL, 2015).

O método de geração compartilhada surgiu com o objetivo de permitir que os membros
de uma comunidade compartilhem os benefícios da energia solar, mesmo que não
possam ou prefiram não instalar painéis solares em suas propriedades. Os
participantes do projeto se beneficiam da eletricidade gerada pela fazenda solar
comunitária, que custa menos do que o preço que normalmente pagaria à sua
concessionária. A geração compartilhada pode se referir tanto a projetos de
propriedade da comunidade quanto a usinas de propriedade de terceiros, cuja
eletricidade é compartilhada entre os membros da comunidade (Kim, Lee, & Shakouri,
2017).
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Desde que foi criado, no final de 2015, o modo de geração compartilhada permitiu que
mais consumidores economizassem em sua conta de energia, já que no passado
esses consumidores não podiam usar os modos de geração distribuída existentes
(Cosol, 2016).

Existem três modelos de negócios relacionados à geração compartilhada que
oferecem benefícios para todos os três grupos de seus stakeholders: a) usuário do
sistema compartilhado; b) terceiros, em que o sistema é de posse de um terceiro e
este vende a energia ao usuário; c) concessionária (Tongsopit, Moungchareon,
Aksornkij & Potisat, 2016).

3.5

Cooperativa de energia solar

De acordo com o previsto na Lei n° 5.764/71, uma sociedade cooperativa é a que
contribui de maneira mútua, utilizando bens ou serviços com fins econômicos comuns,
sem gerar lucros (Brasil, 1971).

De acordo com o Serviço de Apoio à Micro e Pequena e Empresa (Sebrae, 2014), a
cooperativa se estabelece na forma de uma associação autônoma, voluntária, que
busca satisfazer economicamente necessidades sociais e culturais partir de um
negócio coletivo e democrático. Fundamenta-se na economia solidária para obter um
desempenho econômico eficiente, com base na produção de bens e serviços com
qualidade direcionada a seus cooperados e clientes.

As cooperativas destinadas à geração de energia elétrica são consideradas únicas e
devem possuir um grupo mínimo de 20 integrantes, sendo pessoas físicas. É
autorizada a admissão de pessoas jurídicas que possuam os mesmos objetivos ou
atividades profissionais e econômicas ou que não estejam interessadas em fins
lucrativos (Sebrae, 2014).

O objetivo da cooperativa é a geração de energia elétrica para seus cooperados, ainda
podendo caracterizar objetivo misto quando for exercida a prática de consultoria
energética aos cooperados ou disponibilizar admissão a crédito/ financiamento.

53

Conforme Resolução 482/2012 da ANEEL, existem duas possibilidades de conexão
com a rede. A primeira é a microgeração distribuída, em que a central geradora de
energia elétrica tem como premissa uma potência instalada igual ou inferior a 75 kW,
conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras
(Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015). Na segunda, a minigeração
distribuída, a central geradora de energia elétrica tem como premissa uma potência
instalada superior a 75 kW e igual ou inferior a 5 MW e que utilize cogeração
qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades
consumidoras (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017).

3.6

Consórcio de energia solar

A Lei n° 11.795/08 orienta que um consórcio seja compreendido como um conjunto
de pessoas ou empresas, de maneira a obter a formação de um grupo durante
determinado prazo e com um número de integrantes restrito, visando proporcionarlhes a contemplação de bens ou serviços a partir de um sistema de autofinanciamento
(Brasil, 2017a).

A formação de um consórcio voltado para a geração de energia elétrica compartilhada
não é diferente, dependerá de uma empresa que irá executar a gestão do seu
processo, buscando partes interessadas que viabilizem o negócio, para que depois
possa administrá-lo e operá-lo.
No que se relaciona a proventos, a empresa responsável pela administração possui
margem a uma taxa que será cobrada pelo serviço e recolhida dos demais sócios ou
consorciados. Demais valores podem ser contabilizados, desde que previstos em
contrato e acordo comum. A participação na divisão dos créditos da geração de
energia deve ser proporcional ao investimento aplicado de cada um dos sócios (Brasil,
2017a).

Tendo em vista que no sistema de consórcio o investimento é autofinanciado, cada
integrante irá realizar um pagamento que deverá ser depositado em um fundo coletivo,
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sendo administrado pela empresa responsável, com o propósito de manter o projeto
em funcionamento.

Todos os recursos adquiridos pela administração do consórcio pertencem ao fundo
coletivo, não fazendo parte de seu patrimônio. Para o caso de inadimplência de sócios,
eles poderão ser retirados do grupo, sendo ressarcidos no valor do investimento
aplicado total ou parcial.

Como referências no aspecto legal do consórcio podem ser consultadas as Leis
11.795/08 (Dispõe sobre o Sistema de Consórcio) e 6.404/76 (Dispõe sobre as
Sociedades por Ações), incluindo a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
n° 1.634/16 (Dispõe sobre o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ) (ANEEL,
2017).
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4

Metodologia

Este capítulo é dedicado à discussão metodológica, sendo caracterizadas a pesquisa
e a unidade de análise e identificados os dados básicos empregados.

4.1

Caracterização da pesquisa

Para Gil (2009), a pesquisa é realizada com o intuito de gerar mais clareza a uma
teoria em estudo ou a um problema em questão, aprimorar ideias e descobrir
intuições. Assim, o leitor deve ser informado sobre o tipo de pesquisa que será
realizada, sua conceituação e justificativa, à luz da investigação específica.

O presente estudo pode ser caracterizado como descritivo, pois tem como propósito
descrever as características de determinado fenômeno e estabelecer relações entre
variáveis (Gil, 2009; Collis e Hussey, 2005; Vergara, 2016).

Quanto a abordagem utilizada trata-se de um estudo quantitativo, por aplicar modelos
matemáticos visando obter o valor do projeto e sua viabilidade financeira.

Constitui um estudo de caso, pois conforme ponderado por Yin (2015) a utilização
deste método é eficiente para contribuir com o conhecimento que se tem de
fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo.

4.2

Unidade de análise e informações sobre o empreendimento

A pesquisa reporta-se à analise da viabilidade econômico-financeira e criação de valor
de constituição de uma cooperativa de energia solar, composta de 20 cooperados, no
município de Divinópolis na região

Centro Oeste de Minas Gerais. A futura

cooperativa está em aderência ao marco legal, discutido no capítulo 3 desta
dissertação.

Para identificar o porte da microusina de geração distribuída, que é o objeto desta
pesquisa, foram identificados vinte (20) consumidores interessados (pequenas
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empresas comerciais e pessoas físicas) em fazer parte da cooperativa de energia
solar. Posteriormente, foram levantados o consumo de energia elétrica de cada um
deles, conforme detalhado na Tabela 1.

Tabela 1
Consumo de cada cooperado
Cooperado
1
2
3
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total
Fonte: elaborada pelo autor.

Consumo mensal
(KWh)
400
440
500
510
515
575
580
585
590
600
620
650
650
655
690
780
800
920
1050
12110

KWp
3,2
3,52
4
4,08
4,12
4,6
4,64
4,68
4,72
4,8
4,96
5,2
5,2
5,24
5,52
6,24
6,4
7,36
8,4
96,88

Percentual de
consumo (%)
3,3
3,63
4,13
4,21
4,25
4,75
4,79
4,83
4,87
4,95
5,12
5,37
5,37
5,41
5,7
6,44
6,61
7,6
8,67
100

O consumo médio mensal dos cooperados, de acordo com histórico da fatura de
energia de cada um deles, foi de 12.110 KWH, o que corresponde em cerca de 145
mil KWH/ano.
Para estimar o tamanho do sistema foram consideradas as informações sobre
Irradiação Total - Htot (Wh/m²/dia), calculada no RADIASOL com dados do Atlas Solar
– Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA), e a taxa de desempenho
do sistema no município de Divinópolis da ordem de 75%. Ademais, foram obtidas
informações sobre os equipamentos necessários fornecidos por duas empresas
especializadas do setor: a Solar BYD para fornecimento do Painel Solar BYD 335W
335PHK-36 Policristalino 144 celulas half cell e a Canadian Solar para fornecimento
dos inversores CSI-25KTL-GI-FL Potência 25KW trifásico. Os resultados obtidos
estão apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2
Características do sistema de geração da Cooperativa
Características
Tamanho do Sistema
Geração de energia média mensal
Área necessária para a implantação do sistema
Preço (equipamentos + instalação)
Fonte: elaborada pelo autor.

Porte/valor
105 KWp
11000 a 13000 kWh/mês
750 m²
R$ 250.550,00

Com base no dimensionamento do sistema efetuado sobre o consumo, foi estimada
a geração mensal de energia para um sistema de 100,5 KWp, distribuída ao longo do
ano (Tabela 2 e Figura 10).
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MÊS

Figura 10
Estimativa mensal de consumo/geração.
Fonte: elaborada pelo autor.

Foi contrastada a capacidade de geração da unidade a ser implantada e o consumo
anual a ser atendido. Estima-se que o consumo equivale a aproximadamente 97% da
capacidade de geração do sistema (Figura 11).
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Figura 11
Consumo e geração anual de energia solar pela Cooperativa
Fonte: elaborada pelo autor.

Para acomodar os painéis fotovoltaicos e os demais equipamentos necessários à
geração de energia foi selecionado o lote com área de 957,56 m², em terreno plano
sem vegetação e murado, localizado na Rua La Paz, 1336-1480, Belvedere,
Divinópolis-MG, 35501-323, como indica a Figura 12.

Figura 12
Lote para instalação da cooperativa.
Fonte: Dados da Pesquisa
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4.3 Procedimentos metodológicos e dados utilizados
Após a identificação do porte do empreendimento foram levantados dois conjuntos de
informações que são necessários ao processo de valuation e à análise da viabilidade
econômico-financeira do projeto da Cooperativa de Energia Solar: o fluxo de caixa e
o custo de oportunidade do capital a ser investido. A descrição dessas variáveis é
apresentada a seguir.

4.3.1 Fluxo de caixa descontado

A construção do fluxo de caixa leva em consideração as receitas operacionais
líquidas; os custos e despesas operacionais; o lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (EBTIDA); depreciação e amortização; lucro antes de juros
e imposto de renda (EBIT); resultado financeiro; lucro antes do imposto de renda
(EBT); tributos diretos; Capital Expenditure (CAPEX); capital de giro líquido ou
variação da necessidade de capital de giro (NCG) e fluxo de caixa livre.

Receita operacional

A garantia do padrão de eficiência de um painel solar (desempenho) é de 25 anos
funcionando com 80% de seu desempenho original, sendo esses parâmetros
adotados na presente dissertação. A receita operacional da cooperativa solar iniciase após a implantação de todos os sistemas, admitindo-se conservadoramente que
esta exigirá um período de 06 meses.

O sistema solar produz energia elétrica que é injetada na rede da concessionária,
gerando crédito que é utilizado para compensar as contas de energia dos próprios
cooperados. A receita operacional projetada foi calculada a partir o volume de KWh
gerado pelo sistema solar dimensionado para a cooperativa e dos preços projetados
da energia.

Em 2019, o preço da energia desconsiderando-se os impostos equivalentes para os
consumidores do grupo B, no qual se inserem os integrantes da ooperativa, é retratado
na Figura 13. Incluindo-se os impostos o preço médio do KWh é de R$ 0,89 centavo.
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Tendo em vista que o sistema funciona com compensação de forma igualitária, ou
seja, cada KWh gerado pelo sistema da cooperativa abate um KWh consumido pelos
associados, este foi o valor da tarifa considerado no primeiro ano de funcionamento
do projeto.

Figura 5

Tarifa da CEMIG para consumidores convencionais do grupo B – março de 2019
Fonte: CEMIG. Central Energética de Minas Gerais. (2019 mar.). Recuperado de: www.cemig.com.br.

Para obter o fluxo de receitas nos anos de funcionamento do projeto foi necessário
projetar aumentos da energia elétrica. Observou-se que foi nos últimos 11 anos as
tarifas de energia apresentaram uma correção média anual de 6,26%, considerados
os reajustes anuais e extraordinários, cifra muito próxima da taxa de inflação ocorrida
no país (Tabela 3).
Tabela 3
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
Reajuste anual médio
6,26
Fonte: adaptação da ANEEL disponível em: http://www.aneel.gov.br/resultado-dos-processostarifarios-de-distribuicao.
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Estes reajustes foram, entretanto, insuficientes e o setor elétrico enfrentou graves
dificuldades financeiras. Considerando que a energia é um bem escasso e essencial
à sociedade e fator fundamental para o crescimento econômico, estimou-se que as
correções das tarifas deverão ser superiores às taxas esperadas de inflação. Assim,
projetou-se uma recuperação tarifária, sendo esta de 1 ponto percentual acima da
taxa esperada de inflação anual e capaz de propiciar recursos necessários para levar
adiante investimentos na escala requerida pelo setor.

Nesta dissertação, adotou-se uma expectativa de inflação anual conservadora de 4%
a.a, que corresponde à meta inflacionária para 2020 fixada pelas autoridades
monetárias brasileiras (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/metainflacao). Dessa
maneira, a receita anual da cooperativa de energia foi estimada em R$ 129.334,80 no
primeiro ano de funcionamento, sendo corrigida em 5% ao ano a partir daí, o que
representou correção tarifária real acumulada de 27% no período de 24 anos.

Despesas operacionais

Realizar o detalhamento das despesas operacionais é de extrema importância para a
montagem do fluxo de caixa descontado (FCD), pois retrata as necessidades
operacionais da empresa para o seu funcionamento, e essas envolvem a manutenção
preventivo do sistema solar, o aluguel do terreno, assessoria contábil/jurídica, e
contratação de um gerente e de segurança eletrônica remota. Admitiu-se que todas
as despesas anuais serão corrigidas no mesmo patamar da inflação projetada (4% ao
ano).

EBITDA: lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

Iudícibus (2010) destaca que o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization (EBITDA) é um indicador financeiro que representa quanto uma empresa
gera de recursos em suas atividades operacionais, sem contar impostos sobre o lucro
e outros efeitos financeiros tais como juros pagos ou recebidos. Sua finalidade é
representar a geração de caixa operacional da companhia, expressando o resultado
da receita líquida deduzida das despesas operacionais e administrativas.
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Depreciação e amortizações

O valor depreciável de um ativo deve ser realizado de forma sistemática ao longo da
vida útil estimada, existindo três métodos de depreciação: o da linha reta, o dos saldos
decrescentes e o de unidades produzidas (Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
2019). Nesta pesquisa adotou-se o método de valor decrescente, depreciando-se todo
o sistema ao longo do período de 10 anos.

EBIT: lucro antes dos juros e imposto de renda
O Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) é o EBITDA menos a depreciação e a
amortização de intangíveis. É um indicador financeiro que demonstra o resultado
operacional da atividade, ou seja, qual o lucro operacional obtido pela empresa.
EBT : lucro antes do imposto de renda

As despesas financeiras ocorrem da cobrança de juros dos financiamentos
eventualmente tomados de terceiros, e desta forma impactam o fluxo de caixa.
Portanto, foi necessário pesquisar as linhas de crédito disponíveis no sistema
financeiro para financiar o projeto, a partir do qual foi possível levantar os seus custos,
períodos de carência e os prazos para a quitação do empréstimo.

Foram identificadas quatro instituições financeiras que concedem acesso a uma linha
de financiamento específica para projetos de energia solar: Banco Santander, Banco
do Brasil, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Banco Nacional do
Desenvolvimento (BNDES).
O Financiamento Energia Solar Santander – linha sustentabilidade incentiva
empresas a utilizar fontes renováveis e alternativas de energia, como a solar
fotovoltaica, e está disponível para projetos em todo o território nacional. A linha
financia o valor total do projeto (equipamentos e serviços) limitado ao prazo de
quitação do financiamento de 60 meses.
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O Financiamento Energia Solar do Banco do Brasil – Proger Urbano
Empresarial, voltado para micro e empresas de pequeno e médio porte,

é

destinado à ampliação ou modernização de empresas. Com essa linha de crédito a
empresa pode realizar reformas em suas instalações, aquisição de máquinas,
equipamentos ou veículos automotores, limitada ao financiamento de 80% do
investimento e com um prazo total de 72 meses.

O Financiamento Crédito Verde Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) é um programa para financiar projetos sustentáveis das empresas de todos
os portes e setores em Minas Gerais. O Programa financia até 100% do valor total do
projeto (equipamentos + serviços), com quitação em até 60 meses.

E, finalmente, identificou-se uma linha específica no BNDES ofertada pela Agência
Especial de Financiamento Industrial (Finame) voltada para a produção de energia
renovável. As máquinas e equipamentos devem ser credenciados no BNDES para se
enquadrar nesta linha de crédito, e os equipamentos para a aquisição devem possuir
o código Finame do sistema fotovoltaico. Com o código Finame do sistema FV, a
empresa (beneficiária da operação) poderá financiar a sua aquisição, direta ou
indiretamente, pelo BNDES. O financiamento abrange até 100% do valor total do
projeto, com quitação em até 10 anos, com carência de até 2 anos.

Neste estudo optou-se por utilizar a linha de crédito do BNDES Finame - Energia
Renovável como uma possível fonte de financiamento, por possuir melhores
condições financeiras para este projeto. Foram considerados 3% a.a. como taxa de
remuneração do agente financeiro resultando em um custo efetivo total (CET) de
financiamento de 12,03% a.a., uma vez que a linha de financiamento é isenta de
Imposto de Operações Financeiras (IOF).
Tributos diretos

As cooperativas são formadas para prestarem algum tipo de serviço aos seus
associados não devendo recair tributos sobre ela. Segundo Brasil (2016), as
cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica ficam isentas da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e, assim, no presente caso, não ocorre
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tributação sobre os resultados operacionais da Cooperativa de Energia Solar. Desta
forma, o Lucro líquido é igual ao EBT.

CAPEX e OPEX

Para a implantação da cooperativa de energia solar devem ser realizados
investimentos em capital fixo (CAPEX) decorrentes de aquisições de equipamentos
relacionados ao processo de geração, obras de melhoria no terreno para receber as
instalações, instalação de ponto de entrada de energia e água, e logística dos
equipamentos. Entretanto, o capital de giro (OPEX) não se faz necessário para a
cooperativa de geração distribuída de energia fotovoltaica, pois as despesas
operacionais serão pagas em formato de rateio entre os cooperados após a
compensação mensal pelo sistema de débito e crédito na concessionária.

Fluxo de caixa livre

A partir do levantamento de todos os dados incluindo o EBT e o CAPEX, o fluxo de
caixa livre aos cooperados pode ser obtido da seguinte maneira: adiciona-se a
depreciação ao EBT, pois a dedução da depreciação do EBITDA somente é realizada
para efeito de dedução fiscal (quando é o caso) e, assim, não representa efetivamente
perda de caixa. Em seguida, deve se deduzir o CAPEX deste resultado (EBT+
depreciação) e adicionar a variação da dívida (sinal positivo para a entrada de caixa
representada pelos empréstimos contratados e sinal negativo para a saída de caixa,
isto é amortizações realizadas).

4.3.2 O custo de oportunidade do capital

O custo do capital próprio

Para estimar o custo do capital próprio foi utilizado o CAPM conforme descrito no
capítulo 2 desta dissertação (equação 3). Para estimar o custo do capital próprio, é
necessário o dimensionamento de três variáveis:
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a) Beta: é utilizado para determinar o risco do ativo em comparação à carteira do
mercado, e retrata a volatilidade do retorno do ativo em relação ao retorno de
uma carteira de mercado;
b) taxa livre de risco: é atribuída a um título soberano;
c) prêmio de risco: representa, para o acionista/proprietário, o retorno adicional
por investir em determinado ativo com grau de risco.

O modelo CAPM permite determinar a taxa de retorno esperada pelos investidores
(cooperados), ou seja, o custo do capital próprio, mas a dificuldade na avaliação da
empresa objeto deste estudo está no fato de ser uma empresa de capital fechado e
que não possui cotas de seu capital negociadas no mercado. Portanto, o emprego do
CAPM deve utilizar o beta bottom up de empresas do mesmo setor com ações
negociadas no mercado.

Nesta dissertação, optou-se por utilizar o beta desalavancado (unlevered beta = 0,37)
como medida de riscos referente à utilities de países emergentes (BU, conforme
levantado no site de Damodaran (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/). Este tipo
de abordagem com o uso de medidas de risco baseadas em dados internacionais é
frequentemente utilizada e justificada por reputados analistas como Copeland et al.
(2002) e Damodaran (2010).

Taxa livre de risco
No Brasil o título mais próximo da taxa livre de risco é Nota do Tesouro Nacional
Principal Série B (NTN-B Principal) (Póvoa, 2012), atualmente conhecida como
Tesouro Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), que paga IPCA mais cupom
anual.

Assim, foi selecionado para este projeto o título cuja liquidação aproxima-se da vida
útil do projeto, que tem o tempo de funcionamento produtivo estimado em 25 anos.
Esse título Tesouro IPCA + 2035, com vencimento para 15/05/2035, oferecia
rentabilidade

real

de

3,54%

a.a.,

conforme

(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto).

cotação

de

13/08/2019
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Como a análise foi estabelecida em valores nominais, foi necessário incluir as taxas
esperadas de inflação na precificação do custo de capital, assim como foi feito em
relação às receitas e despesas na construção do fluxo de caixa. Em decorrência, a
taxa livre de risco foi estimada em 7,54% a.a.

Prêmio de risco

Outro fator necessário para o emprego do CAPM é um prêmio de risco. Para
Damodaran (2010) e Póvoa (2012), taxas entre 5,0 e 6,0% têm sido utilizadas por
analistas brasileiros. Félix et al. (2016) e Silva, Locatelli e Lamounier (2016) adotam
5%, pois, segundo eles, a taxa livre de risco brasileira é muito alta em face do risco
do país. Seguindo estes autores, optou-se, também, por adotar para esta pesquisa o
prêmio de risco de 5%.

Custo do capital de terceiro

Caso a cooperativa opte por utilizar capital de terceiros para a aquisição do sistema
de geração de energia solar, ela pode recorrer a um financiamento externo para
adquirir os equipamentos, conforme apresentado na seção anterior. Assim, foram
simulados os efeitos da alavancagem, tendo em vista que há oferta de crédito de
linhas especiais voltadas para energia limpa e sustentabilidade, com custos atraentes.
Foram consideradas as seguintes estruturas de capital: alternativa 1 – projeto
financiado com a totalidade de recursos dos Cooperados; alternativa 2 – projeto
contendo igual participação de capital próprio (dos Cooperados) e de terceiros
(dívida); alternativa 3 – projeto financiado com 20% de capital próprio e 80% de
terceiros. Obviamente, como os resultados operacionais do projeto são isentos de
pagamento de imposto de renda, a atratividade do uso de dívida decresce, sendo,
talvez, justificada por questões de liquidez financeira dos Cooperados que ao usar o
instrumento de dívida precisarão direcionar um volume relativamente insignificante de
recursos próprios ao projeto.
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5

Análise dos resultados

O valuation realizado mediante a utilização do modelo de fluxo de caixa descontado
demanda, conforme discutido no referencial teórico, duas etapas: a precificação do
custo de oportunidade do capital e a estimativa do fluxo livre de caixa ao longo da vida
útil do projeto.

5.1

O custo de oportunidade de capital

Em relação ao custo de oportunidade de capital, que fornece a taxa de desconto para
trazer para o presente os fluxos futuros (estimados) de caixa, deve-se levar em
consideração a abordagem adotada. Como no presente caso, optou-se pela
quantificação do fluxo de caixa destinado aos proprietários (cooperados), a taxa de
desconto a ser empregada é aquela refletida pelo custo do capital próprio. Isso se
justifica, pois no fluxo de caixa já estão incorporados o pagamento dos juros ao capital
de terceiros (se for utilizada a dívida como uma das formas de financiamento) e as
repercussões da tomada de empréstimos e das amortizações da dívida.

Visando simular os efeitos da estrutura de capital no valor do projeto, foram admitidas
três alternativas para o financiamento do projeto da Cooperativa de Energia Solar:
alternativa 1 - uso de 100% de capital próprio; alternativa 2 - uso similar (50%) de
capital próprio e de capital de terceiros; e alternativa 3 - estrutura de capital mais
alavancada, isto é, 20% de capital próprio e 80% de capital de terceiros. O uso da
dívida se dá por meio de financiamento de uma linha de crédito específica (Finane –
Energia Renovável) para esse tipo de empreendimento, detalhada nos procedimentos
metodológicos.
O CAPM foi empregado para estimar o custo de capital próprio e a sua especificação
foi apresentada na equação 3. Foram consideradas as seguintes informações: taxa
livre de risco de 7,54% e prêmio de risco de 5%. Ao utilizar o método bottom up, devido
à impossibilidade de estimar diretamente o risco sistemático do projeto, adotou-se um
beta desalavancado de 0,37. Contudo, o valor final a ser utilizado no valuation
depende, de acordo com o ressaltado no referencial teórico, da estrutura de capital,
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uma vez que o uso de dívida aumenta o risco percebido de dificuldades financeiras e
impactam o projeto.

O efeito da alavancagem no risco sistemático foi captado por meio da equação 5 e os
resultados estão apresentados na Tabela 4. Quanto maior o uso de dívidas, maior
será o beta, uma vez que a alavancagem financeira representa um fator de risco, como
preconizam as discussões apresentadas.

Tabela 4
Uso da dívida e risco sistemático
Fontes de Financiamento
Dívida
Estrutura de capital (D/E)
Alternativa 1
0
0
Alternativa 2
50%
1
Alternativa 3
80%
4
Obs. ¹ Beta desalavancado (BU). ² Beta alavancado (BL)

Beta
0,37¹
0,74²
1,85²

Verifica-se, assim, que o uso do capital de terceiros aumenta bastante o risco
sistemático, especialmente pelo regime fiscal adotado, que isenta as cooperativas do
pagamento de imposto de renda. Dessa forma, não se observaram os benefícios
fiscais que reduzem o custo da dívida e esse fato pode inibir uma estratégia de
financiamento mais alavancada.

Tabela 5
Custo do capital próprio Ke
Fontes de
Financiamento

Dívida/
Risco
Capital de
Capital
Sistemático
Terceiros
Próprio
(Beta)
(%)
Alternativa 1
0
0
0,37¹
Alternativa 2
50
1
0,74²
Alternativa 3
80
4
1,85²
Obs. ¹ Beta desalavancado (BU). ² Beta alavancado (BL
Fonte: dados da pesquisa.

Taxa Livre
de
Risco
(% a.a.)
7,54
7,54
7,54

Prêmio
de
Risco
(%)
5,0
5,0
5,0

Custo do
Capital
Próprio
(%)
9,39
11,54
16,79

Com a utilização de uma estratégia financeira alavancada, há o aumento do risco
sistemático e, portanto, elevação do custo do capital próprio. Assim, sem o uso de
dívida, o custo de capital próprio foi calculado em 9,39% ao ano aumentando para
11,54% com o emprego de 50% de dívida e 16,79% com o uso de 80% de dívida no
financiamento do projeto (Tabela 14). Nesse contexto, as recomendações de
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Modigliani & Miller (1963) em relação ao uso de dívida e geração de valor não se
aplicam, sendo que o emprego de capital de terceiros pode ser justificado apenas por
considerações de liquidez e menos mobilização de recursos financeiros no projeto por
parte dos cooperados.

5.2

Fluxo livre de caixa

Após estimativa do custo de oportunidade de capital, foi projetado o fluxo de caixa
livre do projeto ao longo de sua vida útil, a qual, segundo informações técnicas, é de
25 anos.

5.2.1 Receitas com compensação de energia

Considerando-se a projeção de geração anual de uma usina de 105 kWp com 300
módulos à taxa de desempenho de 75% na região de Divinópolis-MG, possibilitada
pela irradiação total anual de 1.974,84 KWh/m², foi prevista uma geração anual de
aproximadamente 148.853,57 kWh/ano para fazer face a um consumo anual de
145.320,00 KWh (Tabela 6).
Tabela 6
Receita mensal com a compensação de energia elétrica
Cooperado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

Consumo
mensal (KWh)
500
600
400
655
575
620
580
650
800
515
690
780
650
585
1050
440
590

KWp
4
4,8
3,2
5,24
4,6
4,96
4,64
5,2
6,4
4,12
5,52
6,24
5,2
4,68
8,4
3,52
4,72

Percentual de
consumo
4,13%
4,95%
3,30%
5,41%
4,75%
5,12%
4,79%
5,37%
6,61%
4,25%
5,70%
6,44%
5,37%
4,83%
8,67%
3,63%
4,87%

Custo
(KWh)
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89

Valor (R$)
445,00
534,00
356,00
582,95
511,75
551,80
516,20
578,50
712,00
458,35
614,10
694,20
578,50
520,65
934,50
391,60
525,10
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19
20
Total Mensal

510
920
12110

4,08
7,36
96,88

4,21%
7,60%
100%

0,89
0,89

453,90
818,80
10.777,90

Fonte: dados da pesquisa.

Considerando-se o preço de energia pago pela unidade consumidora de R$ 0,89 por
KWh, ocorrerá economia de cerca R$ 130.000,00 por ano para o conjunto dos
cooperados, o que corresponde as receitas no primeiro ao funcionamento da
cooperativa (Tabela 7).

Tabela 7
Projeção de receitas financeiras por compensação de energia elétrica
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Fonte: elaborada pelo autor.

Valor (R$)
129.334,80
136.448,21
143.952,87
151.870,27
160.223,14
169.035,41
178.332,36
188.140,64
198.488,37
209.405,23
220.922,52
233.073,26
245.892,29

Ano
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

Valor (R$)
259.416,37
273.684,27
288.736,90
304.617,43
321.371,39
339.046,82
357.694,39
377.367,58
398.122,80
420.019,55
443.120,63
467.492,26

A partir do 2º ano, as tarifas de energia, conforme discutido nos procedimentos
metodológicos, serão corrigidas com base na inflação projetada acrescida de 1 ponto
percentual, consoante a escassez do produto e necessidade de caixa das empresas
do setor para levar adiante vultosos investimentos necessários para expandir a oferta
de energia no país (Tabela 20).

5.2.2 Despesas operacionais

Foram estimadas que as despesas operacionais e administrativas seriam de cerca
de R$ 3.500/mês, considerando como base para esse cálculo o salário mínimo vigente
de R$ 998,00. As despesas mais significativas foram as referentes à contratação de
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um gerente, ao aluguel do terreno e aos gastos com a manutenção preventiva do
sistema solar (Tabela 8).

Tabela 8
Despesa operacional/ administrativa mensal
Item
Descrição da despesa
01
Manutenção preventiva no sistema solar
02
Aluguel do terreno
03
Assessoria contábil e jurídica
04
Água no site
05
Taxa mínimo CEMIG
06
Gerente
07
Segurança remota
Total mensal
Total Anual
Fonte: dados da pesquisa.

Valor mensal (R$)
500,00
600,00
400,00
50,00
45,00
1.500,00
400,00
3.495,00
41.940,00

O valor anual de despesa de R$ 41.940,00 foi corrigido de acordo com a expectativa
de inflação adotada, isto é, 4% ao ano. Nessa perspectiva, em 2045, espera-se que
as despesas operacionais atinjam a cifra nominal de cerca de R$ 130 mil reais.

Tabela 9
Projeção das despesas operacional/administrativa anual
Ano
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Fonte: elaborada pelo autor.

Valor (R$)
41.940,00
43.827,30
45.799,53
47.860,51
50.014,23
52.264,87
54.616,79
57.074,55
59.642,90
62.326,83
65.131,54
68.062,46
71.125,27

Ano
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

Valor (R$)
74.325,90
77.670,57
81.165,75
84.818,20
88.635,02
92.623,60
96.791,66
101.147,29
105.698,91
110.455,37
115.425,86
120.620,02
126.047,92

Ao contrastar as receitas e as despesas operacionais e administrativas do projeto,
planeja-se uma ótima geração de caixa (EBITDA), sendo que no primeiro ano o
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montante deverá atingir cerca de R$ 90.000,00 e em 2045, R$ 330 mil em valores
correntes.

5.2.3 CAPEX e depreciação
O investimento em CAPEX foi determinado pelos custos envolvidos na implantação
da cooperativa de geração distribuída de energia fotovoltaica, sendo estimado
dispêndio total de R$ 276.100,00 em valores de 2019 (Tabela 10). O projeto será
implantado em três meses, sendo que o desembolso desse investimento será feito ao
longo desse período e as receitas ocorrerão imediatamente após o fim a sua
implantação pelo período de 25 anos.
Tabela 10
Investimentos no módulo de geração de energia: CAPEX
Item
Descrição do investimento
01
Equipamentos de geração de energia fotovoltaica
02
Obras de melhoria no terreno
03
Instalação do padrão de entrada de energia elétrica
04
Instalação do ponto de entrada de água
05
Taxas para abertura da cooperativa
06
Fretes
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Valor (R$)
250.550,00
15.000,00
2.500,00
800,00
2.800,00
4.450,00
276.100,00

Quanto à depreciação, foi aplicado o método linear sobre os valores de CAPEX,
considerando taxa de depreciação de 10% ao ano aplicada ao investimento total da
microusina. As despesas com depreciação situam-se em R$ 27.610,00 anualmente
e abrangem os anos de 2020 a 2029 (Tabela 11).

Tabela 11
Valores de depreciação
ANO
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Depreciação (R$)
27.610,00
27.610,00
27.610,00
27.610,00
27.610,00
27.610,00
27.610,00

Investimento Líquido (R$)
276.100,00
248.490,00
220.880,00
193.270,00
165.660,00
138.050,00
110.440,00
82.830,00
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2027
2028
2029
Total depreciado
Fonte: dados da pesquisa.

27.610,00
27.610,00
27.610,00

55.220,00
27.610,00
0,00
276.100,00

5.2.4 Fluxo de caixa livre do projeto

Foram projetados dois fluxos de caixa que retratam o emprego de possíveis estruturas
de capital distintas, consoante as alternativas apresentadas na Tabela 13.

Na alternativa 1, todos os investimentos de aquisição de equipamentos e custos de
implantação da unidade de geração de energia serão realizados em 2019 via capital
próprio e, por conseguinte, nesse ano, o projeto resultaria em um fluxo de caixa
negativo de cerca de R$ 276 mil. A partir daí o fluxo de caixa torna-se positivo,
devendo situar-se em R$ 87 mil em 2020. Esse valor sofrerá as devidas correções
nos anos seguintes, decorrentes dos aumentos tarifários, ligeiramente superiores às
projeções das despesas operacionais e administrativas (Tabela 12).

Tabela 12
Alternativa 1 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (100%
de capital próprio)
2019

2020

2021

2022

2023

Receita
( - ) Desp.
Administrativas/Operacionais
( = ) EBITDA

0

129.334,80

135.801,54

142.591,62

149.721,20

0

(-41.940,00)

(-43.617,60)

(-45.362,30)

(-47.176,80)

0

87.394,80

92.183,94

97.229,31

102.544,40

( - ) Depreciação

0

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

( = ) EBIT
( - ) Despesas Financeiras (Juros
do financiamento)
( = ) Lucro antes do imposto de
renda
(-) Imposto de Renda

0

59.784,80

64.573,94

69.619,31

74.934,40

0

0

0

0

0

0

59.784,80

64.573,94

69.619,31

74.934,40

0

0

0

0

0

(=) Lucro Líquido

0

59.784,80

64.573,94

69.619,31

74.934,40

( + ) Depreciação

0

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

(-276.100,00)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(-276.100,00)

87.394,80

92.183,94

97.229,31

102.544,40

( - ) CAPEX
( - ) Variação do endividamento
( = ) Fluxo de caixa para os
acionistas

(continua)

74

Alternativa 1 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento
(100% de capital próprio)
(continuação)
2024

2025

2026

2027

2028

Receita

157.207,26

165.067,62

173.321,00

181.987,05

191.086,40

(-) Desp. adm/operacionais

(-49.063,87)

(-51.026,42)

(-53.067,48)

(-55.190,18)

(-57.397,79)

(=) EBITDA

108.143,39

114.041,20

120.253,52

126.796,87

133.688,62

(-) Depreciação

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

80.533,39

86.431,20

92.643,52

99.186,87

106.078,62

0

0

0

0

0

80.533,39

86.431,20

92.643,52

99.186,87

106.078,62

(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

80.533,39

86.431,20

92.643,52

99.186,87

106.078,62

(+) Depreciação

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

0

0

0

0

0

(-) CAPEX
(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre

0

0

0

0

108.143,39

114.041,20

120.253,52

126.796,87

0
133.688,62
(continua)

(continuação)
2029

2030

2031

2032

2033

Receita

200.640,72

210.672,76

221.206,40

232.266,72

243.880,05

(-) Desp. admin/ operacionais

(-59.693,70)

(-62.081,45)

(-64.564,70)

(-67.147,29)

(-69.833,18)

(=) EBITDA

140.947,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(-) Depreciação

(-27.610,00)

0

0

0

0

(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

0

0

0

0

0

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(-) Imposto de renda

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(+) Depreciação

27.610,00

0

0

0

0

(-) CAPEX

0

0

0

0

0

(-) Variação do endividamento

0

0

0

0

0

140.947,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

(=) Fluxo de caixa livre

174.046,87
(continua)
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Alternativa 1 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (100%
de capital próprio)
(continuação)
2034

2035

2036

2037

2038

Receita

256.074,06

268.877,76

282.321,65

296.437,73

311.259,62

(-) Desp. admin/ operacionais

(-72.626,51)

(-75.531,57)

(-78.552,83)

(-81.694,95)

(-84.962,74)

(=) EBITDA

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

(+) Depreciação

0

0

0

0

0

(-) CAPEX

0

0

0

0

0

(-) Variação do endividamento

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87
(continua)

2039

2040

2041

2042

2043

Receita

326.822,60

343.163,73

360.321,91

378.338,01

(-) Desp. adm/operacionais

(-88.361,25)

(-91.895,70)

(-95.571,53)

(-99.394,39)

(=) EBITDA

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

397.254,91
(103.370,17)
293.884,74

0

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

0

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

(+) Depreciação

0

0

0

0

0

(-) CAPEX

0

0

0

0

0

(-) Variação do endividamento

0

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

(=) Fluxo de caixa livre

(continuação)

(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

(=) Fluxo de caixa livre

293.884,74
(continua)
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Alternativa 1 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (100%
de capital próprio)
(conclusão)
2044
Receita
(-) Desp. adm/operacionais
(=) EBITDA
(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

417.117,66
(-107.504,98)
309.612,68
0
309.612,68
0
309.612,68
0

(=) Lucro líquido

309.612,68

(+) Depreciação

0

(-) CAPEX

0

(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre
Fonte: Dados da pesquisa.

0
309.612,68

Na alternativa 2, que envolve tanto capital próprio quanto recursos de terceiros pelo
período de 60 meses, observaram-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 cooperativa na aquisição dos equipamentos (CAPEX), uma
vez que 50% do valor do dispêndio foram financiados com capitais de terceiros e na
amortização dos empréstimos ao longo de 60 meses. A partir daí os fluxos de caixa
se equipararam aos observados na alternativa 1 (Tabela 13).
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Tabela 13
Alternativa 2 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (50%
de capital próprio)

2019

2020

2021

2022

2023

Receita

0

129.334,80

135.801,54

142.591,62

149.721,20

(-) Desp. adm/operacionais

0

(-41.940,00)

(-43.617,60)

(-45.362,30)

(-47.176,80)

(=) EBITDA

0

87.394,80

92.183,94

97.229,31

102.544,40

(-) Depreciação

0

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda

0

59.784,80

64.573,94

69.619,31

74.934,40

0

(-13.367,48)

(-11.618,54)

(-8.413,43)

(-5.028,32)

0

46.417,32

52.955,40

61.205,88

69.906,08

(-) Imposto de renda

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

0

46.417,32

52.955,40

61.205,88

69.906,08

(+) Depreciação
(-) CAPEX
(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre

0

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

(-276.100,00)

0

0

0

0
(-29.063,16)

138.050,00

(-19.375,44)

(-29.063,16)

(-29.063,16)

(-138.050,00)

54.651,88

51.502,24

59.752,72

2024

2025

2026

2027

68.452,92
(continua)

(continuação)
2028

Receita

157.207,26

165.067,62

173.321,00

181.987,05

191.086,40

(-) Desp. adm/operacionais

(-49.063,87)

(-51.026,42)

(-53.067,48)

(-55.190,18)

(-57.397,79)

(=) EBITDA

108.143,39

114.041,20

120.253,52

126.796,87

133.688,62

(-) Depreciação

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

80.533,39

86.431,20

92.643,52

99.186,87

106.078,62

(-2.003,20)

(-22,26)

0

0

0

78.530,19

86.408,94

92.643,52

99.186,87

106.078,62

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

78.530,19

86.408,94

92.643,52

99.186,87

106.078,62

(+) Depreciação

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

0

0

0

0

0

(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

(-) CAPEX
(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre

(-29.063,16)

(-2.421,93)

0

0

77.077,03

111.597,01

120.253,52

126.796,87

0
133.688,62
(continua)

78

Alternativa 2 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (50%
de capital próprio)
(continuação)
2029

2030

2031

2032

2033

Receita

200.640,72

210.672,76

221.206,40

232.266,72

243.880,05

(-) Desp. adm/operacionais

(-59.693,70)

(-62.081,45)

(-64.564,70)

(-67.147,29)

(-69.833,18)

(=) EBITDA

140.947,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(-) Depreciação

(-27.610,00)

0

0

0

0

(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

0

0

0

0

0

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(-) Imposto de renda

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(+) Depreciação

27.610,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(-) CAPEX
(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre

0

0

0

0

140.947,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

2034

2035

2036

2037

0
174.046,87
(continua)

(continuação)
2038

Receita

256.074,06

268.877,76

282.321,65

296.437,73

311.259,62

(-) Desp. adm/operacionais

(-72.626,51)

(-75.531,57)

(-78.552,83)

(-81.694,95)

(-84.962,74)

(=) EBITDA

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

(+) Depreciação

0

0

0

0

0

(-) CAPEX

0

0

0

0

0

(-) Variação do endividamento

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

(=) Fluxo de caixa livre

226.296,87
(continua)
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Alternativa 2 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (50%
de capital próprio)
(continuação)
2039

2040

2041

2042

2043

Receita

326.822,60

343.163,73

360.321,91

378.338,01

(-) Desp. adm/operacionais

(-88.361,25)

(-91.895,70)

(-95.571,53)

(-99.394,39)

(=) EBITDA

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

397.254,91
(103.370,17)
293.884,74

0

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

0

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

(+) Depreciação

0

0

0

0

0

(-) CAPEX

0

0

0

0

0

(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

0
293.884,74
(continua)

(conclusão)
2044
Receita
(-) Desp. adm/operacionais
(=) EBITDA
(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

419.103,93
(-108.021,83)
311.082,10
0
311.082,10
0
311.082,10
0

(=) Lucro líquido

311.082,10

(+) Depreciação

0

(-) CAPEX

0

(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre
Fonte: Dados da pesquisa.

0
311.082,10

Na alternativa 3, com uma estrutura de capital mais alavancada, observam–se
maiores pagamentos de juros pelo uso mais intenso do capital de terceiros,
considerados no fluxo de caixa como uma despesa, que repercutem com redução no
lucro líquido. Outra diferença está no menor desembolso inicial pela cooperativa na
aquisição dos equipamentos (CAPEX), uma vez que 80% do valor do dispêndio foram
financiados com capitais de terceiros e maiores volumes de amortização dos

80

empréstimos ao longo de 60 meses. A partir daí os fluxos de caixa se equipararam
aos observados na alternativa 1 (Tabela 14).

Tabela 14
Alternativa 3 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (20%
de capital próprio)
2019

2020

2021

2022

2023

Receita

0

129.334,80

135.801,54

142.591,62

149.721,20

(-) Desp. adm/operacionais

0

(-41.940,00)

(-43.617,60)

(-45.362,30)

(-47.176,80)

(=) EBITDA

0

87.394,80

92.183,94

97.229,31

102.544,40

(-) Depreciação

0

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda

0

59.784,80

64.573,94

69.619,31

74.934,40

0

(-22.136,99)

(-19.238,92)

(-13.931,64)

(-8.624,35)

0

37.647,81

45.335,02

55.687,67

66.310,05

(-) Imposto de renda

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

0

37.647,81

45.335,02

55.687,67

66.310,05

(+) Depreciação

0

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

(-276.100,00)

0

0

0

0

(-) Variação do endividamento

220.880,00

(-31.000,72)

(-46.501,08)

(-46.501,08)

(-46.501,08)

(=) Fluxo de caixa livre

(-55.220,00)

34.257,09

26.443,94

36.796,59

2024

2025

2026

2027

(-) CAPEX

47.418,97
(continua)

(continuação)
2028

Receita

157.207,26

165.067,62

173.321,00

181.987,05

191.086,40

(-) Desp. adm/operacionais

(-49.063,87)

(-51.026,42)

(-53.067,48)

(-55.190,18)

(-57.397,79)

(=) EBITDA

108.143,39

114.041,20

120.253,52

126.796,87

133.688,62

(-) Depreciação

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

(-27.610,00)

80.533,39

86.431,20

92.643,52

99.186,87

106.078,62

(-3.317,05)

(-36,86)

0

0

0

77.216,34

86.394,34

92.643,52

99.186,87

106.078,62

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

77.216,34

86.394,34

92.643,52

99.186,87

106.078,62

(+) Depreciação

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

27.610,00

0

0

0

0

0

(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

(-) CAPEX
(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre

(-46.501,08)

(-3.875,09)

0

0

58.325,26

110.129,25

120.253,52

126.796,87

0
133.688,62
(continua)
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Alternativa 3 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (20%
de capital próprio)
(continuação)
2029

2030

2031

2032

2033

Receita

200.640,72

210.672,76

221.206,40

232.266,72

243.880,05

(-) Desp. adm/operacionais

(-59.693,70)

(-62.081,45)

(-64.564,70)

(-67.147,29)

(-69.833,18)

(=) EBITDA

140.947,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(-) Depreciação

(-27.610,00)

0

0

0

0

(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

0

0

0

0

0

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(-) Imposto de renda

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

113.337,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

174.046,87

(+) Depreciação

27.610,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(-) CAPEX
(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre

0

0

0

0

140.947,03

148.591,32

156.641,70

165.119,43

2034

2035

2036

2037

0
174.046,87
(continua)

(continuação)
2038

Receita

256.074,06

268.877,76

282.321,65

296.437,73

311.259,62

(-) Desp. adm/operacionais

(-72.626,51)

(-75.531,57)

(-78.552,83)

(-81.694,95)

(-84.962,74)

(=) EBITDA

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

226.296,87

(+) Depreciação

0

0

0

0

0

(-) CAPEX

0

0

0

0

0

(-) Variação do endividamento

0

0

0

0

0

183.447,55

193.346,19

203.768,81

214.742,78

(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

(=) Fluxo de caixa livre

226.296,87
(continua)
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Alternativa 3 - Fluxo livre de caixa do projeto em reais: fonte de financiamento (20%
de capital próprio)
(continuação)
2039

2040

2041

2042

2043

Receita

326.822,60

343.163,73

360.321,91

378.338,01

(-) Desp. adm/operacionais

(-88.361,25)

(-91.895,70)

(-95.571,53)

(-99.394,39)

(=) EBITDA

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

397.254,91
(103.370,17)
293.884,74

0

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

0

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda
(-) Imposto de renda

0

0

0

0

0

(=) Lucro líquido

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

293.884,74

(+) Depreciação

0

0

0

0

0

(-) CAPEX

0

0

0

0

0

(-) Variação do endividamento

0

0

0

0

0

238.461,34

251.268,02

264.750,38

278.943,62

(=) Fluxo de caixa livre

293.884,74
(continua)

(conclusão)
2044
Receita

419.103,93

(-) Desp. adm/operacionais
(=) EBITDA

(-108.021,83)
311.082,10

(-) Depreciação
(=) EBIT
(-) Despesas financeiras (juros
do financiamento)
(=) Lucro antes do imp. renda

0
311.082,10
0
311.082,10

(-) Imposto de renda

0

(=) Lucro líquido

311.082,10

(+) Depreciação

0

(-) CAPEX

0

(-) Variação do endividamento
(=) Fluxo de caixa livre
Fonte: Dados da pesquisa.

5.3

0
311.082,10

Valuation do projeto

Quantificados o custo de oportunidade de capital e identificados os fluxos livres de
caixa ao longo da vida útil do projeto, pode-se estimar o valor do projeto para os
cooperados. Para tal, os fluxos livres de caixa foram trazidos a valor presente
aplicando-se as taxas de desconto, que são distintas em cada uma das alternativas
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consideradas, tendo em vista as modificações de risco em face da percepção do
chamado “custo das dificuldades financeiras” provocado por menor ou maior
alavancagem.

A Tabela 15 sumariza os resultados alcançados. A alternativa 1 com estrutura de
100% de capital próprio e uma taxa de desconto de 9,93% mostrou-se capaz de gerar
um valor presente líquido (VPL) de R$ 1.053.781,00.

A alternativa 2 com estrutura de 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiros
gerou VPL de R$ 842.224,00. Este valor é um pouco menor do que o propiciado pela
Alternativa 1 e a explicação reside no maior custo de capital próprio (11,24%) advindo
do uso de capital de terceiros, que elevou a percepção de risco do negócio.

A alternativa 3, com estrutura de 20% de capital próprio e 80% de capital de terceiros,
resultou no menor VPL projetado para o projeto, R$ 469.503,00, consoante ao uso de
uma taxa de desconto de 16,79% em face do grande nível de alavancagem e de suas
implicações no risco percebido.

Tabela 15
Valor do projeto de energia fotovoltaica
Alternativas de Financiamento

Valores

Alternativa 1 – Financiamento do projeto apenas com recursos próprios
Uso de capital próprio
R$ 276.100,00
Custo de oportunidade de capital
9,39% a.a
Valor presente
R$ 1.329.881,00
Valor presente líquido
R$ 1.053.781,00
Alternativa 2 - Financiamento do projeto com capital próprio (50%) e recursos de terceiros (50%)
Uso de capital próprio
R$ 138.050,00
Custo de oportunidade de capital
11,24% a.a
Valor presente
R$ 980.274,00
Valor presente líquido
R$ 842.224,00
Alternativa 3 - Financiamento do projeto com capital próprio (20%) e recursos de terceiros (80%)
Uso de capital próprio
R$ 55.220,00
Custo de oportunidade de capital
16,79% a.a
Valor presente
R$ 524.723,00
Valor presente líquido
R$ 469.503,00
Fonte: dados da pesquisa.

Os dados da Tabela 15 revelam que o projeto de uma Cooperativa de Minigeração de
Energia Fotovoltaica Distribuída na região Centro Oeste do Estado de Minas Gerais é
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capaz de gerar valor para os seus investidores. Ademais, a implantação de uma
cooperativa dessa natureza de pequeno porte não demanda grande volume de
investimento, e os desembolsos dos investidores podem ser diminuídos se for adotada
uma estratégia com alavancagem financeira.

As simulações apresentadas são interessantes para retratar que a geração de valor
esperada do projeto está relacionada às diferentes possibilidades de financiamento.
Quanto maior o aporte inicial de capital pelos cooperados, maior o valor presente
líquido do projeto. Na alternativa 1, com uso apenas de capital próprio, a geração
estimada de valor atinge a cifra de R$ 1.053.781,00. Em contraposição, na alternativa
com alta alavancagem financeira e uso de 80% de dívida, o valor presente líquido
reduz para R$ 469.503,00. Há aqui um trade off, o uso de dívida favorece a liquidez
do cooperado que não precisa mobilizar seu capital no montante total exigido pelo
projeto. Entretanto, o uso da dívida, conforme discutido no capítulo teórico, aumenta
os riscos do investimento e este efeito é capturado pelo beta alavancado, o que eleva
o custo do capital próprio. Evidentemente, há uma redução do valor gerado pelo
projeto aos cooperados.

Registra-se que outros valores poderiam ser obtidos em consonância com o regime
fiscal adotado pelo investidor/pessoa jurídica. Nos casos de um projeto de uma grande
empresa em que o regime fiscal é de lucro real, há a possibilidade de dedução do
imposto de renda pelo pagamento de juros da dívida contraída para efeito do
investimento no projeto. Nessa situação, o uso de dívida aumenta o risco e o custo
do capital próprio, em contrapartida, a possibilidade de isenção fiscal gera uma
redução no custo da dívida, o que promoverá um menor custo ponderado de capital
e, consequentemente, maior geração de valor em linha com a contribuição seminal de
Modigliani & Miller (1963).
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6

Considerações Finais

A presente dissertação teve por objetivo estimar o valuation de um projeto de
implantação de uma micro usina de geração de energia fotovoltaica em forma de
cooperativa composta por pessoas físicas e jurídicas, localizada na região Centro
Oeste de Minas Gerais. Para isso, foi realizado um levantamento de dados constituído
pelo perfil do consumo de energia elétrica dos possíveis cooperados que são
pequenas empresas e pessoas físicas. Em seguida foi realizado o dimensionamento
da capacidade de geração de energia necessária para atender ao consumo total dos
cooperados, e assim, determinar o Capex, receitas e as despesas operacionais.

Foi apresentada uma análise geral do cenário atual de geração 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.

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.

Foi necessário precificar custo do capital que deve ser investido na empresa e para
tal a análise incorporou o conceito de risco, que teve de ser precificado. Na perspectiva
da sustentabilidade financeira, a realização de qualquer investimento está
condicionada à expectativa de retorno do capital aplicado, que deve ser compatível
ao risco assumido. Assim, foi necessário estimar o risco sistemático (beta) – que não
pode ser diversificado - para precificar o custo de oportunidade do capital investido.
Como o uso de capital de terceiros enseja o surgimento do “risco de dificuldades
financeiras”, o beta sofre variações com a maior ou menor alavancagem. Para captar
essa influência e sua consequência no fluxo de caixa livre foram considerados três
alternativas quanto a estrutura de capital. A alternativa 1 retratou o emprego apenas
de capital dos cooperados; a alternativa 2, empregou tanto o capital próprio (dos
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cooperados) quanto o de terceiros, em iguais proporções; e a alternativa 3 adotou
uma forma de financiamento bem alavancada – 80% de dívida e 20% de capital dos
cooperados.

O risco sistemático (beta do projeto) variou de 0,37 à 1,85, consoante a intensidade
do uso de dívida no financiamento do projeto. Como consequência, o custo de
oportunidade de capital foi estimado em 9,39% a.a (alternativa 1), 11,54% a.a
(alternativa 2); e 16,79% a.a (alternativa 3).

Trazendo para o presente todos os valores projetados ao longo dos 25 anos de vida
útil prevista da micro usina de energia solar, obteve-se os seguintes valores presentes
líquidos: R$ 1.053.781,00 para utilização de 100% capital próprio, R$ 842.224,00 com
o uso de 50% de capital próprio e R$ 469.503,00 para o emprego de 20% de capital
próprio.

Não restam dúvidas que neste caso especial de uma cooperativa, isenta de imposto
de renda, o uso da dívida não possibilita adicionar valor aos cooperados em linha com
o que é usualmente recomendado na literatura de finanças, e cujos fundamentos de
estrutura de capital remontam aos famosos estudos sobre estrutura de capital de
Modigliani e Miller, das décadas de 60 e 70 do Século XX. Contudo, o uso da
alavancagem permite que a cooperativa de energia solar ainda gere valor aos
investidores com uma rentabilidade que excede às expectativas dos detentores do
capital próprio, devidamente corrigidas pelo risco do projeto. Além do mais, pode ser
justificada por mobilizar no projeto apenas uma pequeno montante de recursos dos
cooperados.

Por fim, registra-se que apesar do volume investido na usina analisada ser baixo,
projetos dessa natureza são plenamente justificáveis. Geram valor para os seus
investidores, contribuem para a geração de energia limpa e a preservação do meio
ambiente, e estimulam a produção de equipamentos e máquinas que podem ser
produzidos no país. Assim, deveriam receber grandes estímulos por parte dos órgãos
de governos, uma vez que os níveis de irradiação solar são abundantes e muito pouco
utilizados no país. A multiplicação de micro, pequenas e grandes usinas de energia
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fotovoltaica poderia, de fato, constituir uma nova oportunidade de investimento,
contribuindo para aprimorar ainda mais a matriz energética brasileira e fomentar as
economias regionais.
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Apêndice A - Tabelas

Foram feitas simulações reais do financiamento, considerando duas alternativas de
estrutura de capital do projeto com uso de dívida no montante de 80% e 50% do valor
necessário para a sua implantação. As repercussões financeiras do uso de capital de
terceiro foram incorporadas nos fluxos de caixa do projeto referentes às alternativas 2
e 3, analisadas no capítulo seguinte.

A Tabela 16 apresenta a simulação do financiamento com prazo de 60 meses e
carência de três meses para financiamento de 80%.
Tabela 16
Simulação do financiamento 80%
Mês
Mês 00
Mês 01
Mês 02
Mês 03
Mês 04
Mês 05
Mês 06
Mês 07
Mês 08
Mês 09
Mês 10
Mês 11
Mês 12
Mês 13
Mês 14
Mês 15
Mês 16
Mês 17
Mês 18
Mês 19
Mês 20
Mês 21
Mês 22
Mês 23
Mês 24
Mês 25
Mês 26
Mês 27

Saldo Inicial
0
220.880,00
220.880,00
220.880,00
220.880,00
217.004,91
213.129,82
209.254,74
205.379,65
201.504,56
197.629,47
193.754,39
189.879,30
186.004,21
182.129,12
178.254,04
174.378,95
170.503,86
166.628,77
162.753,68
158.878,60
155.003,51
151.128,42
147.253,33
143.378,25
139.503,16
135.628,07
131.752,98

Juros
0
0
0
6.362,54
2.100,80
2.063,95
2.027,09
1.990,23
1.953,38
1.916,52
1.879,67
1.842,81
1.805,95
1.769,10
1.732,24
1.695,38
1.658,53
1.621,67
1.584,82
1.547,96
1.511,10
1.474,25
1.437,39
1.400,53
1.363,68
1.326,82
1.289,97
1.253,11

Amortização
0
0
0
0
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09
3.875,09

Prestação
0
0
0
6.362,54
5.975,89
5.939,03
5.902,18
5.865,32
5.828,47
5.791,61
5.754,75
5.717,90
5.681,04
5.644,18
5.607,33
5.570,47
5.533,62
5.496,76
5.459,90
5.423,05
5.386,19
5.349,33
5.312,48
5.275,62
5.238,77
5.201,91
5.165,05
5.128,20

Saldo Final
220.880,00
220.880,00
220.880,00
220.880,00
217.004,91
213.129,82
209.254,74
205.379,65
201.504,56
197.629,47
193.754,39
189.879,30
186.004,21
182.129,12
178.254,04
174.378,95
170.503,86
166.628,77
162.753,68
158.878,60
155.003,51
151.128,42
147.253,33
143.378,25
139.503,16
135.628,07
131.752,98
127.877,89
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Tabela 16
Simulação do financiamento 80% - conclui
Mês 28
127.877,89
1.216,25
3.875,09
5.091,34
124.002,81
Mês 29
124.002,81
1.179,40
3.875,09
5.054,49
120.127,72
Mês 30
120.127,72
1.142,54
3.875,09
5.017,63
116.252,63
Mês 31
116.252,63
1.105,69
3.875,09
4.980,77
112.377,54
Mês 32
112.377,54
1.068,83
3.875,09
4.943,92
108.502,46
Mês 33
108.502,46
1.031,97
3.875,09
4.907,06
104.627,37
Mês 34
104.627,37
995,12
3.875,09
4.870,20
100.752,28
Mês 35
100.752,28
958,26
3.875,09
4.833,35
96.877,19
Mês 36
96.877,19
921,4
3.875,09
4.796,49
93.002,11
Mês 37
93.002,11
884,55
3.875,09
4.759,64
89.127,02
Mês 38
89.127,02
847,69
3.875,09
4.722,78
85.251,93
Mês 39
85.251,93
810,84
3.875,09
4.685,92
81.376,84
Mês 40
81.376,84
773,98
3.875,09
4.649,07
77.501,75
Mês 41
77.501,75
737,12
3.875,09
4.612,21
73.626,67
Mês 42
73.626,67
700,27
3.875,09
4.575,36
69.751,58
Mês 43
69.751,58
663,41
3.875,09
4.538,50
65.876,49
Mês 44
65.876,49
626,56
3.875,09
4.501,64
62.001,40
Mês 45
62.001,40
589,7
3.875,09
4.464,79
58.126,32
Mês 46
58.126,32
552,84
3.875,09
4.427,93
54.251,23
Mês 47
54.251,23
515,99
3.875,09
4.391,07
50.376,14
Mês 48
50.376,14
479,13
3.875,09
4.354,22
46.501,05
Mês 49
46.501,05
442,27
3.875,09
4.317,36
42.625,96
Mês 50
42.625,96
405,42
3.875,09
4.280,51
38.750,88
Mês 51
38.750,88
368,56
3.875,09
4.243,65
34.875,79
Mês 52
34.875,79
331,71
3.875,09
4.206,79
31.000,70
Mês 53
31.000,70
294,85
3.875,09
4.169,94
27.125,61
Mês 54
27.125,61
257,99
3.875,09
4.133,08
23.250,53
Mês 55
23.250,53
221,14
3.875,09
4.096,22
19.375,44
Mês 56
19.375,44
184,28
3.875,09
4.059,37
15.500,35
Mês 57
15.500,35
147,42
3.875,09
4.022,51
11.625,26
Mês 58
11.625,26
110,57
3.875,09
3.985,66
7.750,18
Mês 59
7.750,18
73,71
3.875,09
3.948,80
3.875,09
Mês 60
3.875,09
36,86
3.875,09
3.911,94
0
TOTAL
67.285,80
220.880,00
288.165,80
0
Fonte: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/simulador/?productCode=AOI_
055&valorBem=276100&percentualFinanciado=80&prazoFinanciamento=60&prazoCarencia=3&sprea
dAgente=3&projecaoInflacaoAnual=3.63

A Tabela 17 traz a simulação para 50% com prazo de 60 meses e carência de três
meses.
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Tabela 17
Simulação do financiamento 50%
Mês
Mês Inicial
Mês 01
Mês 02
Mês 03
Mês 04
Mês 05
Mês 06
Mês 07
Mês 08
Mês 09
Mês 10
Mês 11
Mês 12
Mês 13
Mês 14
Mês 15
Mês 16
Mês 17
Mês 18
Mês 19
Mês 20
Mês 21
Mês 22
Mês 23
Mês 24
Mês 25
Mês 26
Mês 27
Mês 28
Mês 29
Mês 30
Mês 31
Mês 32
Mês 33
Mês 34
Mês 35
Mês 36
Mês 37
Mês 38
Mês 39
Mês 40
Mês 41
Mês 42
Mês 43

Saldo inicial
0,00
138.050,00
138.050,00
138.050,00
138.050,00
135.628,07
133.206,14
130.784,21
128.362,28
125.940,35
123.518,42
121.096,49
118.674,56
116.252,63
113.830,70
111.408,77
108.986,84
106.564,91
104.142,98
101.721,05
99.299,12
96.877,19
94.455,26
92.033,33
89.611,40
87.189,47
84.767,54
82.345,61
79.923,68
77.501,75
75.079,82
72.657,89
70.235,96
67.814,04
65.392,11
62.970,18
60.548,25
58.126,32
55.704,39
53.282,46
50.860,53
48.438,60
46.016,67
43.594,74

Juros
0,00
0,00
0,00
3.841,16
1.268,69
1.246,43
1.224,18
1.201,92
1.179,66
1.157,40
1.135,15
1.112,89
1.090,63
1.068,37
1.046,11
1.023,86
1.001,60
979,34
957,08
934,83
912,57
890,31
868,05
845,79
823,54
801,28
779,02
756,76
734,51
712,25
689,99
667,73
645,47
623,22
600,96
578,70
556,44
534,19
511,93
489,67
467,41
445,16
422,90
400,64

Amortização
0,00
0,00
0,00
0,00
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93
2.421,93

Prestação
0,00
0,00
0,00
3.841,16
3.690,62
3.668,36
3.646,11
3.623,85
3.601,59
3.579,33
3.557,08
3.534,82
3.512,56
3.490,30
3.468,04
3.445,79
3.423,53
3.401,27
3.379,01
3.356,76
3.334,50
3.312,24
3.289,98
3.267,72
3.245,47
3.223,21
3.200,95
3.178,69
3.156,44
3.134,18
3.111,92
3.089,66
3.067,40
3.045,15
3.022,89
3.000,63
2.978,37
2.956,12
2.933,86
2.911,60
2.889,34
2.867,08
2.844,83
2.822,57

Saldo final
138.050,00
138.050,00
138.050,00
138.050,00
135.628,07
133.206,14
130.784,21
128.362,28
125.940,35
123.518,42
121.096,49
118.674,56
116.252,63
113.830,70
111.408,77
108.986,84
106.564,91
104.142,98
101.721,05
99.299,12
96.877,19
94.455,26
92.033,33
89.611,40
87.189,47
84.767,54
82.345,61
79.923,68
77.501,75
75.079,82
72.657,89
70.235,96
67.814,04
65.392,11
62.970,18
60.548,25
58.126,32
55.704,39
53.282,46
50.860,53
48.438,60
46.016,67
43.594,74
41.172,81

Continua

96

Tabela 17
Simulação do financiamento 50% - conclui
Mês 44
41.172,81
378,38
2.421,93
2.800,31
38.750,88
Mês 45
38.750,88
356,12
2.421,93
2.778,05
36.328,95
Mês 46
36.328,95
333,87
2.421,93
2.755,80
33.907,02
Mês 47
33.907,02
311,61
2.421,93
2.733,54
31.485,09
Mês 48
31.485,09
289,35
2.421,93
2.711,28
29.063,16
Mês 49
29.063,16
267,09
2.421,93
2.689,02
26.641,23
Mês 50
26.641,23
244,84
2.421,93
2.666,77
24.219,30
Mês 51
24.219,30
222,58
2.421,93
2.644,51
21.797,37
Mês 52
21.797,37
200,32
2.421,93
2.622,25
19.375,44
Mês 53
19.375,44
178,06
2.421,93
2.599,99
16.953,51
Mês 54
16.953,51
155,80
2.421,93
2.577,73
14.531,58
Mês 55
14.531,58
133,55
2.421,93
2.555,48
12.109,65
Mês 56
12.109,65
111,29
2.421,93
2.533,22
9.687,72
Mês 57
9.687,72
89,03
2.421,93
2.510,96
7.265,79
Mês 58
7.265,79
66,77
2.421,93
2.488,70
4.843,86
Mês 59
4.843,86
44,52
2.421,93
2.466,45
2.421,93
Mês 60
2.421,93
22,26
2.421,93
2.444,19
0,00
TOTAL
40.633,23
138.050,00
178.683,23
0,00
Fonte: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/simulador/?productCode=AOI_
055&valorBem=276100&percentualFinanciado=50&prazoFinanciamento=60&prazoCarencia=3&sprea
dAgente=3&projecaoInflacaoAnual=3.63

