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RESUMO 

 

As mudanças da economia afetam as empresas consideravelmente, a ponto de 
estimular os seus gestores a buscarem alternativas realmente eficazes na gestão do 
custo. A concorrência é fator de peso para que sejam ofertados produtos e serviços 
cada vez mais competitivos a um custo cada vez menor. É nesse cenário que 
oportunidades de reduzir o custo trazem à luz investimentos como os em fontes de 
energia renovável. Nesse sentido, essa dissertação, com o objetivo de analisar a 
viabilidade financeira de um projeto de energia solar para a Santa Casa de Montes 
Claros, apresenta uma revisão da literatura sobre sistemas fotovoltaicos e análise de 
investimento. Foram levantadas as características da matriz energética brasileira, o 
panorama mundial acerca da energia fotovoltaica, a perspectiva de crescimento da 
tecnologia fotovoltaica, as tecnologias de obtenção de energia elétrica com fonte na 
incidência de raios solares, os painéis fotovoltaicos e o sistema que utiliza painéis 
concentradores, CSP, ambos têm no seu funcionamento o aquecimento da água 
para gerar vapor, e este irá movimentar o gerador elétrico através de uma turbina, e 
os incentivos através do ICMS e CONFINS. Ademais, os principais indicadores de 
análise financeira como a TIR, o VPL e o Payback que auxiliam a tomada de 
decisão. Outro indicador apresentado foi o custo do Kw/h do projeto no período de 
15 anos. Na discussão de resultados foram apresentadas as informações obtidas 
por meio de entrevistas estruturadas com os diretores da instituição, que foram de 
grande importância para o trabalho e também para a tomada de decisão. Os 
resultados da pesquisa apontaram a vantagem da planta fotovoltaica em relação à 
aquisição de créditos de energia, por apresentar uma redução do custo da energia 
maior e ainda ser viável em relação ao CSP por ser possível sua instalação nos 
telhados do hospital, já que o CSP não oferece essa possibilidade. As análises aqui 
apresentadas são relevantes para a sociedade, visto que pode ser fonte inspiradora 
para outras instituições filantrópicas que buscam uma forma sustentável de 
equilibrar suas finanças e ofertar mais serviços. 
 
 
 
Palavras-chave: Energia, renovável, fotovoltaico, viabilidade, finanças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Changes in the economy affect companies considerably, to the point of encouraging 
their managers to look for truly cost-effective alternatives. Competition is a major 
factor in offering increasingly competitive products and services at ever-lower cost. 
And in this scenario that, opportunities to reduce cost, brings to light investments 
such as those in renewable energy sources. In this sense, this dissertation, aiming to 
analyze the financial viability of a solar energy project for Santa Casa de Montes 
Claros, presents a literature review on photovoltaic systems and investment analysis. 
The characteristics of the Brazilian energy matrix, the world panorama about 
photovoltaic energy, the prospect of growth of photovoltaic technology, the 
technologies for obtaining electricity from the source of sunlight, the photovoltaic 
panels and the system that uses panels were surveyed. Concentrators, CSP, both 
have in their operation the heating of water to generate steam, which will move the 
electric generator through a turbine, and incentives through ICMS and CONFINS. In 
addition, key financial analysis indicators such as TIR, NPV and Payback assist 
decision making. Another indicator presented was the cost of the project's Kw /h over 
a period of 15 years. In the discussion of results, information obtained through 
structured interviews with the directors of the institution was presented, which were of 
great importance for the work and also for decision making. The research results 
pointed out the advantage of the photovoltaic plant in relation to the acquisition of 
energy credits, as it presents a higher energy cost reduction and is still viable 
compared to the CSP because it can be installed on the hospital roofs, since the 
CSP does not offer this possibility. The analyzes presented here are relevant to 
society, as they can be an inspiring source for other philanthropic institutions seeking 
a sustainable way to balance their finances and offer more services. 

 

 

 

 

Keywords: Energy, renewable, photovoltaic, feasibility, finance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A habilidade humana, desenvolvida desde a era pré-histórica manuseando o 

fogo para a cocção dos alimentos e proteção de animais, até os dias atuais com as 

fontes de energia renováveis, possibilitou o desenvolvimento das sociedades 

(Nakabayashi, 2014). Implementar novas tecnologias para compor a matriz 

energética do país torna-se inevitável desde a crise energética brasileira em que a 

iminência de um “apagão” 1 alertou a todos para a crise do setor.  

As fontes de energia renováveis ganham destaque no cenário econômico. O 

desenvolvimento das tecnologias, a redução dos custos de instalação e manutenção 

faz com que projetos de micro geração de energia sejam viáveis e atrativos. 

Consumidores residenciais e comerciais podem gerar parte da eletricidade 

consumida e reduzir o custo com energia.  

A luz irradiada pelo sol fornece energia abundante que pode ser aproveitada, 

ainda que em dias nublados. Os primeiros sistemas a aproveitarem essa energia, 

convertiam a luz em energia térmica, aquecendo água. Esta por sua vez pode ser 

utilizada para diversos fins, tanto em residências quanto no comércio e indústria.  

Posterior ao aquecimento, com a exploração espacial, surgiua conversão da 

luz solar em eletricidade. Foram criados painéis com essa capacidade para fornecer 

energia para os satélites, porém, no lançamento, a tecnologia possuía um custo 

muito elevado. Nos últimos anos o custo dos painéis solares reduziu bastante, 

possibilitando maior acesso a essa fonte de energia. (Perlin, 2002) 

A energia fotovoltaica ganha destaque em nosso país por possuirmos 

elevadas taxas de radiação solar. Nos trópicos, a maior parte do ano tem-se tempo 

ensolarado. No Brasil, os estados, principalmente os da região sudeste, centro-oeste 

e nordeste, por localizarem mais próximos à linha do equador recebem altos níveis 

de radiação, o que maximiza a taxa geração do sistema. 

 Os sistemas hidroelétricos demandam grandes áreas para criação das 

represas e, por consequência, localizam-se muito distantes dos centros de carga. 

Ainda, as proporções continentais do país elevam o custo da energia hidroelétrica 

                                            
1
 Termo utilizado para apontar a iminente possibilidade de desligamento total do sistema de 

transmissão de energia elétrica por conta da baixa capacidade de geração frente ao elevado 

consumo. 
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com a transmissão das usinas até as subestações que conta ainda com as perdas 

que ocorrem nas malhas de um ponto a outro. (BRASIL, 2012) 

Rodrigues (2002), afirma que a micro geração aproxima a fonte geradora da 

fonte consumidora, torna mais acessível a energia no ponto de consumo reduzindo 

as perdas de transmissão, o que diminui o custo do KW/h e torna atrativa essa 

tecnologia. 

Este estudo visa analisar a dinâmica de viabilização de um projeto de micro 

geração de energia elétrica com sistemas solares para atender um complexo 

hospitalar.  

Para cumprir a sua finalidade, o estudo tem como objetivo geral explicitar os 

elementos que, em seu conjunto, permitem o desenvolvimento de um projeto, 

economicamente viável, de micro geração de energia com sistemas solares para 

atender um complexo hospitalar. 

 

1. Examinar as tecnologias fotovoltaicas disponíveis comercialmente; 

2. Examinar a possível contribuição do projeto para a sustentabilidade da 

instituição hospitalar que serve como unidade de análise desta 

dissertação; 

3. Examinar a possível contribuição do projeto para a ampliação da oferta 

dos serviços já prestados pela unidade hospitalar; 

4. Examinar a possível contribuição do projeto para a oferta de novos 

serviços pela unidade hospitalar. 

 

O estudo é justificado por buscar alternativa para o elevado custo com 

energia elétrica que o hospital possui o que possibilitará aplicar os recursos em 

novos projetos de filantropia ou ampliar os atendimentos realizados na região e a 

autossustentabilidade apontada na sua missão. 
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Ademais, a quantidade de pesquisas realizadas sobre a temática ainda é 

baixa, zero na Spell e quinze na Capes, quando comparadas as quantidades antes 

de inserir as palavras chave, 20 na spell e 1.500 na Capes, tema do trabalho, 

conforme pôde ser verificado nas principais bases de produção científica, Spell e 

Capes, em 5 de agosto de 2019 (Tabela 1).  

 

Tabela 1 
Quantidade de Publicações 

Base Palavras Chave Quantidade de Trabalhos 

Spell 
energia 20 

estudo; caso; energia; solar 0 

Capes 
estudo; caso; energia;  fotovoltaico 1500 

energia;  fotovoltaico; viabilidade; financeira 15 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A constante elevação nas tarifas da energia elétrica, que iniciaram no ano de 

2014, com um reajuste de 16,33% seguido de outro de 28,80% em 2015, é forte 

indicador para a análise de investimento em sistemas alternativos de geração de 

energia elétrica. Em contrapartida, os sistemas de geração fotovoltaica vêm 

apresentando redução nos custos de instalação e manutenção, o que os torna uma 

opção atrativa. 

Como consequência, temos a estabilidade que o sistema traz, já que o 

consumo de eletricidade não estará, na sua totalidade, vulnerável às oscilações 

oriundas de períodos de estiagem, que provocam baixos níveis dos reservatórios e 

acionamento das termelétricas, e do câmbio que tem impacto direto no valor do 

barril do petróleo e, por consequência, no custo de geração das termelétricas que é 

repassado aos consumidores. 

Ainda, temos o viés da sustentabilidade, pois o hospital é um grande 

consumidor de energia, visto que quase todas as instalações contam com o uso de 

equipamento de ar condicionado, seja para conforto, seja para atender 

necessidades impostas por normativas e regulamentações do setor. 

O trabalho segue estruturado ao longo de quatro seções. A primeira segue 

com a revisão bibliográfica acerca da microgeração de energia, dos sistemas 

fotovoltaicos e suas tecnologias e também alguns dos conceitos dos principais 

indicadores utilizados para análise financeira de investimentos. 
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A segunda é dedicada à metodologia e aos cenários utilizados para a 

estimação de consumo, geração e manutenção do sistema instalado, coleta de 

dados e cálculo dos indicadores financeiros para a análise de viabilidade. 

Na terceira, são realizadas as discussões e análises com base nos dados 

coletados e estimativas realizadas, bem como análise dos indicadores financeiros 

para a tomada da decisão acerca da viabilidade do sistema e informações obtidas 

com entrevistas realizadas com os diretores da instituição. 

Por fim, a quarta seção apresenta as conclusões e sugestões dos resultados 

obtidos, as limitações do trabalho e sugestões de estudos futuros do tema. 
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2. ENERGIA SOLAR 

 

A Terra orbita em torno do Sol que emite altos índices de radiação, que 

chegam à atmosfera terrestre interagindo e causando o fenômeno conhecido como 

atenuação. Esse fenômeno é essencial, pois reduz os índices de radiação 

ultravioleta, o que possibilita a vida, e ainda promove a absorção e espalhamento 

dessa radiação. (Pes, Martins & Pereira, 20119) 

A radiação espalhada sobre a superfície da Terra pode ser aproveitada e 

convertida para aproveitamento de diferentes formas. A geração de eletricidade 

pode advir de sistemas de conversão direta, em que a energia estará disponível 

imediatamente, ou indireta, em que o aproveitamento só ocorre após uma ou mais 

etapas. (Pes, Martins, & Pereira, Fundamentos para otimizacao da geracao 

fotovoltaica, 2019) 

A conversão da energia solar em elétrica pode ocorrer por sistemas térmicos 

ou células  fotovoltaicas. No caso das células fotovoltaicas o silício passa por 

processos que o tornam capaz de converter a radiação em eletricidade 

(Nakabayashi, 2014). 

Por sua vez, o silício apresenta boa versatilidade, que pode ser 

monocristalino,  policristalino  ou em forma de filme, domina o mercado, ampliando o 

número de possibilidades de alternativas para criar sistemas de geração fotovoltaica. 

(Pes, Martins, & Pereira, Fundamentos para otimizacao da geracao fotovoltaica, 

2019) 

A utilização de sistemas de geração de eletricidade baseados em sistemas 

fotovoltaicoscomeçou na década de 1950 em aplicações espaciais. Posteriormente, 

o setor de telecomunicações, para suprir energia das estações repetidoras e nos 

anos 1980, com o intuito de fornecer energia para instalações rurais distantes das 

redes de energia, pois o custo de montar uma rede para levar eletricidade a essas 

localidades superava o do sistema fotovoltaico. (Ghirardi, 2003) 

Além da corrida espacial e dos sistemas isolados, a crise petrolífera da 

década de 1970 impulsionou as pesquisas e o desenvolvimento de células 

fotovoltaicas de maior eficiência, seguido de novas tecnologias de aplicação. 

(Vallêra, 2006) 



18 

 

A tecnologia de geração de energia elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos 

possui elevado potencial no Brasil. Os sistemas podem ser vultosas plantas com 

painéis instalados em estruturas no solo, com inclinação, para reduzir a refração da 

luz que incide sobre o painel, permitindo o maior aproveitamento da energia e alta 

capacidade de fornecimento, ou em sistemas simples residenciais para atender a 

demanda do consumidor. Regiões brasileiras com menor incidência solar são 

capazes de gerar mais eletricidade que os locais mais ensolarados da Alemanha, 

como pode ser observado na Figura 1. (Pereira, et al., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Potencial de geração solar fotovoltaica 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª Edição 
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Os painéis fotovoltaicos são compostos por módulos e estes de células de 

silício dopados com boro gerando um componente positivo e com o fósforo que 

determina o componente negativo da célula (Figura 2). Os módulos são interligados 

por meio de ligações elétricas seriadas ou paralelas. Ainda, os módulos podem ser 

constituídos de células mono ou policristalinas de acordo com a característica 

desejada no painel, diferenciando também no rendimento final. Por fim, os painéis 

são montados em perfil metálico para garantir a rigidez, lâminas de vidro e o material 

emborrachado, também conhecido como EVA, para proteção de condições 

climáticas, Figura 3. (Machado & Miranda, 2015) 

 
 
 

Figura 2 - Composição da célula fotovoltaica 
Fonte: Energia Solar Fotovoltaica: Uma Breve Revisão 
 
 

 

 

Figura 3 - Painel Fotovoltaico 
Fonte: Energia Solar Fotovoltaica: Uma Breve Revisão] 
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A tecnologia é bastante versátil, o que a torna mais acessível. Os painéis 

podem ser instalados nos telhados das edificações, em coberturas de 

estacionamentos e até fachadas de prédios, Figura 4. Em alguns casos, observa-se 

a integração do sistema na arquitetura do projeto da edificação, Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Edifício Sede da Eletrosul em Florianópolis‐SC 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª Edição 

 

 

 

 

Figura 5 - Casa Eficiente Eletrosul 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª Edição 
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Além disso, temos a terceira geração da tecnologia dos painéis fotovoltaicos 

com a criação do filme orgânico, Figura 6. Trata-se de uma opção com baixa 

emissão de gases na sua fabricação e grande aplicabilidade, com vasta 

possibilidade de customização. O filme pode ser aplicado em fachadas já existentes 

dos edifícios, o que reduz a incidência de luz no interior do prédio e consequente 

diminuição da temperatura interna, o que agrega duplo benefício para a tecnologia, 

que além de gerar energia elétrica possibilita a economia nos sistemas de 

refrigeração. (Sunew, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Filme Orgânico Fotovoltaico 
Fonte: https://sunew.com.br/celulas-fotovoltaicas-organicas-opv/ 

 

 

Outra inovação na geração fotovoltaica são as células solares perovskitas 

(PSCs), que surpreendeu a comunidade científica nos últimos anos ao elevar sua 

eficiência em 20%. Além disso, são fabricadas com materiais, como o chumbo e 

técnicas de baixo custo. Apesar das suas vantagens em relação à célula de silício, 

tem grandes desafios a superar para ser comercialmente viável, a exemplo, a baixa 

durabilidade de seu material. (Szostak, Castro, Marques, & Nogueira, 2017) 

Esse tipo de célula, a perovskita, foi produzido no Brasil pela primeira vez 

pelo Instituto de Química da Unicamp sem a colaboração de grupos estrangeiros, o 

que possibilita autonomia do país na tecnologia. Outro fator relevante é que a célula 

produzida alcançou eficiência de 13%, assemelhando-se à célula de silício. Esse 

índice de eficiência indica o quanto da energia solar incidida na superfície da célula 

é convertida em energia elétrica. (Filho, 2016) 

 
 
 

 

 

https://sunew.com.br/celulas-fotovoltaicas-organicas-opv/
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Outra tecnologia oriunda da energia solar, a heliotérmica, ou como é 

amplamente conhecida, Concentrating Solar Power - CSP, é uma boa opção para 

suprir demanda de energia elétrica. Essa tecnologia é baseada num sistema de 

painéis que promovem a reflexão dos raios solares que incidem sob o solo, 

concentrando-os numa torre Figura 7. A concentração desses raios fornece calor 

que muda o sal do estado sólido para o estado líquido, o que possibilita a geração 

mesmo em períodos noturnos, já que o sal líquido pode ser armazenado para utilizar 

quando não há incidência solar. Após essa mudança de estado, ele percorre dutos 

que passam em uma caldeira que possui em seu interior uma serpentina com água. 

Essa água é então aquecida se tornando vapor que, por sua vez, movimenta uma 

turbina e esta gera a energia elétrica. (IEA, 2010) 

 

Figura 7 - Esquema de um sistema CSP 
Fonte: https://reneweconomy.com.au/how-it-works-solar-power-towers-with-integrated-storage-78892/ 

 

 

https://reneweconomy.com.au/how-it-works-solar-power-towers-with-integrated-storage-78892/
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Figura 8 - Planta de um CSP 
Fonte: https://www.ucsusa.org/clean-energy/renewable-energy/concentrating-solar-power-plants 
 

 

Como pode ser observado na Figura 8, o CSP é um sistema que demanda 

uma área útil considerável, com torres que chegam a 250m de altura e heliostatos 

distribuídos em um raio de até 3km, o que pode inviabilizar sua implementação para 

sistemas que demandem uma geração baixa. Ainda como apresentado por 

Guimarães (2010, pág. 8) "a demanda por recursos hídricos para que o sistema 

opere é considerável, e também para a lavagem dos painéis".  Isso para a região é 

um fator complicador visto que a escassez desse recurso ao longo do ano é 

demasiadamente considerável. 

Ademais, o modelo de CSP que utiliza um volume menor de água utiliza 

painéis concentradores parabólicos, que aquecem a água diretamente nos dutos, e, 

com isso, reduz o volume necessário para que o sistema opere, porém, esse tipo é 

de baixa eficiência. (Baeyens, Cacères, Degrève, & Zhang, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucsusa.org/clean-energy/renewable-energy/concentrating-solar-power-plants
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Para que o sistema CSP seja viável, é necessária uma incidência solar anual 

a partir de 2000Kwh/m2 e baixa nebulosidade, o que no Brasil ocorre em algumas 

regiões de Minas Gerais e nos estados nordestinos, como pode ser visto na Figura 

9: 

 

Figura 9 - Irradiação Direta Normal – Total Anual 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª Edição 

 

 

A tecnologia solar térmica é amplamente utilizada para sistemas de 

refrigeração, que demandam projetos com baixa temperatura, pouco abaixo dos 

100º C. O principal ponto que oferece vantagem está no fato que a necessidade dos 

sistemas de ar condicionado se dá, principalmente, nos horários de maior incidência 

de calor irradiado pelo sol. Além disso, possibilita a utilização de coletores planos de 

alto desempenho ou concentradores de pequeno porte, em virtude das 

características dos sistemas de baixa temperatura. (Pereira, et al., 2017) 
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Além disso, outra opção viável, é a compra de créditos de energia solar para 

abater no consumo da conta do consumidor final. Nessa modalidade, o cliente paga 

uma taxa de adesão ao programa que é utilizada para o custeio da operação. 

Quando a planta começa a operar é cobrada uma assinatura mensal e recebe uma 

cota pré-definida de acordo com o plano contratado para abater na conta de energia. 

Essa modalidade está regulamentada na RN482/12. 

A empresa CartãoSolar, uma startup que viabiliza esse tipo de 

empreendimento, localizada em Itampema Santa Catarina, oferece um plano com 

adesão de R$675,00 parcelados em 18 vezes, e oferece um plano de 100Kw/mês 

ao valor de R$68,00 que gera uma economia de R$17,00 para o cliente. (Audi, 

2018) 

 

 

Figura 10 - Cálculo do desconto gerado com o plano da CartãoSolar 
Fonte: https://projetodraft.com/que-tal-comprar-creditos-de-energia-solar-e-ganhar-desconto-na-
conta-de-luz-conheca-a-cartao-solar/ 
 

Outra empresa que trabalha com a concessão de créditos é a COSOL, 

empresa de marketplace de Energia Renovável, situada em São Paulo - SP, que 

trabalha com a proposta de condomínio solar em que o consumidor optar pela cota 

de proprietário ou de locatário. A cota de proprietário ainda não foi disponibilizada 

por não ter liberação da CVM, enquanto que a cota de locatário já é disponibilizada e 

o consumidor adquire a energia a um valor abaixo do de mercado, que não foi 

divulgado, mas indicam uma economia de até 20%, para abater o Kw/h da cota na 

conta de energia da concessionária. Essa modalidade está prevista e regulamentada 

https://projetodraft.com/que-tal-comprar-creditos-de-energia-solar-e-ganhar-desconto-na-conta-de-luz-conheca-a-cartao-solar/
https://projetodraft.com/que-tal-comprar-creditos-de-energia-solar-e-ganhar-desconto-na-conta-de-luz-conheca-a-cartao-solar/
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na resolução normativa 687/15 da ANEEL onde fica bem definido o autoconsumo 

remoto e geração compartilhada. (Cosol, 2015 - 2019) 

 

2.1 Cenário Energético brasileiro 

 

O Brasil tem se mantido entre os dez maiores consumidores de energia 

elétrica do mundo. O consumo, em 2017, cresceu 1,2% em relação ao ano anterior, 

sucedendo um período de queda por dois anos. A capacidade instalada de geração 

dos sistemas instalados no país, cresceu 4,5% no mesmo período de comparação, 

sendo impulsionado prioritariamente pela origem hidroelétrica. Observa-se, ainda, 

que a maior expansão para esse período foi nos sistemas de geração solar, 

encerrando o ano com uma capacidade instaladaquase quarenta vezes superior a 

de 2016, vide Tabela 2. Referindo-se à geração, o crescimento foi de 1,6%, sendo a 

eólica responsável por 26,5% do total, seguida do gás natural com 16,1% e uma 

redução de 2,6% nas usinas hidroelétricas. (EPE, 2018) 

A Tabela 2 elucida a capacidade de geração elétrica brasileira nos anos de 

2013 a 2017 por fonte de geração com os valores em Megawatt. A última coluna 

indica o percentual que cada fonte representa no total gerado e a penúltima coluna 

indica a variação que ocorreu no ano de 2017 em relação ao ano de 2016. 

 

Tabela 2 
Capacidade instalada de geração elétrica no Brasil (MW) 

Fonte Geradora 2013 2014 2015 2016 2017 
∆% 

(2017/2016) 
Part. % 
(2017)" 

Usinas Hidrelétricas 81.132 84.095 86.366 91.499 94.662 3,5 60,3 

Usinas Termelétricas 36.528 37.827 39.564 41.275 41.628 0,9 26,5 

PCH 4.620 4.790 4.886 4.941 5.020 1,6 3,2 

CGH 266 308 398 484 594 22,6 0,4 

Usinas Nucleares 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 - 1,3 

Usinas Eólicas 2.202 4.888 7.633 10.124 12.283 21,3 7,8 

Solar 5 15 21 24 935 3.836,30 0,6 

Total 126.743 133.913 140.858 150.338 157.112 4,5 100 
Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); Balanço Energético Nacional 2018; 

Elaboração: EPE 

Nota: Inclui autoprodução clássica; Considera-se a parte nacional de Itaipu (6.300 MW até o ano de 

2006, 7.000 MW a partir de 2007)  

PCH: Pequena Central Hidrelétrica; CGH: Central Geradora Hidrelétrica; 
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O sistema brasileiro constitui-se, essencialmente, por hidrotérmico de grande 

porte com forte predominância de usinas hidroelétricas de diversos proprietários, 

que atingiu a capacidade de geração de 152 Gw no ano de 217. Os sistemas eólicos 

e solares são considerados intermitentes em decorrência das condições climáticas 

dos locais das plantas, razão essa que confirma as hidrelétricas e termelétricas 

como fontes firmes de produção do sistema (Tabela 3). Atualmente, o sistema é todo 

interligado através do Sistema Interligado Nacional – SIN, o que o torna único 

mundialmente, devido as suas características e tamanho (Figura 11). 

 

Tabela 3 
Composição da Matriz Elétrica Brasileira – Maio de 2017 

Fonte % 

Hidroelétrica 61,27% 

Termoelétrica 26,92% 

Central Eólica 6,86% 

Pequena Hidroelétrica 3,27% 

Termonuclear 1,31% 

Central Hidroelétrica 0,35% 

Central Solar Fotovoltaica 0,02% 

Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª edição 
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Figura 11 - Representação do Sistema Interligado Nacional – SIN 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar 2ª edição 

 
 

Para o ano de 2018, a oferta de energia aumentou 1,7% observado o ano 

anterior. Com condições hídricas favoráveis, a produção oriunda das hidrelétricas 

cresceu 4,1%, já a produção eólica elevou sua produção em 14,4%, atingindo a 

potência de 14.390 Mw, uma expansão de 17,2%%, totalizando uma participação de 

83,3% de energia de fontes renováveis, já o consumo recuou 1,0% em relação a 

2017. (EPE, 2019) 

 

2.2 A importância da energia solar na matriz energética brasileira 

 

Com o intuito de elucidar a relevância de inserir sistemas de geração 

baseados em energia oriunda de uma fonte renovável abundante, é imprescindível 

partir de uma visão macro. Ao inteirar da prática de outros países, criamos subsídios 

para entender o panorama brasileiro e suas perspectivas.  Além disso, faz-se 
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necessário conhecer a legislação vigente, incentivos fiscais e os benefícios que a 

energia fotovoltaica traz para o crescimento da economia. 

 

2.2.1 Panorama Mundial 

 

A energia solar fotovoltaica teve expressivo crescimento nos últimos anos. A 

redução dos custos dos painéis e o desenvolvimento da tecnologia foram fatores 

que contribuíram consideravelmente para esse progresso. Alguns países se 

destacam no crescimento da geração fotovoltaica: Alemanha, Estados Unidos, 

Japão e, principalmente, a China, que assumiu a liderança da produção e instalação 

de painéis, fornecendo 70% da demanda mundial.(Esposito & Fuchs, 2013) 

Em 2016, o número de paineis solares instalados  e conectados à rede fora 

50% maior que no ano anterior. A China outra vez aparece como destaque, com 

crescimento de 128% na instalação de painéis  em relação a 2015, seguida da Índia, 

EUA e do Japão, que ultrapassaram a Alemanha, anteriormente líder de longa data. 

Com esse novo ranking, os países europeus ficaram de fora dos três maiores 

geradores de energia fotovoltaica. (EPIA, 2017) 

A expansão da capacidade instalada mundial de painéis fotovoltaicos, nos 

útlimos dez anos, foi superior a 4.500%. Em 2006  totalizava 6,6Mw de energia 

gerada passando a 306,5Mw em 2016. Percebe-se uma intensificação dos 

investimentos nessa tecnologia, principalmente por conta das política feed-in-tariff 3 

e queda nos preços dos painéis. (EPIA, 2017) 

Apesar do atual cenário de declínio do mercado na Europa, há uma 

perspectiva de crescimento do mercado global podendo superar os 48Gw em 2017. 

A incerteza da estabilidade dos preços dos módulos é questão em aberto, porém a 

abertura de novos mercados mantém a atratividade dessa indústria. (EPIA, 2017) 

Contudo, espera-se que o crescimento de sistemas fotovoltaicos continue 

liderado pela China e Índia, seguidos pelos países do Sudeste Asiático e América 

Latina. Países do cinturão solar, que estão próximos a linha do equador, onde a 

tecnologia pode competir em igual vantagem com os geradores a diesel, terão 

potencial de geração de 60 a 250Gw até 2020 e de 260 a 1.100Gw até 2030. (EPIA, 

2017) 
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2.2.2 Energia solar fotovoltaica no Brasil 

 

Com grande parte da matriz energética renovável, o Brasil tem destaque na 

geração hidráulica que tem sofrido nos últimos anos forte impacto por conta da 

estiagem.  Houve uma redução de 2,6% na produção hídrica, em 2017, comparada 

a do ano anterior, em contrapartida a geração por fontes não renováveis cresceu, 

chegando a 20,8% no mesmo ano. A importação de energia para suprir a demanda 

do consumo interno foi 0,7% superior ao ano de 2016, acompanhando a expansão 

do consumo total que teve um aumento de1,2%. (EPE, 2018) 

As mini e microgerações de energia apresentaram crescimento, 

principalmente pelos marcos regulatórios no setor elétrico que estabeleceram a 

possibilidade de compensação do excedente produzido. Os sistemas fotovoltaicos 

em 2017 possuíam capacidade instalada de 174,5MW e obtiveram uma geração de 

165,87GW/h representando 0,6% de toda geração no país, conforme Figura 12.  

 

 

Figura 12 - Composição da Geração de Energia Elétrica Brasileira 
Fonte: EPE 2018 pág. 19 
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Com grande potencial para a geração de energia elétrica a partir de sistemas 

fotovoltaicos, o Brasil se destaca por sua extensão territorial receber altos índices de 

irradiação. Em tempo, destaca o consumo de pico, que ocorre nos meses de 

dezembro a março, período esse em que a geração fotovoltaica atinge seus níveis 

máximos. Com isso, a contribuição desses sistemas na matriz energética ganha 

destaque visto que houve acentuada redução no custo de implementação. (Pereira, 

et al., 2017) 

A geração fotovoltaica pode ocorrer em grandes unidades, geração 

centralizada, que atualmente está concentrada nas regiões nordeste e centro oeste 

do país. Apesar de essas regiões possuírem altos índices de irradiação, elas estão 

mais afastadas dos grandes centros consumidores, o que num futuro próximo, 

quando os sistemas de transmissão atingirem a saturação e não comportarem a 

geração de tais unidades, demandarão investimentos maciços em novas redes, 

tornando, assim, outras regiões mais atraentes para a instalação de unidades 

geradoras. (Pereira, et al., 2017) 

Assim, as regiões sul e sudeste destacam-se por deter grande parte dos 

centros consumidores, encurtando, dessa forma, as distâncias entre as unidades 

geradoras e os centros de consumo. Ainda a vasta possibilidade de conexão com as 

redes de transmissão, sem a necessidade de novos investimentos, tornam as 

regiões ainda mais aprazíveis. Outro fator que contribui para elevar a atratividade da 

região é o índice de irradiação que no verão atinge valores considerados muito bons 

e, portanto, níveis satisfatórios de geração. (Pereira, et al., 2017) 

Outra modalidade é a geração distribuída que ocorre nas fachadas e telhados 

das edificações. Sua adoção tem sido cada vez maior, visto que a viabilidade desse 

tipo de sistema é mais atraente por conta das tarifas das concessionárias locais e 

dos níveis de irradiação onde são instaladas. Considerando que o consumo de 

eletricidade, por conta da instalação e utilização de equipamentos de ar 

condicionado, vem crescendo anualmente, e, ainda, o horário de pico coincidir com 

o de maior irradiação, faz com que esses sistemas sejam cada vez mais adotados 

como opção para a demanda elétrica. (Pereira, et al., 2017) 

Simultaneamente, temos a redução dos custos de instalação dos sistemas de 

micro e minigeração distribuídas, o que contribuiu para a exponenciação do 

crescimento desses sistemas a partir de 2016. Aliado a isso, o movimento das 

concessionárias que perceberam os benefícios dos sistemas fotovoltaicos e as 
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oportunidades que surgem com o investimento na instalação de sistemas 

residenciais e comerciais. (Pereira, et al., 2017) 

No ano de 2012, a REN 482/2018regulamentou a mini e microgeração, o que 

possibilitou a compensação da energia excedente gerada nos telhados das unidades 

consumidoras. A energia é injetada na rede da concessionária através da instalação 

da própria residência ou comércio, que poderá ser consumida posteriormente ou 

abatida do consumo de outra unidade que esteja registrada no mesmo CPF/CNPJ. 

(Pereira, et al., 2017) 

Em 2016, com a REN 687/2016, houve a extensão da abrangência do 

conceito de sistemas de mini e microgeração, propiciando, assim, a criação de 

consórcios, cooperativas e o autoconsumo remoto. Esse acréscimo possibilitou 

moradores de apartamentos, que não possuem área útil para implementar seu 

próprio sistema, participar de uma cooperativa e utilizar os créditos ali gerados na 

conta do seu apartamento. Ainda, com esses novos conceitos, estima-se que até 

2024, no Brasil, sejam instalados mais de 1,2 milhão de geradores solares com 

potência máxima de 5MWp. (Pereira, et al., 2017) 

 

2.2.3 Cenários e perspectivas de crescimento da energia solar fotovoltaica 

 

Ao observar a expansão da energia solar fotovoltaica, faz-se necessário 

considerar as variáveis envolvidas nesse processo com uma visão favorável e 

também desfavorável a esse crescimento. Apesar das características que favorecem 

a geração fotovoltaica, o cenário brasileiro aponta para um crescimento da geração 

de energia com base em termelétricas, que irão inserir até 18GW nos horários de 

pico.(Gonçalves, Costa, Pereira, & Martins, 2018) 

Apesar de o Brasil  possuir elevado potencial hídrico para expansão da 

geração com hidrelétricas, há um entrave que pode vir a ser invibializador. Como 

essa reserva está na região amazônica, a sua plena exploração esbarra nas 

questões ambientais. Ainda, a redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas 

em decorrência das estiagens, que são cada vez mais frequentes, tornam essa 

modalidade menos atrativa. (Marques, 2014) 
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Ainda assim temos uma estimativa de que a geração fotovoltaica cresça nos 

próximos anos. Os acordos  internacionais de redução da emissão de gases do 

efeito estufa aliados à redução dos custos de implementação de plantas eólicas e 

fazendas fotovoltaicas favorecem a geração limpa. (Nascimento, 2017) 

 

2.2.4 Experiência de outros países no incentivo a energia solar fotovoltaica 

 

 

O maior  desenvolvimento da energia fotovoltaica se deu em países onde 

foram definidas políticas de incentivo para a compra dos equipamentos e também a 

remuneração da energia gerada. A Alemanha destacou-se por muitos anos, 

alcançando resultados satisfatórios até que esbarrou  nos impactos que o sistema 

de remuneraçãofeed-in-tariff causou. Com isso, os alemães reviram e modificaram o 

modelo reduzindo os incentivos, causando, assim, impacto na expansão dos 

sistemas de fonte solar. (Nascimento, 2017) 

Também a Espanha implementou o modelo dos alemães, contudo com 

algumas particularidades, mas também não conseguiu significativo crescimento. 

Somente após rever sua legislação em 2004, a Espanha teve uma grande demanda 

de novas conexões, levando o país a ser um dos  lideres no hanking mundial. 

(Nascimento, 2017) 

A França optou por um modelo de remuneração que pode serpor tarifa prêmio 

ou  descontado no imposto de renda  com limide de €8.000 por  contribuinte. Esse 

modelo correspondeu a 25% do investimento em geração solar no país. (Carvalho, 

2014) 

 O Japão teve forte crescimento de sua capacidade de geração utilizando o 

modelofeed-in-tarif,estabelecendo obrigatoriedade de compra de energia gerada por 

fontes renováveis a uma tarifa estabelecida. Até 2012 eram predominantes sistemas 

residenciais, quando houve modificação no sistema de remuneração, e os projetos 

comerciais passaram a corresponder a 70% da geração fotovoltaica. (Nascimento, 

2017) 

A experiência Norte Americana obteve grande êxito com a implementação de 

sistemas em telhados de entidades públicas, onde o governo, em 1997, 

comprometeu-se a instalar 20.000  unidades até o ano de 2010. Aliada a esse 
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compromisso do governo, a indústria solar nos EUA tornou-se muito competitiva 

corroborando para o crescimento da geração fotovoltaica. (Carvalho, 2014) 

A China também optou pelo modelo feed-in-tariff, o que incentivou os 

investimentos no setor de geração fotovoltaica. Em 2005, ano marco no país para a 

geração solar, foi criada a lei de energias renováveis que além de regular trouxe 

diversos incentivos financeiros e subsídios à pesquisa na área. (Peroni, 2018) 

 

2.3 A geração distribuída de energia elétrica 

 

A geração distribuída, Figura 13, bastante difundida e aceita no Brasil, possui 

outras denominações equivalentes na literatura cujo sentido é o de nomear sistemas 

de geração próximos ao consumidor. Os termos de significância para a geração 

distribuída podem ser modificados em virtude da tecnologia ou potência instalada na 

unidade. (Barreto, 2014) 

 

 

Figura 13 - Geração Distribuída – Metodologia Operacional 
Fonte: GD Brasil, Geração distribuída: o futuro da energia compartilhada. Disponível em: 
http://www.gdbrasil.eng.br/geracao-distribuida. 
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A primeira legislação a citar a geração distribuída foi o Decreto nº 5.163, de 

30 de julho de  2004, em seu artigo 14: 

 

Art. 14.  Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída à 
produção de energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes 
concessionários, permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados 
pelo art. 8o da Lei no 9.074, de 1995, conectados diretamente no sistema 
elétrico de distribuição do comprador, exceto aquela proveniente de 
empreendimento: 
 
I - hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e 
II - termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a 
setenta e cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser estabelecida 
até dezembro de 2004. 
Parágrafo único.  Os empreendimentos termelétricos que utilizem biomassa 
ou resíduos de processo como combustível não estarão limitados ao 
percentual de eficiência energética prevista no inciso II do caput. (Brasil, 
2004) 

 

 

Percebe-se que nos últimos anos a busca por maiores margens de 

seguranças no setor de geração de energia elétrica tem se acentuado no panorama 

mundial. Não obstante, no Brasil também se evidencia esse cenário com a busca 

pela diversificação e descentralização de sua matriz. Esse movimento teve início na 

década de 90, quando houve a reforma do setor elétrico incentivando a 

implementação de pequenas hidrelétricas e, posteriormente, as termelétricas e 

sistemas eólicos. (Barreto, 2014) 
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2.3.1 Geração dispersa originada por energia solar 

 

Com início bastante tímido, os sistemas de geração por energia solar é uma 

tecnologia bastante modular com quase que ausência de emissão de poluentes e 

ruídos e baixa manutenção.  Sua baixa densidade energética é característica que 

faz com que essa tecnologia seja aplicada em sistemas dispersos e não 

centralizados. (Carvalho, 2014) 

Os grandes centros urbanos possuem muita limitação de espaço para a 

inserção de sistemas de geração de energia. Os sistemas fotovoltaicos têm maior 

indicação nesses locais em virtude da fácil adaptação nas edificações e ao seu 

sistema elétrico, visto que o grande leque de opções das novas tecnologias que tem 

surgido, como os filmes finos flexíveis, que podem ser instalados nos telhados dos 

prédios e cobertudas de estacionamentos, são uma boa opção. (Barreto, 2014) 

Aliada às possibilidades que os sistemas fotovoltaicos apresentam, a questão 

ambiental advinda junto a eles, tem sido mola propulsora para o crescimento dos 

investimentos nessa tecnologia. Ainda a importância  da mini e microgeração, nos 

próximos anos, para atender a caga existente, possibilitam reduzir a necessidade de 

investimentos em plantas convencionais. (Castro, Dantas, Brandão, Moszkowicz, & 

Rosental, 2016) 

Ademais, de acordo com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE: 

 

Segundo as projeções de reduções de custos, estima-se que a geração 
fotovoltaica distribuída atinja a paridade tarifária em praticamente todo o 
território nacional, para os consumidores atendidos em baixa tensão, por volta 
de 2022, enquanto que para consumidores atendidos em média tensão (grupo 
A4) a paridade tarifária deve se tornar realidade apenas ao final da década de 
2020. (EPE, 2014b, P.221) 
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2.3.2 Benefícios e impactos na aplicação da geração distribuída de energia 
elétrica 

 

Os sistemas de distribuição hora existentes, denominados tradicionais, não 

foram pensados para receber conexões de unidades de geração distribuída e, por 

esse motivo ocorrem impactos positivos e negativos.  A redução de fluxos, queda de 

tensão e perdas de energia por conta das longas distâncias são os principais 

benefícios percebidos. Já a flutuação da tensão, fluxo reverso de potência, 

problemas na regulação da frequência e alteração no fator de potência são pontos 

negativos percebidos pelas distribuidoras. (Machado I. d., 2016) 

Vale ressaltar que a geração distribuida não se limita a um determinado tipo 

de tecnologia, podendo ser oriunda do que cada região dispõe, biomassa, lixo, alto 

índice de irradiação solar, o que também é visto como benefício. Além da 

versatilidade, a possibilidade de injetar na rede tradicional energia elétrica nos 

horários de alto consumo (horário de pico). (Barreto, 2014) 

Ainda, sistemas de geração distribuida baseado em energia fotovoltaica 

possuem maior  nível de confiabilidade, o que salienta os benefícios desses 

sistemas, aliados a percepção que a indústria tem. Para a industria da construção 

civil, os ganhos em termos estéticos favorecem sua utilização e para a indústria 

elétrica, a capacidade de geração e confiabilidade na energia fornecida. (Carvalho, 

2014) 

Contudo, a geração distribuída, assim como qualquer tecnologia, apresenta 

ganhos e pontos desfavoráveis, mas que podem ser contornados evidenciando o 

maior proveito que  se pode obter com as tecnologias que vem sendo empregadas 

nesses sistemas. 
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2.4 A experiência brasileira com a geração distribuída 

 

A geração distribuída apresentou avanços no Brasil a partir do decreto 

2.003/1996 que regulamentou a figura do gerador de energia como autoprodutor, e o 

decreto 5.163/2004 que possibilitou que o excedente produzido pelas unidades 

consumidoras pudesse ser adquirido pela concessionária. Essa possibilidade, no 

entanto não implicava numa obrigação por parte da concessionária em remunerar 

pela energia injetada na rede. (Nakabayashi, 2014) 

Com a resolução 482/2012 surgiu, então, a possibilidade de que a unidade 

geradora pudesse consumir noutro momento a energia excedente gerada em prazo 

prefixado. Ainda determinou características de acordo com a capacidade de geração 

instalada por ponto e a possibilidade da unidade consumidora não ser 

geograficamente a mesma da unidade geradora. (Peroni, 2018) 

 

2.4.1 Resolução normativa 482 ANEEL 

 

Publicada em 17 de abril de 2012, a resolução 482 representa um grande 

avanço para os sistemas de geração de energia elétrica com sistemas fotovoltaicos. 

Com ela, foram definidos os critérios para o acesso das unidades de mini e 

microgeração às redes de distribuição, a compensação da energia gerada e a 

potência que caracteriza cada tipo de unidade.  

Em 2015 passou por sua primeira revisão, que deu origem a RN 687, que 

promoveu diversas alterações na RN 482, principalmente para os mini e 

microgeradores. Com essas alterações surgiram diversos nichos de consumidores e 

possibilidades de negócios. Dentre as principais alterações, a mais significativa foi o 

tempo de validade dos créditos que saltou de 36 para 60 meses. Já em 2017, a 

norma passa por sua segunda revisão, dando origem a RN 786, que não trouxe 

grandes avanços, apenas a normatização para centrais geradoras que já tiveram 

registro de energia contabilizados na Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica, CCEE. Neste ano, 2019, deve ser publicada uma nova versão com 

alterações significativas, motivadas pelo grande avanço do setor de mini e 

microgeração fotovoltaica terem alcançado patamares prematuramente, de acordo 

com as previsões da ANEEL. 
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O artigo 2º da resolução estabelece que as unidades de geração de energia 

baseadas em fontes renováveis que utilizem cogeração qualificada e que estejam 

conectadas à rede de distribuição através das instalações de unidades 

consumidoras serão:  

 

 microgeração distribuída: potência instalada igual ou menor que 75KW; 

 minigeração distribuída: potência instalada maior que 75KW e menor que 

5MW. 

 

A compensação do excedente de energia gerada e disponibilizada na rede da 

concessionária poderá ser utilizada pela unidade consumidora no prazo de até 60 

meses, como cita o artigo 6º da resolução. Esse excedente poderá ser utilizado, 

também, em outra unidade consumidora que esteja registrada no mesmo CPF/CNPJ 

do titular onde a unidade de geração esteja instalada, conforme prevê o item VIII do 

artigo 7º. ((ANEEL), 2012) 

 

2.4.2 Convênio ICMS/CONFAZ 6/2-13 

 

O Conselho Nacional de Política Fazendária definiu, no convênio de ICMS 6, 

de 5 de abril de 2013 que a emissão de nota fiscal referente à circulação de energia 

elétrica, sujeitas a faturamento sob o sistema de compensação, tratado na resolução 

4782/2012 da ANEEL, será feita com o cálculo do ICMS baseado no total de energia 

entregue na unidade consumidora antes de qualquer compensação. 

A energia gerada num determinado ponto consumidor não será tributada 

desde que seja consumida por aquela unidade. Incidirão tributos apenas na parcela 

que não for consumida, mas disponibilizada na rede da concessionária. (Carvalho, 

2014) 

Com essa metodologia o valor da energia gerada pela unidade de mini ou 

microgeração terá valor menor que aquele cobrado pela concessionária. Ainda, 

apresentará valor diferente para cada unidade federativa em virtude das diferenças 

de ICMS praticados em cada estado. Portanto, percebe-se que a geração acima da 

capacidade de consumo não é viável também por esse motivo. 
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2.5 A geração distribuída sob a perspectiva da distribuidora 

 

Ao tomar a ótica da distribuidora deve-se observar que os sistemas de 

distribuição de energia elétrica são planejados e revistos por prazos de 5 a 10 anos. 

Esses planejamentos incluem a revisão tarifária e os investimentos que serão 

necessários na modernização e elevação da capacidade instalada a fim de atender 

as novas demandas de consumo. (Carvalho, 2014) 

Com as regulamentações da geração distribuída surge a necessidade de 

controle das concessionárias do que é disponibilizado nas suas redes. Para tal, o 

investimento de equipamentos que possam fornecer as centrais informações sobre a 

energia disponibilizada e o equilíbrio do sistema elétrico. Com essa energia 

disponível, épossível que os equipamentos sejam otimizados, já que há uma oferta 

nos pontos de maior consumo e nos horários em que o consumo de sistemas de 

refrigeração tem volume considerável. (Carvalho, 2014) 

Apesar da geração distribuída ir de encontro aos interesses iniciais da 

distribuidora, que é a comercialização de energia para consumidores, ela é vista 

como uma vantagem competitiva. Isso pode soar contraditório visto que a 

concessionária é quem investe na infra estrutura de geração e distribuição para 

todos os consumidores. As políticas de regulação as deixam à margem do processo 

privilegiando os consumidores que implementam geração em suas unidades.  

Todavia, a concessionária é a maior beneficiada com a geração distribuída. A 

desoneração,em virtude da redução de compra de Mw no mercado regulado pela 

ANEEL, proporcionada pelos sistemas individuiais, instalados  nos centros de 

consumo, oferecem uma relação vantajosa durante a vida útil dos painéis. (Camilo, 

2018) 

Adicionalmente, para as concessionárias é vantajoso reduzir as perdas 

ocasiodadas nas linhas de trasmissão e em condições de sobrecarga, a geração 

distribuída proporciona alívio. Com isso, a qualidade e a segurança da energia 

fornecida é maior e possibilita que sejam atendidas as novas demandas de consumo 

e, consequentemente, prorroga o investimento em construção de usinas de geração. 

(Pedro, 2018) 
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3. CONCEITOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

Neste capítulo são apresentados os conceitos dos indicadores e ferramentas 

utilizadas para avaliar a viabilidade da implementação de um sistema fotovoltaico.  

Na perspectiva do administrador, o dinheiro tem dois valores, o valor futuro 

que costuma medir os fluxos de caixa ao fim de um projeto e o valor presente que 

mede os fluxos de caixa no início do projeto. Ambas as medidas são importantes, 

ora, as entradas e saídas que ocorrem no fluxo de caixa tem grande impacto. A 

análise em ambas as perspectivas são importantes, pois apontam em que momento 

pode-se ter uma boa taxa de retorno do investimento. (Gitman, 2010) 

Igualmente, temos o processo de alocação de capital que é uma decisão tão 

importante quanto difícil. Esse tipo de decisão impacta nas operações da empresa 

por um período de tempo considerável e não são de fácil reversão.  Atualmente, as 

empresas lidam com escassez de recursos e as decisões do administrador tem de 

ser o mais acertivas possíveis com o foco no resulltado a curto e longo prazo. E por 

esse motivo, o subsídio da decisão com técnicas de análise de inverstimentos se faz 

tão importante.  (Jordan, Lamb, Ross, & Westerfield, 2010) 

 

3.1 Custo da energia fotovoltaica 

 

O custo da energia fotovoltaica não deve ser pensado apenas como o total do 

valor do projeto implementado na unidade. Ele deve ser visto na sua mínima 

unidade para que haja a possibilidade de comparar com o custo da energia 

fornecida pela concessionária. Para tal, Dantas e Pompermayer (2018) utilizaram da 

seguinte equação: 

 

Custo Unitário =  
∑ [(Invi + CO&𝑀i) ∗ (1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎)−i]N

i=0

∑ [(EneProd ∗ (1 − ni)) ∗ (1 + 𝑡𝑎𝑥𝑎)−i]N
i=0
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Onde:  

Invié o investimento inicial no ano i; 

CO&Misão os custos de manutenção e operação no ano i; 

EneProdi  é a energia produzida no ano i; 

n é o fator de decaimento anual da eficiência placa no ano; 

taxa é a taxa de desconto por ano. 

 

A unidade de custo gerada ao fim do cálculo com a expressão é dada em 

R$/Kwh. 

 

3.2 Financiamentos e incentivos existentes 

 

A participação do estado no que tange os incentivos a utilização de fontes 

renováveis para a produção de energia vai além das legislações de descontos e 

isenções de tributos. Alguns programas têm grande importância para a 

disseminação das novas tecnologias de geração, como é o caso do Luz para todos. 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores (PADIS) zera as alíquotas do CONFINS e do PIS/PASEP na venda 

no mercado interno de equipamentos importados para tal finalidade. Por fim, as 

linhas de financiamento diferenciadas através do BNDES, do fundo clima, inova 

energia e Caixa Econômica Federal, possibilitam os investimentos para empresas 

que não possuem recursos próprios. (Silva, 2015) 

Em tempo, para implementar os projetos de micro ou minigeração, tanto 

pessoas físicas quanto jurídicas podem contar com linhas de financiamento 

específicas. O BNB conta com a FNE Sol que é uma linha de crédito específica para 

mini ou microgeração baseada em fontes renováveis. Nessa opção, pode ser 

financiado até 100% do projeto, com carência de 6 meses e parcelamento em até 12 

anos. (FNE Sol - Banco do Nordeste) 

Também nessa perspectiva, o BNDES criou a BNDES Finame - Energia 

Renovável, uma linha que financia aquisição e comercializaçãode sistemas de 

geração de energia solar e eólica e aquecedores solares, incluindo serviço de 

instalação e capital de giro associado. Com taxa de 1,05% ao ano, atende empresas 
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sediadas no Brasil, carência de até 2 anos e pode ser pago em até 10 anos. 

(BNDES Finame - Energia Renovável - BNDES) 

Além de financiamentos bancários, investimentos de empresas estrangeiras 

compõe o cenário da geração por meio de energias renováveis. A Solatio, empresa 

espanhola, anunciou investimentos da ordem de R$21 bilhões em Minas Gerais até 

2023, mais especificamente em dez cidades, dentre elas Araxá, Coromandel, 

Várzea da Palma, Janaúba, Arinos, Francisco Sá e Buritizeiro. O que torna Minas 

Gerais atrativo para esse tipo de investimento é o alto índice de radiação solar 

aliados aos melhores incentivos tributários para a geração distribuída no país. 

(Agência Minas Gerais , 2019) 

Outra empresa que irá investir em fazendas fotovoltaicas em Minas Gerais é a 

Mori Energia. As plantas serão instaladas em 17 cidades, dentre elas Bocaiúva, 

Bonfinópolis, Corinto, Janaúba, Manga, Paracatu, Pirapora e Porteirinha. O total 

previsto para os investimentos é de R$ 730 milhões e quando em funcionamento 

irão gerar 340 Gigawhatts/hora-ano. Os aportes financeiros são de capital próprio 

com participação da CEMIG em algumas das unidades. A empresa tem como cliente 

principal pessoas jurídicas (comércio e indústria) para ofertar energia para abater no 

consumo mensal da conta a um valor até 18% menor que o da 

concessionária.(Bianchetti, 2019) 

 

3.3 Estudos de viabilidade econômico-financeira 

 

O processo de análise de investimento deve ser pautado por regras que irão 

determinar, de forma clara, se a empresa deve ou não investir seu capital em 

determinado projeto. As análises baseadas nos fluxos de caixa levam a duas regras 

amplamente utilizadas, o valor presente líquido e a taxa interna de retorno, sendo 

levadas em conta suas diferenças e semelhanças no intuito de usar uma ou outra, 

ou ambas.  Ainda, são consideradas boas as regras que assegurem um equilíbrio 

entre o julgamento coerente e as avaliações subjetivas do administrador. Ademais, 

elas devem propiciar a maximização do valor da empresa e, por fim, funcionar para 

diversos tipos de investimentos, ora, um projeto com alto custo inicial ou ter custos 

distribuídos ao longo do tempo, pode trazer economia significativa para a empresa 

em longo prazo ou gerar receita bruta. (Damodaran, 2004) 
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3.3.1 Indicadores financeiros 

 

Nessa seção serão apresentados os indicadores financeiros mais utilizados 

pelos administradores de empresas, bem como suas vantagens e desvantagens e 

principais características. 

 

3.3.1.1 Payback 

 

O tempo necessário para retomar o valor investido é chamado de Payback. É 

um parâmetro determinado pelo investidor sendo calculado pela soma dos fluxos de 

caixa futuros. Numa análise simples, baseada apenas nesse indicador, o 

investimento é satisfatório se o período for menor que o estabelecido. Ainda, pode 

ser calculado o payback descontado, que é o período em que a soma os fluxos de 

caixa descontados é igual ao investimento inicial. (Jordan, Lamb, Ross, & 

Westerfield, 2010) 

Como Ferreira (2005, p. 131) define: “(...) o payback é utilizado como critério 

de avaliação de investimentos. Pode ser definido como o período de tempo 

necessário para a empresa recuperar seu investimento inicial em um projeto, a partir 

das entradas de caixa operacionais por ele geradas”. 

Apesar de ser uma medida subjetiva, ela é aplicada a projetos considerados 

pequenos. Sua aplicação pode ocorrer previamente ao VPL para filtrar os projetos 

em potencial a serem analisados, reduzindo-os para uma análise mais refinada, mas 

não como indicador principal da análise. (Gitman, 2010) 

Por fim, o administrador deve ter cautela ao utilizar esse indicador. Ele pode 

ser intuitivamente atraente, mas não leva em conta todas as informações 

disponíveis. Como o payback não leva em conta o que acontece após o 

investimento ser recuperado, a decisão de investir num projeto aparentemente 

atraente, por ter um tempo de retorno menor, pode significar uma menor valoração 

do capital da empresa. (Damodaran, 2004) 
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3.3.1.2 Valor presente líquido 

 

Numa proposta de investimento, ao observar o custo do investimento e o seu 

valor no ato do resgate do capital, observa-se uma diferença a qual é denominada 

Valor Presente Líquido – VPL. Essa medida é de suma importância para a análise 

de investimentos visto que quanto maior o VPL melhor é o investimento, na outra 

ponta, um valor pequeno pode não tornar o projeto atrativo e se for negativo inviável. 

(Jordan, Lamb, Ross, & Westerfield, 2010) 

Ainda, o VPL considera o dinheiro ao longo do tempo e se caracteriza como 

importante ferramenta do orçamento de capital. O cálculo do VPL leva em conta os 

descontos no fluxo de caixa da empresa uma taxa previamente determinada. Essa 

taxa,  conhecida como taxa de retorno é uma garantia mínima que o projeto deve 

atender para manter  o capital da empresa. (Gitman, 2010) 

Mais especificamente, Damodaran(2004, p. 257): 

 

O valor presente líquido (VPL) de um projeto é a soma dos valores presentes 
de cada um dos fluxos de caixa – tanto positivos como negativos – que 
ocorrem ao longo da vida do projeto. A equação geral para a regra do VPL é 
a seguinte:  
 
 

VPLdoprojeto= ∑
FCt

(1 + 𝑟)𝑡
-InvestimentoInicial

t=N

t=1

 

 
 
 
 
Onde,  
 
FCt= Fluxo de Caixa no período t 
r = taxa de desconto 
N = vida do projeto 
 
 
O VPL é uma atrativa regra na tomada de decisões por possuir diversas 

propriedades importantes, tais como seus valores presentes líquidos são 

cumulativos, os fluxos de caixa intermediários são investidos como taxa de corte e 

os cálculos de VPL levam em consideração a estrutura a termo esperada e 

mudanças na taxa de juros. Mas, ainda assim, existem dois problemas que fazem 
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com que ela não seja amplamente utilizada. O primeiro é que investidores sentem-

se mais seguros em analisar um valor percentual que um valor absoluto, monetário. 

O segundo, que a premissa que um projeto com VPL positivo seja um bom 

investimento, considera que o investidor tenha acesso ao capital necessário para tal, 

o que foge a realidade, ora, pois, as empresas tem acesso a linhas de crédito com 

limites. (Damodaran, 2004) 

 

3.3.1.3 Taxa interna de retorno 

 

A taxa interna de retorno, TIR, é a taxa de desconto que faz com que o VPL 

de um investimento seja igual a zero, quando o valor das entradas do caixa iguala-

se ao investimento inicial. É a técnica mais utilizada das mais sofisticadas técnicas 

de orçamento capital. (Gitman, 2010) 

Além disso, por se tratar de uma taxa interna, a TIR depende exclusivamente 

dos fluxos de caixa. O fato dessa taxa zerar o VPL a torna muito importante, 

principalmente no cálculo dos retornos de investimentos mais complicados. Apesar 

de parecer uma tarefa fácil, o cálculo da TIR se dá por tentativa e erro, seja ele feito 

a mão ou por calculadora. Apesar qeu alguns problemas podem surgir quando os 

fluxos de caixa não são convencionais ou quando se está comparando dois 

investimentos buscando optar pelo melhor. (Jordan, Lamb, Ross, & Westerfield, 

2010) 

Não apenas Damodaran (2004) traz que a TIR proporciona diversas reflexões 

acerca do investimento. Traçando um gráfico com os fluxos de caixa do projeto 

teremos um instante em que a linha contínua irá cruzar o eixo das abcissas e nesse 

ponto que será determinado o valor da TIR.  É uma taxa com a vantagem de poder 

ser obtida ainda que não conheçamos a taxa de desconto, e a comparação entre 

elas pode orientar a tomada de decisão sobre investir ou não. Um mesmo projeto 

pode possuir mais de uma taxa interna de retorno, visto que em algum momento 

deverão ser realizados novos investimentos. Nesse instante, pode ocorrer que o 

fluxo de caixa volte a ser negativo e, portanto, ocorrer outra taxa e, para tal, algumas 

soluçoes são propostas, dentre elas, usar a taxa de corte, ou retorno mínimo, para 

trazer ao presente os fluxos de caixa negativos de períodos intermediários. 
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4. METODOLOGIA 

 

Nessa seção serão apresentadas as ferramentas metodológicas utilizadas no 

trabalho, bem como os cases para triangulação das informações que subsidiarão a 

tomada de decisão. 

4.1 Caracterização da pesquisa 

O presente trabalho constitui-se de um estudo de caso qualitativo com 

instrumentos quantitativos. De acordo com Yin (2001), estudo de caso é uma 

estratégia em que são estudados fenômenos contemporâneos e é composto de 

muitas técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas com maior capacidade de 

lidar com diversas evidências. Ainda conta com a observação direta e entrevistas 

sistêmicas como ferramentas para obtenção dos dados que subsidiarão a tomada de 

decisão, ora, a principal tendência desse tipo de estudo étentar elucidar uma 

decisão ou conjunto delas.  

Sabe-se que pesquisa é o conjunto de procedimentos e métricas que 

objetivam formular novas leis, descobrir novos fatos ou dados ou relações no âmbito 

do conhecimento científico. Constitui-se de procedimento formal fundamentado 

numa metodologia reflexiva abrindo novos caminhos ou percorrendo os já 

existentes, com um novo olhar, obtendo inovações parciais ou totais. (Lakatos & 

Marconi, 2003) 

Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa é definida como: “(...) procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 

que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias 

fases, desde a formulação do problema até a apresentação e discussão dos 

resultados”. 

A escolha do estudo de caso abrangente se dá pela sua importância e 

aplicabilidade, que nas palavras de Yin (2001, pág. 62) “O caso único pode, então, 

ser utilizado para determinar se as proposições de uma teoria são corretas ou se 

algum outro conjunto alternativo de explanações possa ser mais relevante”.  
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Para Fonseca (2002, p. 33) 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema 
educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em 
profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe 
ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 
essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o 
objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de 
caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 
procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, 
ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 
perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de 
estudo do ponto de vista do investigador. 

 

 

Quanto aos meios, o trabalho é documental, visto que os dados foram 

coletados de documentos, contrato e conta de energia, disponibilizados 

pelainstituição. Como afirma Lakatos& Marconi (2003), a pesquisa documental é 

fonte de dados restrita que se constitui de fontes primárias. 

O trabalho conta também com a utilização de entrevistas estruturadas com os 

três diretores do hospital, por ser uma das mais importantes fontes de informação 

para o estudo de caso, seguindo um roteiro pré-determinado com foco nos tópicos 

investigados possibilitando, assim,insigths de grande relevância ao tema estudado e 

também possibilitando apresentar a percepção dos entrevistados sobre o objeto de 

estudo a partir de sua experiência e contexto de atuação.(Yin, 2001) 

Por fim, o interesse da diretoria financeira no estudo foi informado, pois a 

realização de um projeto de fonte alternativa de energia elétrica está no 

planejamento estratégico da instituição, e o trabalho contribuirá significativamente 

para a decisão de qual melhor tecnologia a ser utilizada, motivos estes que 

culminam no propósito de fazer a pesquisa. 
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4.2 Unidade de análise e observação 

Em 21 de setembro de 1871, por meio da lei n° 1776 do Governo da Província 

de Minas, por iniciativa do Dr. Carlos Versiani e do Cônego Antônio Gonçalves 

Chaves, institui-se a Irmandade Nossa Senhora das Mercês da Santa Casa de 

Montes Claros, acolhida canonicamente pela Igreja Católica em 19 de janeiro de 

1878, por ato do Dom João Antônio dos Santos, Bispo de Diamantina. 

Figura 14 - Santa Casa de Montes Claros em 1871 
Fonte: Disponível em http://santacasamontesclaros.com.br/index.php/pages/historico 

 

O maior hospital do Norte de Minas possui, atualmente, 392 leitos, sendo 80% 

deles destinados ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e realiza 

mais de 100 mil procedimentos por mês. O capital intelectual é formado por mais de 

2.100 colaboradores, desses, composto por mais de 400 médicos e demais 

profissionais, que compõem os corpos clínico, assistencial e administrativo da 

Instituição. 
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Figura 15 - Santa Casa de Montes Claros – atualmente 
Fonte: Disponível em http://santacasamontesclaros.com.br//index.php/santa_casa 

 
 

Além do título de Hospital Amigo da Criança, concedido pela UNICEF e 

Ministério da Saúde, em reconhecimento às ações de incentivo, promoção e apoio 

ao aleitamento materno realizadas pela Maternidade Irmã Beata, a Santa Casa é o 

único hospital da região a possuir os Certificados de Hospital Acreditado, Hospital 

Acreditado Pleno e Hospital Acreditado com Excelência. A acreditação é um 

processo realizado por uma organização que verifica os níveis de segurança 

oferecidos pelo hospital aos pacientes, quanto mais eficazes os processos mais 

elevado é o nível de certificação, variando de 1 a 3. 

Tem como missão promover soluções em saúde, de forma autossustentável, 

com qualidade, responsabilidade socioambiental e ética cristã, sua visão é ser um 

hospital autossustentável, confiável, humanizado, comprometido com o ensino e a 

pesquisa, reconhecido nacionalmente pela excelência dos seus serviços e gestão e 

seus valores são o profissionalismo, a segurança, a transparência e a filantropia. 

A escolha do hospital para realizar o estudo de caso se deu pela importância 

que a saúde tem para a sociedade e, por se tratar de uma instituição filantrópica, 

que depende de recursos com origem pública, necessitam conter cada vez mais o 

seu custo.  
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4.3 Técnica de coleta de dados 

As informações advindas das contas de energia elétrica (Anexo A) do hospital 

e aditivo contratual com a concessionária de energia (Anexo B) forneceram os dados 

de consumo para subsidiar as estimativas de custo e fluxo de caixa do projeto. Além 

disso, as entrevistas realizadas com os diretores de captação e marketing, financeiro 

e de RH e administrativo forneceram informações sobre o planejamento estratégico, 

sustentabilidade, investimento na usina fotovoltaica e os benefícios que serão 

obtidos, bem como investimentos e ampliação de serviços que serão possíveis com 

o projeto. 

Para estimar o custo da implementação do projeto da unidade geradora de 

energia fotovoltaica, foi realizada cotação de um projeto com base na estrutura de 

telhado disponível para instalação (Anexo C). 

Na Tabela 4, temos o consumo de energia elétrica na unidade. O horário de 

ponta, ou “horário de pico” (HP), é o período definido e composto por três horas 

diárias consecutivas, durante o qual o consumo de energia elétrica tende a ser 

maior. No caso da Copel, de 2ª a 6ª feira das 18h às 21h (das 19h às 22h no Horário 

de Verão), fora dessa faixa é considerado horário fora de ponta (HFP). Ainda 

demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela 

DISTRIBUIDORA, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência 

fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou 

não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW). A 

demanda de ultrapassagem é a parcela da demanda medida que excede o valor da 

demanda contratada, expressa em quilowatts (kW). Por último, a energia ativa, 

medida em kWh, é a energia que realmente executa trabalho, ou seja, no caso dos 

motores é a energia responsável pelo movimento de rotação, consumida fora do 

horário de pico. 
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Tabela 4 
Consumo Energético 

Valores Faturados 

Descrição Quantidade Tarifa/Preço Valor 

Demanda Ativa kW HFP/Único 889 20,59280169          R$   18.306,99 

Demanda Ativa kW HFP s/ ICMS 111 15,22170057              R$     1.689,60 

Energia Ativa kWh HFP/Único  327.250 0,45563867          R$ 149.107,73  

Energia Ativa kWh HP 37.800 2,17830628          R$  82.339,96  

Fonte: Anexo 1 – Conta da Cemig 

 

Com base no consumo mensal, seria necessário uma planta com capacidade de 

gerar 308.000 Kw/mês. A priori, o sistema seria instalado nos telhados dos prédios 

do hospital e unidades administrativas que estão destacadas na Figura 16. 

Com base na área disponível, o projeto proposto conta com a instalação de 

4.000 painéis de 335 w/p, 17 inversores de frequência que totalizam 1Mw. O peso 

médio do sistema é de 11,5Kg a cada m2, o que não ocasiona a necessidade de 

reforço da estrutura dos prédios para receber o sistema. 

A empresa que forneceu a proposta do sistema analisou a área útil que 

possibilitaria uma geração satisfatória, atingindo uma capacidade de 164.487 

Kw/mês, o que acarretará um abatimento mensal de R$ 70.729,65. 

 

 

 

Figura 16 - Telhados disponíveis para instalação dos painéis fotovoltaicos 
Fonte: Google Maps 
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Para o cálculo dos indicadores financeiros, foi considerada a taxa mínima de 

atratividade (TMA) de 12,3%2, conformea resolução normativa 608/2014 da Aneel 

com vigência a partir de junho de 2019. A escolha se deu pelo motivo que a 

metodologia aplicada pela ANEEL para chegar a esse índice é a mais aplicada 

mundialmente pelos reguladores do setor elétrico e de outras indústrias de redes 

reguladas, como água, gás e telecomunicações. 

 

Alguns estudos utilizaram a SELIC, que, em fevereiro de 2019, estava em 

6,5% e, em setembro do mesmo ano, chegou a 5,5%3, com viés de redução de meio 

ponto percentual na próxima reunião, podendo fechar o ano em 4,5%, fato esse que 

mantém o índice muito distante dataxa regulatória de remuneração do capital do 

setor. Ademais, temos o IPCA que mede a inflação de produtos e serviços, 

possibilitando a sua utilização, porém esse indicador está em 3,43%4 (acumulado 

nos últimos 12 meses) ficando muito abaixo do índice proposto pela ANEEL. 

4.4 Análise dos dados 

Em um cenário com escassez de recursos, a alocação de capital é uma tarefa 

árdua para os administradores que devem ser mais assertivos nas decisões de 

investimentos e também garantir a sustentabilidade do negócio. Nesse quesito, ao 

indagar os diretores das três áreas sobre a importância da sustentabilidade, 

observamos a convergência das respostas obtidas que, na palavra do diretor de 

                                            
2
 O índice foi retirado do Relatório de AIR n° 3/2018-SRM/ANEEL, de 16/08/2018, disponível em: 

http://www.aneel.gov.br/consultas-

publicas?p_p_id=consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecyc

le=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_docu

mentoId=4802&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_tipoFaseRe

uniao=fase&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_jspPage=%2Fh

tml%2Fconsultas-publicas-visualizacao%2Fvisualizar.jsp 
3
 Dado extraído da 225ª ata da reunião do COPOM, disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom 

4
 Dado extraído do site: https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php, acessado em 25 de agosto de 

2019. 

http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_documentoId=4802&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_tipoFaseReuniao=fase&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fconsultas-publicas-visualizacao%2Fvisualizar.jsp
http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_documentoId=4802&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_tipoFaseReuniao=fase&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fconsultas-publicas-visualizacao%2Fvisualizar.jsp
http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_documentoId=4802&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_tipoFaseReuniao=fase&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fconsultas-publicas-visualizacao%2Fvisualizar.jsp
http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_documentoId=4802&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_tipoFaseReuniao=fase&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fconsultas-publicas-visualizacao%2Fvisualizar.jsp
http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_documentoId=4802&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_tipoFaseReuniao=fase&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fconsultas-publicas-visualizacao%2Fvisualizar.jsp
http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_documentoId=4802&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_tipoFaseReuniao=fase&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fconsultas-publicas-visualizacao%2Fvisualizar.jsp
http://www.aneel.gov.br/consultas-publicas?p_p_id=consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_documentoId=4802&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_tipoFaseReuniao=fase&_consultaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fconsultas-publicas-visualizacao%2Fvisualizar.jsp
https://www.bcb.gov.br/publicacoes/atascopom
https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
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captação e marketing diz: "(...) é uma questão de sobrevivência, não só do hospital, 

mas como de qualquer empresa (...)", e o diretor financeiro acrescenta dizendo "(...) 

o investimento em sustentabilidade é importante, principalmente para as instituições 

filantrópicas que operam com o SUS (...)", e, por fim, o diretor de RH e administrativo 

pontua "(...) é palavra de ordem, algo que toda empresa deva pensar sim, sempre 

investir e buscar alternativas, pois sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência." 

Continuando a fala sobre sustentabilidade foram apontadas algumas ações e 

investimentos que o hospital realiza com esse objetivo. O diretor de captação e 

marketing citou alguns projetos que culminaram na economia de água, energia 

elétrica e material de escritório. O diretor financeiro citou alguns projetos que serão 

implementados com o objetivo de otimizar os recursos e reduzir custos, dentre eles a 

checagem a beira do leito, que utiliza tablet's e um novo software, a implantação do 

DRG (Diagnosis-RelatedGroups), que é uma metodologia que visa otimizar os 

processos da prestação de serviços em saúde, a recente utilização da metodologia 

Lean-six-sigma que iniciou na emergência SUS com apoio de um renomado hospital 

do país e a acreditação da ONA - Organização Nacional de Acreditação. O diretor de 

RH e administrativo trouxe à luz algumas ações realizadas pelo hospital com o 

auxílio de recurso público, dentre elas destacou a troca do parque tecnológico, que 

irá propiciar uma maior qualidade na assistência prestada aos pacientes. 

Ao abordar sobre os benefícios que uma usina fotovoltaica poderia trazer ao 

hospital, os três diretores citaram a redução do custo com energia elétrica, seguido 

do investimento do montante economizado em projetos de melhoria e ampliação de 

serviços. Para o diretor de captação e marketing, além desses benefícios, ele cita: 

"(...) também tem o cunho social por conta da possibilidade de ampliar os 

atendimentos a população carente, e por último em ser um exemplo para os demais 

hospitais e entidades (...)". 

Quando questionados sobre a viabilidade da instalação de uma usina 

fotovoltaica para atender parcial ou totalmente a demanda de energia elétrica do 

hospital, os três diretores foram unânimes em dizer que não tem dúvidas da 

viabilidade do projeto. Na fala do diretor de captação e marketing "(...) Não tenho 

dúvidas que um projeto de uma usina fotovoltaica seja essencial para o hospital 

(...)", o diretor de RH e administrativo ainda citou o sucesso de projetos que tem-se 

instalado na região do norte de minas, especificamente a fazenda fotovoltaica de 

Pirapora-MG, e do surgimento de pequenas empresas da área na cidade. Além 
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disso, o diretor financeiro relatou que estava prevista a instalação de uma usina 

fotovoltaica no hospital no ano de 2019, mas que por limitação orçamentária o 

projeto fora adiado temporariamente, mas que assim que obtiver uma linha de 

crédito será implementado. 

Para avaliar o investimento, que totaliza R$ 3.557.760,00, analisaremos o 

cenário hipotético com investimento do capital próprio, Tabela 5 e Figura 17. Temos, 

então o payback em 4 anos e 8 meses, período relativamente curto, pois há 

necessidade de novo investimento no sistema, a troca dos inversores, que ocorrem 

entre 10 e 15 anos aproximadamente, seguido das placas que só ocorrem a partir 

dos 25 anos. Ainda, partindo da TMA de 12,3% o VPL é de R$ R$ 10.530.485,66, ao 

estimar a TIR, temos o índice de 28%, que é superior a TMA reforçando a 

viabilidade do projeto. Em tempo, foi levada em conta a troca dos inversores no 

décimo ano, com o valor de compra atual totalizado em R$ 884.000,00, dos 17 

inversores.  

A Tabela 5 representa o fluxo de caixa hipotético em que, é utilizado 100% de 

capital próprio, para execução do projeto. A primeira coluna indica o tempo em anos, 

iniciando no instante zero em que há o investimento inicial. A segunda coluna 

contempla os valores economizados de energia anualmente. A terceira coluna 

aponta os valores investidos no projeto e por fim a última coluna o saldo do projeto, 

que é o resultado da soma da segunda com a terceira colunas considerando o saldo 

do ano anterior. 
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Tabela 5 
Fluxo de Caixa– Capital Próprio 

Ano Entrada Saída Saldo 

0 R$ 898.162,69 -R$ 3.557.760,00 -R$ 2.659.597,31 

1 R$ 898.162,69 R$ 0,00 -R$ 1.921.010,47 

2 R$ 898.162,69 R$ 0,00 -R$ 1.138.108,41 

3 R$ 898.162,69 R$ 0,00 -R$ 308.232,23 

4 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 571.436,52 

5 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 1.469.599,21 

6 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 2.367.761,89 

7 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 3.265.924,58 

8 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 4.164.087,26 

9 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 5.062.249,95 

10 R$ 898.162,69 -R$ 884.000,00 R$ 5.076.412,63 

11 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 5.974.575,32 

12 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 6.872.738,01 

13 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 7.770.900,69 

14 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 8.669.063,38 

15 R$ 898.162,69 R$ 0,00 R$ 9.567.226,06 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
 
 

 

Figura 17 - Fluxo de Caixa 1 (Capital Próprio) 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Considerando os dados do fluxo de caixa podemos, então, calcular o custo do 

Kw/h produzido pelo sistema (Tabela 6). Como está no portfólio da Canadian Solar 

(2016, pág.15) os módulos fotovoltaicos apresentam uma taxa de decaimento a 

partir do segundo ano de 0,07%. Ainda, devemos considerar uma taxa de desconto 

anual, que para o investimento com o total de capital próprio foi adotada a taxa de 

6% a.a. Por fim, o custo de manutenção anual, como compreende apenas limpar as 

placas duas vezes ao ano, foi de R$ 1000,00, custo da mão de obra na quantidade 

de dias necessários para a tarefa, que é de aproximadamente uma semana para 

cada período de limpeza proposto. 

O consumo de energia do hospital, descontada a taxa de disponibilidade, é de 

R$ 140.336,71. Com a instalação do sistema fotovoltaico haverá uma geração de 

164.487 Kw/mês, com isso a aquisição da concessionária será de 143.513 Kw/mês, 

e, consequentemente, o valor pago a concessionária será de R$ 65.390,07. 

 

Tabela 6 
Custo do Kw/h 

Custo do Kw/h  

Item Valor 

Cenário hipotético – Capital Próprio R$        0,16995664 

Cenário após instalação da unidade geradora R$        0,21230543 

Compra de Crédito R$        0,38729287 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observando o custo do kw/h nos três cenários, Tabela 6, fica claro que a 

utilização de capital próprio é a mais viável, mas não a melhor escolha, pois investir 

capital próprio reduz a liquidez da empresa e também utilizar capital de terceiros cria 

maior valor para a instituição. A aquisição de créditos para abater na conta de 

energia oferece um desconto médio de 15% no valor que o consumidor paga no 

Kw/h, assim obtemos o valor de R$ 0,38729287, visto que, atualmente, é pago R$ 

0,45563867 (Anexo 1). Essa opção é bastante atraente para consumidores que não 

possuem espaço para instalar sistemas próprios, como é o caso de condomínios e 

prédios comerciais. 

Ao comparar os sistemas de aquisição de créditos com a usina própria, temos 

uma diferença tarifária de R$ 0,17498744 entre eles, ou seja, a unidade 

microgeradora nos telhados oferta um custo por kw/h 45,18% menor que a compra 

de créditos. Além disso, considerando a vida útil do sistema de 25 anos, o custo do 
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Kw/h da usina própria fica mais atraenteao longo dos anos por conta dos reajustes 

da energia autorizados pela ANEEL, que nos últimos anos, fornecem uma média de 

8,73% a.a. (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 
Reajustes anuais tarifas CEMIG 

Data Ajuste Médio 

24/01/2013 -18,94 

05/04/2013 3,06% 

07/04/2014 16,33% 

27/02/2015 28,80% 

07/04/2015 7,07% 

24/05/2016 3,78% 

23/05/2017 -10,66% 

22/05/2018 23,19% 

21/05/2019 8,73% 

Fonte: site ANEEL, que divulga impacto percebido pelos consumidores cativos, sem contemplar o 
reajuste dos consumidores livres 
 

 

Analisando o panorama futuro do hospital, os diretores foram indagados sobre 

ampliação de serviços ofertados a população, todos em suas áreas citaram projetos 

de expansão. O diretor de captação e marketing citou a instalação do novo 

acelerador linear que duplica os atendimentos em radioterapia, do novo tomógrafo 

que também duplica o número de tomografias realizadas, a nova unidade de 

atendimento especializado em cardiologia, que ofertará serviços de exames e 

pequenos procedimentos, e a nova unidade do laboratório de análises clínicas na 

região oeste da cidade. Ainda, o diretor financeiro apontou a expansão na área da 

medicina nuclear, hiperbárica e ampliação do número das cirurgias cardíacas e 

oncológicas. 

Por último, os diretores foram demandados sobre a possibilidade de executar 

as ampliações citadas com o recurso que seria economizado após a instalação da 

usina fotovoltaica. Sob a ótica do diretor financeiro, ele acredita que, não só é 

possível executar os projetos de ampliação, mas de também tornar o hospital mais 

sustentável, haja vista que o SUS possui alguns procedimentos que sua 

remuneração não cobre seus custos, e por isso, a gestão hospitalar está sempre 

buscando maneiras de equilibrar o orçamento. O diretor de captação e marketing 
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cita além da viabilização dos projetos, a garantia da energia para o funcionamento 

do hospital, já que em todos os processos realizados, há a dependência de energia 

elétrica. O diretor de RH e administrativo reafirma a sua convicção de que será um 

grande facilitador no investimento de novas tecnologias e novos serviços e de maior 

qualidade para os usuários. 

Tudo isso culmina na percepção que os diretores estão constantemente 

buscando maneiras de tornar os processos do hospital menos onerosos. Quando o 

custo da operação é reduzido, tem-se então uma possibilidade de investir em novos 

serviços ou em ampliar os já existentes. A demanda do mercado da saúde é 

consideravelmente grande, mas de grande complexidade para os gestores, que não 

tem grandes margens financeiras dentro de suas operações. Por isso que, buscar 

alternativas eficazes na redução dos custos é de suma importância. 

Contudo pode se concluir que, a usina fotovoltaica trará inúmeros benefícios 

para a região norte de minas onde o hospital está instalado. A primeira percepção de 

benefício que se obtém com esse projeto é, a redução do custo variável com energia 

elétrica, que será de aproximadamente R$ 74.946,64 por mês, totalizando R$ 

899.359,65 ano. Esse capital, uma vez disponível, irá compor caixa para os novos 

investimentos que a diretoria idealizou no planejamento estratégico, além das 

oportunidades de negócio que surgem, tanto das demandas de mercado quanto das 

parcerias que são propostas por meio da absorção de serviços de outras empresas 

do ramo da saúde. 

Seguida a economia financeira, temos a sustentabilidade da instituição que 

garantirá a prestação de seus serviços à população, principalmente a carente. Como 

estamos tratando de uma instituição de saúde filantrópica em que, quase 80% dos 

atendimentos realizados são destinados aos usuários do SUS, ser sustentável é 

primordial. 

Ainda que as alterações na modalidade de compensação de créditos prevista 

na RN 482/2012 sofra alterações, o sistema proposto não será afetado. A potência 

gerada atenderá a demanda imediata, ou seja, o que for gerado será consumido de 

imediato não havendo sobra para ser injetada na rede da distribuidora. Fato esse 

pode ser verificado no total previsto a ser gerado que se aproxima de 53% do 

consumo mensal. Outro ponto relevante para essa análise é que os setores 

administrativos do hospital só funcionam até as 18 horas e os setores de maior 

demanda de equipamentos de refrigeração, como é o caso do bloco cirúrgico e do 
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setor de exames de imagem, só funcionam na sua totalidade, até as 19 horas. Esse 

fato reforça que a geração não irá devolver a rede externa eletricidade excedente e 

por sua vez não teriam seu valor reduzido pelas novas regras. 

Conjuntamente temos a fala do diretor financeiro que exprimiu a ampliação de 

leitos de enfermaria e apartamentos. Com isso, o consumo de energia também irá 

ser elevado, já que todas as unidades possuem equipamento de ar condicionado, 

que hoje é representativo no consumo elétrico da instituição.  Reforça assim, a 

análise de que, caso hajam as alterações anunciadas, o sistema aqui proposto, 

continua viável. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do trabalho foi o de explicitar os elementos fundamentais para 

caracterizar a dinâmica que deve nortear o desenvolvimento de um projeto, 

economicamente viável, de micro geração de energia elétrica com sistemas solar 

fotovoltaico para atender à demanda energética do hospital Santa Casa da cidade 

de Montes Claros. 

A análise dos resultados, apresentada no item 4.4, utilizou métodos 

quantitativos e qualitativos e detalhou como cada um dos objetivos específicos 

propostos foram alcançados. Nesse sentido, procedeu-se, inicialmente, a um exame 

comparativo das tecnologias fotovoltaicas comercialmente disponíveis. Em seguida, 

mostrou-se a viabilidade econômica do projeto que apresentou um payback de 

apenas 4 anos e 8 meses e uma taxa interna de retorno de 28% ao ano que é 

bastante superior à taxa mínima de atratividade para este  tipo de projeto. O restante 

dos objetivos específicos foram também alcançados mediante uma abordagem 

qualitativa constituída por entrevistas semi estruturadas realizadas com diretores da 

instituição. Esse recurso metodológico permitiu explicitar como o projeto poderá 

contribuir para a sustentabilidade da instituição bem como para a ampliação dos 

serviços que ela já disponibiliza para a população e para a oferta de novos serviços. 

Em função do exposto, pode-se concluir que, ao fim e ao cabo, o presente 

estudo constituiu um esforço de apresentar um instrumento gerencial e, até mesmo, 

de planejamento para a sustentabilidade, a melhoria e a ampliação dos serviços 

prestados pela Santa Casa da cidade de Montes Claros.  

Apesar de o tema ser altamente relevante e recente, o trabalho teve 

limitações no que diz respeito a conseguir orçamentos de empresas que operem 

com as tecnologias. Na cidade foi possível solicitar orçamento em três empresas, 

mas apenas uma respondeu e as demais não deram retorno, seja por desinteresse 

ou por não se manter no mercado. Além disso, empresas em outras cidades ou na 

capital, Belo Horizonte, apresentam custo que inviabilizaria o projeto. Outra limitação 

é que a literatura sobre as tecnologiasde energia solar possuem poucos autores e os 

trabalhos existentes são da área de engenharia, com pouca produção de trabalhos 

de cunho financeiro e de gestão. 
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Novas pesquisas podem elucidar melhor a evolução do setor de energia solar, 

visto que novas tecnologias surgem a todo tempo, e que as universidades brasileiras 

têm investido em pesquisas que criem tecnologia nacional sem a participação de 

capital e colaboração estrangeira, como é o caso da célula solar perovskita.  

Além de inovações das tecnologias, as modalidades de concessão de crédito 

que utilizam sistemas de geração fotovoltaica estão sujeitas a alterações e 

atualizações, como é o caso da RN 482/2012 que hoje reje a microgeração e o 

sistema de compensação. No ano de 2018, a ANEEL, iniciou o processo de revisão 

da norma com foco específico para a compensação de créditos.  

Em outubro 2019 realizou o chamamento público para então fazer a redação 

preliminar da nova proposta. Diante da possibilidade de um novo cenário surgem as 

lacunas que serão preenchidas com novos estudos sobre o tema e, principalmente 

sobre a viabilidade de sistemas fotovoltaicos. 

Por fim, espera-se que o trabalho fomente novos questionamentos e estudos, 

promova a replicação para outras instituições incentivando o uso de fontes 

renováveis e consequente redução das emissões de carbono na atmosfera. 
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7. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO PARA A ENTREVISTA ESTRUTURADA 

 

1)      Você considera importante investir em sustentabilidade? Por quê? 

 

2)      Hoje o hospital possui um plano de investimento em insumos e/ou tecnologias para 

melhorar a sua sustentabilidade? 

 

3)      Você acredita que seja viável a instalação de uma unidade geradora fotovoltaica na 

instituição para promover a sustentabilidade? 

 

4)      Quais benefícios você acredita que serão obtidos com a instalação de uma usina 

fotovoltaica na instituição? 

 

5)      No planejamento estratégico da instituição está previsto ampliar a oferta de serviços 

à população? Quais? 

 

6)      Com a instalação da usina fotovoltaica será gerada uma economia, e com ela será 

possível executar as propostas de ampliação? 
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8. ANEXOS 

 

ANEXOA – Conta da CEMIG 
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ANEXOB – Aditivo Contrato CEMIG 
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ANEXOC – Proposta Energizar 
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Anexo D – Entrevista com Diretor de RH e Administrativo 

 

1)      Você considera importante investir em sustentabilidade? Por quê? 

 

Hoje, a questão da sustentabilidade deve ser a palavra de ordem e progresso de qualquer 

empresa.Quem não está falando de sustentabilidade, hoje, ou está fadado a sair do mercado, ou 

prestes a declinar, então a sustentabilidade é palavra de ordem, algo que toda empresa deva pensar 

sim, sempre investir e buscar alternativas, pois sustentabilidade é sinônimo de sobrevivência. 

 

   

2)      Hoje o hospital possui um plano de investimento em insumos e/ou tecnologias para 

melhorar a sua sustentabilidade? 

   

 

Quando você volta para a área hospitalar, a sustentabilidade está em buscar novas tecnologias, 

novos recursos ou insumos que vão impactar para uma redução de custo ou numa autonomia maior 

de funcionamento. Então, nós temos substituído todo o parque tecnológico do hospital, 

equipamentos, respiradores, tudo que envolve a biomedicina por equipamentos mais modernos que, 

direta ou indiretamente, levam a uma maior sustentabilidade, com a redução de custos nos insumos 

e mão de obra, por conta de serem equipamentos mais modernos e que são mais autônomos, isso 

tudo com recursos do Pro-hosp, emendas parlamentares e através de licitações que vão culminar 

então na questão de maior sustentabilidade. 

 

3)      Você acredita que seja viável a instalação de uma unidade geradora fotovoltaica na 

instituição para promover a sustentabilidade? 

 

Hoje, a questão da energia limpa tem sido também a palavra de ordem, ora, não teremos a longo 

prazo a fonte hidrográfica e usinas termelétrica que são atualmente a principal fonte de geração de 

energia elétrica no país. Se observarmos, no nordeste tem se investido muito em usinas eólicas 

devido ao grande volume dos ventos naquela região e aqui, no norte de minas, tem crescido muito a 

instalação das usinas fotovoltaicas, por conta da alta taxa de incidência solar e também da ampla 

faixa horária dessa incidência, o que tem viabilizado muito os investimentos e temos, com isso, vários 

casos de sucesso, a exemplo um parceiro da instituição que montou em uma fazenda uma grande 

unidade geradora fotovoltaica, a usina instalada em Pirapora-MG, que é um grande sucesso e que 

utiliza uma grande área, além disso podemos observar o surgimento de pequenas empresas em 

nossa cidade que tem instalado projetos residenciais, que podem ser vistos nos telhados ao circular 

pelos bairros da cidade e área central, e também projetos comerciais, como é o caso de um 

supermercado que instalou o sistema no seu estacionamento e gera energia para seu consumo. 
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Contudo, uma unidade geradora fotovoltaica é uma fonte que gera também a sustentabilidade, pois 

inicialmente posso gerar para atender ao meu consumo e, posteriormente, gerar créditos que 

possam ser utilizados em outro momento. 

   

4)      Quais benefícios você acredita que serão obtidos com a instalação de uma usina 

fotovoltaica na instituição? 

   

Como falei anteriormente, a redução de custo é o principal beneficio a ser obtido, pois inicialmente 

quem investe em um sistema fotovoltaico pensa em zerar a sua conta de energia, mas pode ser muito 

mais do que apenas isso, até mesmo gerar crédito. Por esse motivo, acredito que o hospital tem muito 

a ganhar com a instalação da usina fotovoltaica. 

 

5)      No planejamento estratégico da instituição está previsto ampliar a oferta de serviços 

à população? Quais? 

   

O hospital tem sempre buscado ampliar sua rede de serviços para a população, não só de Montes 

Claros, mas também de todo Norte de Minas Gerais, mas não só no planejamento estratégico, que é 

algo a longo prazo, mas também nas reuniões de planejamento mensal e diante das oportunidade de 

mercado que tem surgido e que são muito boas para a Santa Casa de Montes Claros. Algumas dessas 

oportunidades das quais fazemos o estudo de viabilidade e abraçamos a causa são convertidas em 

serviços para a população. A Santa Casa é uma entidade filantrópica e tudo que ela faz de 

sustentabilidade e ampliação de serviços é pensando nos benefícios que serão ofertados à população. 

 

6)      Com a instalação da usina fotovoltaica será gerada uma economia, e com ela será 

possível executar as propostas de ampliação? 

 

Com certeza, se pensarmos em uma empresa com seu custo fixo e variável, a energia é uma despesa 

fixa com valor variável que causa um desembolso mensal considerável. A partir do momento que a 

empresa não tem mais essa saída de caixa, essa rubrica contábil, ela pode utilizar esse recurso para 

aplicar em investimentos, em novas tecnologias, ou oportunidades que irão ampliar a oferta e 

qualidade de seus serviços. 
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Anexo E – Entrevista com Diretor Financeiro 

 

1)      Você considera importante investir em sustentabilidade? Por quê? 

 

Com certeza o investimento em sustentabilidade é importante, principalmente para as instituições 

filantrópicas que operam com o SUS que é demasiadamente deficitário em suas tabelas de 

remuneração; 

 

   

2)      Hoje o hospital possui um plano de investimento em insumos e/ou tecnologias para 

melhorar a sua sustentabilidade? 

   

O hospital tem caminhado na busca de algumas alternativase novas tecnologias para buscar opções 

que melhorem a sustentabilidade, a exemplo, a instalação de um sistema fotovoltaico para suprir 

total ou parcialmente a demanda energética seguida da instalação de uma usina de oxigênio, mas 

que, além de ser um projeto muito oneroso possui elevados riscos e questões de segurança que, no 

momento, inviabilizam o projeto, a checagem a beira do leito em que serão utilizados tablet's  e um 

novo sistema para reduzir o desperdício e o uso de materiais e medicamentos que não são faturados 

por conta de não terem sido checados e lançados na conta do paciente. Esse projeto iniciará em uma 

das salas de cirurgia e, posteriormente, quando apresentados os resultados, será ampliado 

progressivamente por todas as áreas do hospital. Ainda, a implementação do DRG para identificar 

em quais etapas do processo que há oportunidade de melhoria e redução de custo e, por fim, a 

instalação de uma unidade da farmácia dentro do bloco cirúrgico para evitar perdas por falha 

humana nos processos de conferência. Em síntese, a instituição filantrópica deve buscar sempre 

novas oportunidades de melhoria de processos e redução de custos, como exemplo o que temos hoje, 

o LeanSix Sigma e a certificação da ONAque otimizam os processos do hospital como um todo. A 

tecnologia é o futuro das instituições hospitalares e conta com centenas de opções disponíveis no 

mercado, tendo em vista o crescimento da robótica nos centros cirúrgicos, mas são tecnologias que 

possuem elevado custo e para alcançá-las é necessário um tempo longo de planejamento para 

realizar esse investimento. 

 

3)      Você acredita que seja viável a instalação de uma unidade geradora fotovoltaica na 

instituição para promover a sustentabilidade? 

 

A usina fotovoltaica é uma realidade para o hospital. Inicialmente seria instalada nesse ano, 2019, 

mas que não foi possível até o momento, mas já estamos em busca de linhas de financiamento para 

viabilizar o projeto e com isso tornar o hospital mais sustentável. 
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4)      Quais benefícios você acredita que serão obtidos com a instalação de uma usina 

fotovoltaica na instituição? 

   

Acredito que teremos grandes benefícios com a usina fotovoltaica, uma vez que, além de reduzir o 

custo operacional com energia elétrica, o capital que seria utilizado para pagar as contas da 

concessionária de energia poderá ser aplicado nos projetos que citei anteriormente gerando maior 

eficiência do hospital. 

 

5)      No planejamento estratégico da instituição está previsto ampliar a oferta de serviços 

à população? Quais? 

   

Sim, temos a intenção de ampliar os serviços oferecidos pelo hospital, principalmente no que tange 

os pacientes da oncologia, exames da medicina nuclear, exames de imagem e ampliação de cirurgias 

cardíaca e oncológica, claro que dentro dos parâmetros que hoje temos pactuados com o município 

via secretaria de saúde, aos pacientes do SUS. 

 

6)      Com a instalação da usina fotovoltaica será gerada uma economia, e com ela será 

possível executar as propostas de ampliação? 

 

Com a possibilidade da redução do custo operacional propiciada pela usina fotovoltaica,a 

implementação das propostas de ampliação certamente serão possíveis, principalmente pelo motivo 

que operar com o SUS é lidar com o déficit que a maioria dos serviços executados possuem por conta 

da sua tabela de remuneração. 
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Anexo F – Entrevista com Diretor de Marketing e Captação de Recursos 

 

1)      Você considera importante investir em sustentabilidade? Por quê? 

 

Não tenho dúvidas que investir em sustentabilidade, que é uma questão de sobrevivência, não só do 

hospital, mas como de qualquer empresa, é muito importante. Para o hospital, especificamente, 

investir em sustentabilidade confere a ele menor dependência do estado, o que é um fator facilitador 

pelo elevado custo que temos frente a receita recebida. É indispensável investir cada vez mais em 

sustentabilidade para o hospital. 

 

2)      Hoje o hospital possui um plano de investimento em insumos e/ou tecnologias para 

melhorar a sua sustentabilidade? 

 

Sim, na atual gestão, pelos últimos cinco anos, temos investido muito em tecnologias para melhorar 

a sustentabilidade. Um bom exemplo disso, é o painel de gestão hospitalar que trabalha a 

sustentabilidade melhorando a eficácia dos processos evitando o desperdício, tanto de insumos 

quanto de recursos humanos. Além disso, algumas ideias que geraram economia de água, material 

de escritório, energia elétrica com a substituição das lâmpadas fluorescentes por LED e melhor 

aproveitamento da mão de obra existente. 

 

3)      Você acredita que seja viável a instalação de uma unidade geradora fotovoltaica na 

instituição para promover a sustentabilidade? 

 

Não só acredito como acho que é essencial. Hoje é fato que a energia elétrica é um insumo de custo 

elevado, que faz com que o custo variável da instituição suba muito, principalmente para o hospital 

que depende muito dela. Qualquer equipamento que seja utilizado no hospital depende de 

eletricidade. Não tenho dúvidas que um projeto de uma usina fotovoltaica seja essencial para o 

hospital, frente a constante elevação das tarifas e também dos tributos que incidem na cobrança da 

energia. Além da economia propiciada, temos também a questão de ser ambientalmente corretos e 

socialmente responsáveis, já que a geração da energia garante a continuidade dos processos do 

hospital. 
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4)      Quais benefícios você acredita que serão obtidos com a instalação de uma usina 

fotovoltaica na instituição? 

 

Repito a questão, muito importante hoje, que é a ambiental. Esse tipo de energia é considerada limpa 

e em nossa região temos um grande desperdício da energia solar em que, 80% dos nossos dias são de 

sol intenso e pouco aproveitamos desse recurso natural. Com esse tipo de projeto minimizamos esse 

desperdício, além de ser ambientalmente correto por reduzir os impactos da geração convencional 

por meio da redução da emissão de CO2, também tem o cunho social por conta da possibilidade de 

ampliar os atendimentos à população carente, e, por último, em ser um exemplo para os demais 

hospitais e entidades também optarem por esse tipo de fonte limpa de energia. 

 

5)      No planejamento estratégico da instituição está previsto ampliar a oferta de serviços 

à população? Quais? 

 

Sim, não posso adiantar todos os projetos, mas em todos os nossos projetos de ampliação e abertura 

de novas unidades contemplam ampliar a oferta de serviços oferecidos. Dos que posso te adiantar, 

temos a instalação do novo acelerador linear que amplia os atendimentos de radioterapia aos 

pacientes SUS, o novo tomógrafo quetambém duplica a capacidade de realização de exames, a 

unidade da Santa Casa Coração que ofertará consultas, exames e pequenas cirurgias  à população 

em um ambiente novo e mais confortável, a nova unidade no bairro Major Prates que ofertará 

serviços ambulatoriais e exames, a unidade da medicina hiperbárica com a oxigenoterapia, enfim, 

temos diversas propostas que acontecerão em breve. 

 

6)      Com a instalação da usina fotovoltaica será gerada uma economia, e com ela será 

possível executar as propostas de ampliação? 

 

Não tenho dúvidas que a economia propiciada com a usina irá ajudar a executar essas e outras 

propostas de ampliação. Como disse anteriormente, a energia elétrica é essencial para a execução de 

todos os serviços do hospital, e, ao mesmo tempo, um dos insumos mais caros. Aumentando os 

serviços, elevo, consequentemente, meu custo fixo e também o variável, e a implantação dessa usina, 

além de reduzir os custos,traz a garantia do fornecimento de energia elétrica e a possibilidade de 

ampliar ainda mais a oferta de serviços. 

 

 

 


