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RESUMO 

 

A energia solar fotovoltaica é uma fonte de eletricidade renovável e constante, também é uma 

fonte limpa que não polui o meio ambiente. O presente estudo teve como objetivo principal 

analisar a viabilidade econômica da implementação de um sistema de captação de energia 

solar através de placas fotovoltaicas em um estabelecimento alimentício na cidade de 

Tapejara-RS. O estudo caracteriza-se como procedimento técnico um estudo de caso, tendo 

sua natureza teórica e empírica, e sua abordagem qualitativa. A coleta de dados da pesquisa 

foi dada através de pesquisa bibliográfica para conceituar as ferramentas de análise 

econômica e financeira, também por meio de dados documentais de demonstrações contábeis 

dos custos fixos da empresa, que foram analisados através das ferramentas de apoio da 

contabilidade, podendo destacar a utilização do Fluxo de Caixa, Taxa Interna de Retorno, 

Valor Presente Líquido e Período de Retorno do Investimento. Como resultado constatou-se 

que ambos os projetos estudados são viáveis para a empresa, mas o segundo possui melhores 

rendimentos futuros se ocorrer sua instalação. 

 

Palavras-chave: Viabilidade Econômica; Energia Solar; Sustentabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a eletricidade está presente, consideravelmente, em todos os setores 

produtivos e atividades econômicas. A utilização elétrica para desenvolvimentos mundiais é 

um processo que começou muito antigamente e hoje é indispensável para o homem. 

A energia elétrica é um insumo muito importante na produção alimentícia, serve para 

mover as máquinas e motores elétricos fazendo com que os liguem e, assim, possam 

manipular seus produtos, também possuem outras diversas funções, desde o armazenamento 

da matéria-prima e até mesmo do seu produto final. 

Para suprir as funções necessárias, gera-se um alto consumo de energia nos 

estabelecimentos, o que leva a um elevado custo com eletricidade. Dessa maneira, os gestores 

das empresas deverão tomar um maior cuidado em medidas que possam minimizar essa 

utilização.  

A produção própria de energia elétrica através da implantação de painéis fotovoltaicos 

para geração de energia solar passou a ser uma opção para a redução de custos fixos nas 

empresas do ramo alimentício, por serem de uma longa durabilidade e terem um baixo custo 

de manutenção após sua instalação. 

Para analisar e mensurar a viabilidade econômica financeira da implantação das placas 

fotovoltaicas foi feito todos os cálculos para análise da Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor 

Presente Líquido (VPL), Fluxo de caixa e Período de Retorno do Investimento (PAYBACK).  

Entretanto, o presente estudo levou em consideração as principais ferramentas de 

análise de investimentos, para obter um maior conhecimento sobre a implantação de placas 

fotovoltaicas de geração de energia, e também em qual medida será viável a empresa tomar 

em relação a aplicação ou não do projeto de geração própria de energia elétrica. 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O custo fixo com energia elétrica é muito elevado na maioria das empresas, 

principalmente nas do ramo alimentício pela necessidade da utilização de diversos 

equipamentos para a conservação dos alimentos. Dessa maneira, faz-se necessário que os 

gestores fiquem atentos e tomem medidas para que esse custo seja minimizado tanto para a 

empresa quanto para o meio ambiente, para que seus prejuízos ambientais sejam diminuídos. 

Assim, foi feito um estudo acerca da instalação de placas fotovoltaicas em uma 

empresa do ramo alimentício, bem como os cálculos de investimento versus retorno 
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possibilitando responder à seguinte problemática: em que medida há viabilidade econômica 

com a instalação de placas fotovoltaicas em uma empresa do ramo alimentício? 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

1.2.1 Objetivo Geral 

O foco principal do presente trabalho é analisar a viabilidade econômica da 

implementação de um sistema de captação de energia solar através de placas fotovoltaicas, em 

uma empresa do ramo alimentício. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) identificar o custo de energia elétrica e sua relevância antes da instalação das 

placas; 

b) mensurar o custo da implantação das placas fotovoltaicas; 

c) analisar a viabilidade da implantação; 

d) avaliar o tempo de retorno do investimento. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, a necessidade de um consumo consciente dos meios naturais renováveis é 

de extrema importância, a escassez dos recursos hídricos no país faz com que sejam buscadas 

novas alternativas sustentáveis e ecológicas para a geração de energia elétrica. Assim, a 

energia solar fotovoltaica tornou-se uma das principais opções para geração de energia limpa, 

já que não utiliza recursos naturais do nosso planeta para a sua produção. 

O alto custo fixo com energia elétrica das empresas do ramo alimentício tornou-se um 

dos principais empecilhos no funcionamento do negócio, a identificação desse custo é um 

processo muito importante, por ser na maioria das vezes um valor alto e que impacta muito no 

caixa do empreendimento. 

Para a instalação da energia fotovoltaica é necessário que a empresa faça um projeto 

de implantação de acordo com sua necessidade de consumo, para assim, conseguir mensurar 

os possíveis gastos totais gerados na execução do mesmo.  
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Neste sentido, a avaliação do tempo de retorno do investimento varia de acordo com a 

modalidade da tarifa energética do cliente, quanto mais alta for a tarifa, maior será a 

viabilidade do investimento no projeto, pois a energia produzida se torna uma economia 

financeira maior. Apesar do alto investimento muitas são as vantagens desse modelo de 

produção, dentre elas está o baixo custo com a manutenção das placas fotovoltaicas por serem 

de materiais de longa durabilidade, necessitando somente de limpezas frequentes, também é 

uma opção sustentável para áreas que não possuem energia elétrica. 

Deste modo, com um investimento planejado e que caiba nos gastos da empresa sem 

comprometer a continuidade das atividades trará uma vantagem na redução dos custos fixos 

com energia, assim, o negócio terá uma maior lucratividade ou poderá reduzir seu preço de 

venda tornando-a mais competitiva no mercado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CENÁRIO ENERGÉTICO NO BRASIL 

O conjunto de fontes de energia disponíveis no mundo é chamado de Matriz 

Energética, dentre essas matrizes está à energia elétrica. A eletricidade é de extrema 

importância para o funcionamento das indústrias, hospitais, comércio, escolas e também para 

as casas, porém a energia não está disponível neste formato na natureza, para ser aproveitada 

precisa de um processo de transformação convertendo-a em energia elétrica, e está através de 

linhas de transmissão, subestações e redes de distribuição chegar até o local de sua utilização 

(MAGALHÃES, 2009). 

A matriz energética é formada por um conjunto de fontes de energia, ou seja, “ela 

representa o conjunto de fontes disponíveis em um país, estado, ou no mundo, para suprir a 

necessidade (demanda) de energia” (EPE, 2019). 

A matriz energética é dividida em dois grupos as fontes renováveis e as fontes não 

renováveis. As fontes energéticas renováveis são aquelas em que a sua utilização e uso é 

renovável, desse modo, podem ser utilizadas ao longo do tempo sem que haja a possibilidade 

de um esgotamento desta fonte, os principais exemplos desse modelo são a energia solar e a 

eólica (REIS, 2018). Ainda segundo Reis (2018), as fontes de energia não renováveis têm 

recursos teoricamente limitados, sendo assim, tem um limite para a sua utilização dependendo 

da quantidade existente, como é o exemplo dos combustíveis fósseis.  

O mundo no ano de 2016, possuía uma matriz energética composta, principalmente, 

por fontes não renováveis, como o carvão, petróleo e gás natural que produzem 81,1% da 

energia mundial, já as fontes renováveis como a solar, eólica e geotérmica, juntas 

correspondem a apenas 1,60% da matriz energética mundial, porém, somando à participação 

da energia hidráulica e da biomassa, as renováveis totalizam 14% do total (EPE, 2019). 

O Brasil possui uma matriz energética muito diferente em relação ao cenário mundial, 

apesar do consumo das fontes não renováveis ser maior do que o de renováveis, usamos uma 

maior porcentagem das renováveis do que em relação ao resto do mundo (EPE, 2019). A 

utilização das renováveis no ano de 2018 no país é de 42,9% somados entre a lenha e carvão 

vegetal, hídrica, derivados de cana e outras renováveis, isso corresponde a quase metade da 

matriz energética brasileira (EPE, 2019). 

As fontes não renováveis de energia são umas das maiores emissoras de gases do 

efeito estufa, como o Brasil consome uma maior parte de fontes renováveis que outros países 
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a emissão de gases brasileira por habitante é menor que a média mundial (EPE, 2019). É 

importante destacar o consumo energético brasileiro, pois sua maior parte provém de fontes 

limpas que não geram poluição para o planeta. 

2.1.1 Matriz energética 

O Brasil possui uma grande diversidade na sua produção de energia. Entretanto, a 

matriz elétrica é o conjunto de fontes disponíveis para a geração de energia elétrica de um 

país, estado ou no mundo, a eletricidade é indispensável no mundo atual globalizado e 

tecnológico, por exemplo, serve para ligar a luz, carregar celulares, assistir televisão, ligar 

geladeiras para conservar alimentos, entre outras tantas utilidades (EPE, 2019). 

A energia elétrica no Brasil surgiu no final do século XIX com a construção das 

primeiras usinas hidrelétricas e os primeiros trechos de iluminação pública, já no final da 

década de trinta pela primeira vez o governo atuou para sanar problemas de suprimentos de 

energia (MAGALHÃES, 2009). 

Magalhães (2009) ressalta que na década de cinquenta o Brasil pela primeira vez 

passou por uma crise de energia, que gerou um racionamento, os motivos desse problema 

foram, uma seca de cinco anos, o crescimento da industrialização, a urbanização dos grandes 

centros e a insuficiência de investimentos em infraestrutura (MAGALHÃES, 2009).  

O presidente Juscelino Kubitschek começou a construção da primeira grande usina 

hidrelétrica no país, a de Paulo Afonso localizada em Paulo Afonso no estado da Bahia 

(MAGALHÃES, 2009).  

Segundo o Ministério de Minas e Energia, 

 

O Ministério de Minas e Energia (MME) foi criado em 1960. Anteriormente, os 

assuntos de minas e energia eram de competência do Ministério da Agricultura. 

Dentre as atuais e principais responsabilidades do MME estão o Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE) e o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico 

(CMSE), ambos presididos pelo ministro de Minas e Energia.  

 

Já no final da década de sessenta e início da dos anos setenta foi o momento do 

começo da estruturação das maiores usinas hidrelétricas, com destaque para a Barragem de 

Itaipu localizada no Rio Paraná entre o Brasil e o Paraguai e para a Represa de   Furnas no 

Rio Grande estado de Minas Gerais (MAGALHÃES, 2009). 

Na década seguinte entrou em funcionamento a Hidrelétrica de Itaipu e a também a 

primeira usina Termonuclear do Brasil a de Angra 1, em 1985, ocorreu o lançamento do 
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Programa Nacional de Conservação de Energia - PROCEL, nos anos seguintes o país passou 

novamente por um período de escassez de energia, e as regiões Norte e Nordeste tiveram que 

reduzir seu consumo (MAGALHÃES, 2009).  

Já na década de noventa foi o período de privatizações do presidente Fernando Collor 

de Mello criando o Programa Nacional de Desestatização, nesse mesmo período veio a 

instituição da Lei N° 8.631, de 4 de março de 1993, que dispõe sobre a fixação dos níveis das 

tarifas para o serviço público de energia elétrica, extingue o regime de remuneração garantida 

e dá outras providências, os níveis das tarifas de fornecimento de energia elétrica a serem 

cobradas de consumidores finais serão propostos pelo concessionário, ao Poder Concedente, 

que os homóloga, observado o disposto nesta Lei (BRASIL, 1993). 

 

Em 28 de dezembro de 1997, por meio da Portaria nº 349, do Ministro de Estado das 

Minas e Energia, é aprovado o Regimento Interno da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, que exercerá as suas competências segundo as normas 

específicas do Código de Águas(Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934), da Lei 

nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e 

legislação complementar subsequente, na forma estabelecida em seu Regimento 

Interno (ANEEL, 1997). 

 

 

Magalhães (2009), salienta que no início do século XXI o Brasil passou por sua pior 

crise de energia com cortes no consumo em diversas regiões do país, com a crise de 2001 

ficou clara a necessidade de redução da dependência do parque gerador dos recursos hídricos, 

entretanto o governo teve que tomar algumas medidas para sanar este eventual problema no 

país. 

 

LEI Nº 10.438, de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia 

elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço 

público de energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de dezembro de 

1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 

5.655, de 20 de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de 

julho de 2000, e dá outras providências (BRASIL, 2002). 

 

Com a instituição do PROINFRA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica com o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas renováveis 

(pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e empreendimentos termelétricos a biomassa) 

na produção de energia elétrica, privilegiando empreendedores que não tenham vínculos 

societários com concessionárias de geração, transmissão ou distribuição (ANEEL, 2015). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.438-2002?OpenDocument
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Atualmente, a geração de energia elétrica no mundo é baseada, principalmente, em 

combustíveis fósseis como carvão, óleo e gás natural, em termelétricas (EPE, 2019). Já no 

Brasil a matriz elétrica é mais renovável, isso acontece porque a maior parte da produção 

brasileira vem das usinas hidrelétricas e também novos parques de geração eólica e 

fotovoltaica vem contribuindo para que o país se torne mais renovável (EPE, 2019). Além de 

possuírem menores custos de operação esses modelos de produção geram a partir de fontes 

inesgotáveis o que é um diferencial no investimento.   

2.2 PLACAS FOTOVOLTAICAS 

Existem diferentes modelos de geração de eletricidade, um desses é a energia gerada 

através de placas fotovoltaicas. A radiação solar pode ser utilizada como fonte de geração de 

energia térmica, para aquecimento de fluidos e ambientes e para geração de potência 

mecânica ou elétrica, também pode ser transformada diretamente em energia elétrica, por 

meio de efeitos sobre determinados materiais entre eles está o fotovoltaico (ANEEL, 2008). 

A história da energia fotovoltaica começou no século dezenove com a descoberta do 

efeito voltaico pelo físico Edmond Becquerel. Já no início do século vinte, Albert Einstein 

explicou o efeito fotoelétrico. Estudos apontam o esgotamento de fontes de energia fóssil para 

os próximos 40 ou 50 anos, sendo inquestionável a necessidade de se buscar fontes 

alternativas de energia (NEITZKE, 2010).  

O efeito fotovoltaico é a conversão direta da luz em eletricidade, assim, obtendo a 

energia fotovoltaica. “A célula fotovoltaica é um dispositivo fabricado com material 

semicondutor: unidade fundamental desse processo” (CRESPI, 2015, p. 14).  

A intensidade da corrente gerada depende da proporção da força da luz, suas 

características são diretamente proporcionais, entretanto a célula fotovoltaica não faz o 

armazenamento da energia elétrica, ela apenas mantém o fluxo de elétrons em um circuito 

elétrico enquanto houver incidência de luz, esse fenômeno se denomina efeito fotovoltaico 

(NASCIMENTO, 2004). 

 

Diante da crise energética de 1970, o mundo se depara com a necessidade de buscar 

novos meios de geração de energia sustentáveis, o sistema fotovoltaico surge como 

uma ótima opção, já que até o momento não havia efetividade na sociedade 

(DACROCE, 2017, p. 38).  

A confiabilidade no sistema de energia fotovoltaica pode ser um dos fatores que 

contribuíram para esta ascensão. Embora pessoas acreditem que a tecnologia 

fotovoltaica seja uma tecnologia recente, não é verdade, já é bastante madura, com 

cerca de 50 anos de desenvolvimentos contínuos. Normalmente, os fornecedores 

oferecem garantia superior a 90% da potência inicial após 10 ou 12 anos de uso e de 
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80% da potência inicial, após 20 anos sobre a capacidade de produção mínima dos 

módulos (DACROCE, 2017, p. 38). 

 

Desde a primeira observação do efeito fotovoltaico, em 1839, por Edmond Becquerel, 

até a construção da primeira placa fotovoltaica, passou-se mais de um século. Em 1954, 

Calvin Fuller um químico que trabalhava no laboratório Bell, (Bell Labs), nos Estados 

Unidos, junto com seus colegas Gerald Pearson (físico) e Daryl Chapin (engenheiro), 

apresentou a primeira célula solar em uma reunião da National Academy of Sciences, em 

Washington (DACROCE, 2017). 

No início, as células fotovoltaicas eram consideradas uma curiosidade, assim, a NASA 

demorou para viabilizar a instalação em seus satélites que foram os primeiros beneficiados 

pelo sistema de energético solar, parando com a usual pilha e substituíram pela nova fonte 

energética (CRESPI, 2015).  

Crespi (2015), também ressalta que o primeiro satélite lançado a usar essa nova 

tecnologia foi o Vanguard I, em março de 1958, o painel fotovoltaico tinha como função 

armazenar energia para caso a pilha que o sustentava falhasse, ele seria sua nova fonte, então 

a pilha química acabou falhando e o painel entrou em funcionamento e sustentou o mesmo 

por oito anos, superando expectativas. 

Após essa experiência satisfatória, a NASA adotou as células fotovoltaicas como fonte 

de energia de seus satélites, e ampliou suas pesquisas nesse tipo de energia. Na década de 

1970, a crise do petróleo eclodiu, de modo que houve um grande investimento em programas 

para a redução do custo de produção de células usadas nas placas fotovoltaicas. Células de 

silício poli cristalino, que são muitos populares atualmente, surgiram nesse período (CRESPI, 

2015). 

A partir do descobrimento do efeito fotovoltaico por Edmond Becquerel em 1839, 

muitas tecnologias foram sendo desenvolvidas e melhoradas ao longo dos anos (CRESESB, 

2014). O autor também destaca que além das melhorias diversas aplicações foram criadas, 

umas das mais promissoras foi o uso da energia fotovoltaica para a geração de energia elétrica 

em satélites. 

De acordo com Siqueira e Santos (2016, p. 21) 

 

Para estabelecer se um local possui condições viáveis para instalações fotovoltaicas 

e garantir que seja aproveitado ao máximo, devem ser analisadas as variações da 

intensidade da radiação solar e suas alterações ao longo do ano. Para isso precisa ser 

realizado um histórico com essas medidas. Os limites de precisão são determinados 

pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM), esta determina limites de 

precisão para quatro tipos de instrumentos, que são eles: instrumentos de primeira, 
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segunda e terceira classe, de referência ou padrão. Para medições padrão tem – se: 

radiação global e difusa no plano horizontal e radiação direta normal. 

  

Para a captação da energia solar é necessário de uma célula solar, e seu componente 

básico para fabricação que é o silício. Esse insumo serve para criar cargas negativas e 

positivas, combinando com boro e fósforo respectivamente. 

2.2.1 Sustentabilidade 

A sustentabilidade é um tema que vem crescendo muito na busca por desenvolvimento 

e novas formas de produção, buscando gerar um maior equilíbrio entre a disponibilidade de 

recursos naturais e a exploração dele pela sociedade. Entretanto, visa preservar o meio 

ambiente, evitando a poluição e agregar uma melhor qualidade de vida da população.  

Segundo a ANEEL (2017), 

 

A ANEEL, seja como protagonista, parceira ou coadjuvante (considerado o conjunto 

de entes e agentes do setor eletro energético, da administração pública e da 

sociedade brasileira), tem viabilizado a preservação da condição ímpar do Brasil, 

que possui a matriz de energia elétrica mais sustentável dentre as principais 

economias do planeta, bem como aos expressivos resultados no combate ao 

desperdício de energia. A atuação da ANEEL tem favorecido o alcance de elevados 

níveis de sustentabilidade do setor de energia elétrica. 

 

As energias renováveis funcionam como fontes inesgotáveis de energias obtidas 

através da natureza, cada uma possui uma característica, mas todas são consideradas fontes 

limpas de geração (SILVA, 2017). Ainda segundo o autor, a geração eólica utiliza a força dos 

ventos, a hidráulica ou hídrica usa as águas, a biomassa emprega a combustão de material 

orgânico, a geotérmica faz uso da energia da terra para gerar calor no aquecimento do 

ambiente e água e por fim a solar dispõe de painéis fotovoltaicos para captar a luz do sol e 

gerar corrente elétrica.  

Silva (2017, p.21) apresenta que, 

 A demanda por energia e meios para sua geração sem degradar o meio ambiente são 

assuntos que estão ganhando destaque e a atenção dos líderes de muitos países. Um 

dado importante divulgado pela EPE (2014), refere-se ao balanço energético no 

Brasil, onde o consumo total de energia era de 215.498 TEP (toneladas equivalentes 

de petróleo) em 2004 e no ano de 2013 este cresceu para 282.560 TEP, o que 

representa um aumento superior a 30% em 9 anos.  

 

Quando uma sociedade desenvolve um crescimento econômico e financeiro 

organizadamente é atrelada ao seu consumo de energia, almejando buscar novos mecanismos 

para viabilizar o investimento em fontes renováveis, tendo como foco o desenvolvimento, a 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2015/11/energia-renovavel-representa-mais-de-42-da-matriz-energetica-brasileira
https://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS0389BBA8PTBRIE.htm
https://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS0389BBA8PTBRIE.htm
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criação de soluções energéticas sustentáveis, reduzirá a emissão do impacto de gases de efeito 

estufa e redução de recursos naturais não renováveis (PERAZA, 2013). 

A grande emissão de gases de efeito estufa (GEE), fazem com que o planeta entre em 

uma crise ambiental, haja vista que uma avultada parte da oferta energética mundial está 

fundada em combustíveis fósseis, entretanto as energias renováveis apresentam- se como uma 

boa alternativa para amenizar a situação (BERMANN, 2008).  

No Brasil, estão sendo tomadas medidas necessárias para renovar a matriz energética, 

como a criação de termelétricas movidas a cana-de-açúcar e biomassa, além de usinas solares 

e eólicas. As principais fontes utilizadas no Brasil de energia renovável são á hídrica, 

biomassa, solar e eólica, mas ainda podem ser exploradas outras fontes como é o caso da 

geotérmica e dos oceanos (SILVA, 2017). A tabela 1 apresenta a oferta interna de energia 

elétrica por fonte. 

Tabela 1: Oferta interna de energia 2017/2018 

Fonte (Mtep) 2017 2018 18>17 

RENOVÁVEIS 126,2 130,5 3,4% 

Energia hidráulica¹ 35,0 36,5 4,1% 

Biomassa da cana 49,8 50,1 0,7% 

Lenha e carvão vegetal 24,0 24,1 0,6% 

Eólica 3,6 4,2 14,4% 

Solar 0,072 0,298 316,1% 

Lixívia e outras renováveis 13,8 15,4 11,8% 

NÃO RENOVÁVEIS 167,0 157,9 -5,5% 

Petróleo e derivados 106,3 99,3 -6,5% 

Gás natural 37,9 35,9 -5,4% 

Carvão mineral 16,8 16,6 -0,9% 

Urânio (U3O8) 4,2 4,2 -0,5% 

Outras não renováveis 1,8 1,8 -0,1% 

¹ Inclui importação de eletricidade oriunda de fonte hidráulica 

Fonte: Balanço Energético Nacional – BEN (2019). 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Segundo EPE (2015),  

 

É interessante notar a unidade de energia utilizada: "tep". Tep significa "tonelada 

equivalente de petróleo", que é uma unidade de medida utilizada para contabilizar 

energia de diferentes fontes. Por exemplo, normalmente eletricidade é medida em 

Watts (W) e gás em metros cúbicos (m³) ou Joules (J), mas as quantidades de 

eletricidade e gás podem ser somadas se forem medidas em "tep". A energia contida 

em 1 tep abastece 73 residências por um mês. 

  

Fica evidente, conforme a figura 1, as novas fontes de energias renováveis estão em 

constante aumento de produção no Brasil, podendo ser destacado a alta geração de energia 

solar de 2017 para 2018 com uma adição na produção de 316,1%, enquanto as não renováveis 

sofreram diminuições. 

Silva (2017, p.22), 

 

O território brasileiro apresenta excelentes condições para o desenvolvimento de 

fontes limpas e renováveis para a geração de energia elétrica. Essas condições 

promovem o desenvolvimento cada vez maior e necessário para o país. O destaque 

fica a cargo da energia eólica e a solar com os contratos de longo prazo através dos 

leilões de energia que são comercialização de excedentes produzidos por grandes 

geradoras de energias renováveis e os financiamentos concedidos pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Para o avanço desse 

crescimento é necessário o desenvolvimento tecnológico, a regulação do setor, e 

ainda, políticas de novos financiamentos para essas fontes renováveis. 

  

O desafio de desenvolver, promover e facilitar o acesso e uma boa qualidade nos 

serviços energéticos aos setores de consumo, sempre buscando novas fontes de geração e uma 

maior viabilidade econômica, sem causar danos ao meio ambiente e a população. 

2.2.2 Vantagens da utilização da energia solar 

A energia solar fotovoltaica possui diversas vantagens. Também é importante ressaltar 

que ela não apresenta nenhum tipo de poluição, por ser energia renovável. Sua fonte geradora 

é o sol então não possui custo de insumo na produção, sua manutenção é mínima e a 

instalação é simples. 

Por ser uma fonte de energia limpa e renovável, a energia solar fotovoltaica tem 

inúmeras vantagens, podendo ser citadas o tempo de vida dos equipamentos que giram em 

torno de 30 anos e também a facilidade de limpeza, ou seja, a praticidade para fazer sua 

manutenção (BRITO e SILVA, 1954). 

Segundo Reis (2018, p.13), as principais vantagens são: 
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 Sem consumo de combustível; 

 Equipamento silencioso; 

 Vida útil estimada de mais de 25 anos e degradação da produção devido ao 

envelhecimento de 0,8 % ao ano; 

 Não polui o ambiente; 

 Resistência grande às condições climáticas extremas; 

 Exige baixa manutenção; 

 Produz energia mesmo em dias não tão ensolarados, mesmo que em produção 

mais modesta do que em dias com sol abundante; 

 Permite incorporação de módulos adicionais para aumento de potência. 

 

Mesmo citando essas vantagens, a mais explícita é a redução no consumo, gerando 

uma economia na conta de energia, o que, sem dúvida, agrega uma empatia por parte do 

cliente em adquirir o serviço que as placas fotovoltaicas proporcionam. 

2.2.3 Desvantagens da utilização da energia solar 

A produção de energia solar também possui suas desvantagens. Segundo a ANEEL 

(2002 , p.41), 

 

Uma das restrições técnicas à difusão de projetos de aproveitamento de energia solar 

é a baixa eficiência dos sistemas de conversão de energia, o que torna necessário o 

uso de grandes áreas para a captação de energia em quantidade suficiente para que o 

empreendimento se torne economicamente viável. 

 

Outro fator impactante é o custo da instalação de um sistema fotovoltaico, pois, o 

Brasil possui poucos recursos e incentivos nessa área e também esse modelo de sistema 

possui uma baixa capacidade de armazenagem de energia produzida tendo assim, que lançar 

ela a rede para ocupar posteriormente. 

2.3 VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

Com a necessidade de calcular o retorno do investimento de geração própria de 

energia através das placas fotovoltaicas, a viabilidade econômica/financeira pelo meio da 

contabilidade de custos torna-se uma importante ferramenta para análise na tomada de decisão 

por parte do gestor da empresa. 

O estudo de viabilidade econômica de um empreendimento é a análise de um projeto a 

fim de verificar sua justificativa, tomando em consideração os aspectos administrativos, 

comerciais, técnicos, financeiros e jurídicos (HIRSCHFELD, 2000). “A máxima eficiência 
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técnica somente se torna viável se for demonstrada a máxima eficiência econômica e 

financeira, ou seja, deve-se procurar a eficiência técnica da engenharia compatível com a 

eficiência econômica e financeira” (HIRSCHFELD, 2000).    

A decisão de investir deve ser pautada na análise comparativa da quantidade de 

recursos entrantes e de saídas referentes ao custeio do empreendimento, que tenha um 

resultado em um retorno lucrativo, refere-se a viabilização econômica e se o investimento não 

trará fluxo de caixa negativo, a decisão de investir também é viável no âmbito financeiro, 

desse modo, levará a conclusão se o projeto é viável tanto financeiramente como 

economicamente (SILVA, 1995). 

Os fatores econômicos e financeiros estão ligados às condições da realização das 

receitas e despesas do negócio, cujas mesmas contemplam os valores das vendas e captação 

de financiamentos imobiliários, já as despesas são associadas ao custo da construção, os 

gastos com impostos e taxas, as despesas jurídicas e legais ao empreendimento e os custos 

com projetos estruturais, e demais programas para a viabilização técnica da empresa 

(GOLDMAN, 2015).   

Para que aconteça a viabilidade econômica financeira, é essencial que o fluxo de caixa 

seja positivo e que o retorno do capital investido seja maior do que o investimento na 

execução do projeto incluindo despesas e lucro no tempo presente. 

2.3.1 Análise de investimento 

Diante da elevada incerteza, os riscos associados às empresas e a limitação de recursos 

com uma alta concorrência, a utilização de instrumentos de análise de investimentos tornam-

se fundamentais na elaboração de novos projetos. 

Basicamente há dois modelos de projetos de investimento, o projeto único, é num 

sentido de ser único não tendo alternativa na tomada de decisão se é viável ou não, já o de 

projetos concorrentes, têm alternativas podendo inviabilizar a outra decisão mediante cada 

projeto concorrente optando pela de maior retorno para a empresa (OLÍVIO, 2012). 

Todos os investimentos feitos pelas empresas visam a lucratividade e os benefícios 

futuros, nesse sentido é utilizado a análise de investimentos na avaliação das operações de 

curto e longo prazo (SOUZA e CLEMENTE, 2004). 

Com o aumento do processamento de dados e informações surge a necessidade de uma 

contabilidade estratégica, onde possa ser melhor trabalhado os resultados, Ching; Marques; 

Prado(2003, p. 6),  salientam que “a natureza das informações da contabilidade gerencial é 
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mais subjetiva, interpretativa e relevante”. Através do conhecimento sobre fatos reais e 

projetados, a empresa terá uma orientação relevante e clara para colaborar na tomada de 

decisão. 

Segundo Corrar e Theóphilo (2008), a organização é um sistema em constante 

mudança, alegam também, que as atividades da empresa, em todos os seus níveis estratégicos, 

são principalmente de tomada de decisão e de resoluções de problemas, com isso, é 

indispensável para enfrentar desafios conhecer os métodos utilizados pela a controladoria. 

Para Damodaran (2010, p. 35) “a missão da controladoria é otimizar os resultados econômicos 

da empresa através da definição de um modelo de informações baseado no modelo de gestão”. 

Desta forma, a organização necessita de controles internos para assegurar que os dados 

coletados sejam adequados no processo decisório.  

A análise econômica financeira criteriosa e rígida é a base para a realização de uma 

aplicação de investimento, causando uma prevenção contra prejuízos e insucessos, conforme 

orientam Brigham e Ehrhardt (2012), devem ser seguidos alguns itens fundamentais para uma 

boa avaliação como o custo com capital, custos operacionais, preços, rentabilidade, volumes 

operados, oportunidades, taxas de risco, taxas de atratividade são pontos que colaboram para 

que diminua as incertezas e possa aumentar as perspectivas da criação de valor para os 

investidores, sociedade e para a concretização do projeto.  

2.3.2 Indicadores de viabilidade  

Os indicadores de viabilidade são ferramentas utilizadas para a tomada de decisões. 

Diante disso, Soares (2006) evidencia a avaliação de um investimento e estabelece parâmetros 

de viabilidade, com a determinação de proporcionar o retorno condizente de capital investido 

aos proprietários, permitindo avaliar alternativas, obtendo sucesso na opção é essencial fazer a 

mensuração dos resultados e reflexos financeiros. 

Para Gitman (2006, p. 88),  

 

Os planos financeiros a longo prazo são ações projetadas para um futuro distante, 

acompanhado da previsão de seus reflexos financeiros. Tais planos tendem a cobrir 

um período de dois a dez anos, sendo comumente encontrados em planos que são 

revistos periodicamente à luz de novas informações significativas.  

 

Desenvolver alternativas de ação remetem no questionamento sobre a relação das 

opções disponibilizadas e pela decisão a ser realizada (FREZZATI et al., 2012). Ainda 

segundo Frezzati et al. (2012), os impactos financeiros em longo prazo são imprescindíveis 
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para uma confrontação do real valor monetário, a aplicação de taxas de descontos e risco de 

atratividade dos sócios sobre o capital. 

Olívio (2012), destaca que existem diferentes formas de análise de investimentos, 

essas avaliações são de operações básicas até complexas de valor da empresa, a utilização 

dessas ferramentas favorece a redução de gastos operacionais podendo explorar novas 

oportunidades de negócio. O processo de aplicação de capital de modo geral está focado no 

risco do investimento e na análise dos custos empregados com os possíveis benefícios 

esperados no resultado do projeto (GALLON et al., 2006). 

Os gestores das empresas sofrem grandes preocupações com a saúde financeira da 

empresa, o atual mercado cada vez mais competitivo no qual os negócios estão inseridos 

obriga assumirem estratégias mais eficientes (SANTOS; BARRETO; VIDESCHI, 2010). 

Ainda segundo os autores, cada ferramenta possui sua análise e tem seu papel fundamental 

para o sucesso da companhia, o fluxo de caixa é uma delas. Já Olívio (2012), enfatiza a 

utilização de outros indicadores de estudo de viabilidades, indo dos mais simples aos mais 

complicados, dentre eles se destacam três mais utilizados o período de retorno (payback), o 

valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR). Dessa forma, os indicadores 

são de suma importância para os gestores em suas tomadas de decisões. 

2.3.2.1 Fluxo de caixa 

Está ferramenta é de fundamental relevância nas etapas da gestão empresarial. Ela 

desempenha um papel importante desde o planejamento, as execuções das atividades ou na 

avaliação do desempenho dos administradores e na análise dos resultados. 

O fluxo de caixa, colabora para a obtenção da visão do futuro antecipadamente das 

necessidades numerárias para atender pagamentos dos compromissos que as companhias 

costumam assumir, assim, o administrador financeiro poderá fazer o planejamento com 

antecedência dos possíveis problemas que venham a acontecer no decorrer das operações e 

direcionar prováveis excedentes (SANTOS; BARRETO; VIDESCHI, 2010). 

A demonstração do fluxo de caixa permite a avaliação das possibilidades de 

investimentos de capitais e quais são as razões para a busca de novas mudanças da situação 

financeira das empresas, e as formas de aplicabilidade do lucro gerado pelas atividades e até 

mesmo os motivos das eventuais variações do capital de giro (SILVA, 2005). 
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Neto e Silva (1997 p. 38) evidenciam que fluxo de caixa, de modo geral, “é um 

processo pelo qual a empresa gera e aplica seus recursos de caixa determinados pelas várias 

atividades”.  

O fluxo de caixa é normalmente apresentado como o registro ordenado no tempo, do 

total das entradas e saídas de caixa de uma empresa (PADOVEZE, 2010). Ainda segundo o 

autor, sua contribuição está ligada a indicação dos períodos de saldos positivos e negativos de 

caixa, principalmente no futuro, o que dá uma maior notabilidade para a gestão do negócio, 

para possibilitar a tomada de medidas preventivas para suprir o estabelecimento dos recursos 

adequados, ou fazer ajustes com a disponibilidade de recursos que a mesma pode operar. 

Com os conceitos apresentados, ressalta-se que o fluxo de caixa visa desenvolver suas 

atividades através das entradas e saídas de caixa, assim como a disponibilidade e liquidez da 

empresa e também suas operações financeiras do ativo circulante. 

Silva (2005, p. 11), destaca que “é importante ressaltar que o caixa é o centro dos 

resultados, para tomada de decisões financeiras, e representa a „disponibilidade imediata‟ ou 

seja, é diferente do „resultado econômico contábil‟”.  

O controle e o planejamento do fluxo de caixa completam-se, um serve para o 

acompanhamento que feito diariamente reduzem as margens de erro e permite correção em 

tempo hábil eventuais problemas, já o outro colabora para a prevenção (SANTOS; 

BARRETO; VIDESCHI, 2010). Ainda destacam os autores que as projeções são capazes de 

direcionar recursos. 

2.3.2.2 Valor presente líquido (VPL)  

O VPL, é um método muito utilizado entre as empresas, quando se fala em análise da 

viabilidade de investimentos. O Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto pode ser 

definido como a soma algébrica dos valores descontados do fluxo de caixa a ele associado 

(VIEIRA, 2002). O autor também ressalta conceitualmente, a viabilidade econômica de um 

projeto analisado por este método é indicada pela diferença positiva entre as receitas e custos, 

atualizadas a uma determinada taxa de juros.  

Para Casarotto e Kopittke (2008, p. 116), o VPL é composto de um cálculo simples 

onde, “Em vez de se distribuir o investimento inicial durante sua vida (custo de recuperação 

do capital), deve-se somar os demais termos do fluxo de caixa para somá-los ao investimento 

inicial de cada alternativa. Escolhe-se aquela que apresentar melhor Valor Presente Líquido”. 
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Geralmente esse método é usado para analisar investimentos isolados que envolvam 

um curto prazo ou que tenham um pequeno número de períodos, de um valor anual que de 

sorte tenha pouco significado prático na tomada de decisão. 

Segundo Marim (1980), considerando a vida econômica, a data do investimento inicial 

até o intervalo final do retorno do capital investido, este método pode ser subdividido em dois 

casos: alternativas que envolvem vidas econômicas iguais; e , alternativas que envolvem vidas 

econômicas diferentes. 

Ressaltam Brigham e Ehrhardt (2012) que o VPL com resultado positivo terá o capital 

aplicado totalmente recuperado, remunerado a taxa de juros que mede o custo do valor do 

projeto, assim, irá proporcionar um ganho extra, na data zero, igual ao VPL. Vieira (2002), 

destaca outras vantagens dessa ferramenta, as quais devem ser ressaltadas: 

 

a) o valor presente líquido pressupõe que o dinheiro disponível hoje, vale mais 

do que o mesmo valor amanhã, porque este capital sendo aplicado poderá começar a 

render imediatamente (valor temporal do dinheiro); 

b) o VPL depende exclusivamente dos fluxos de caixa previsionais do projeto e 

do custo de oportunidade do capital, não deve ser afetado pelas preferências do 

decisor, pelos métodos usados de contabilização da empresa, pela rentabilidade da 

atuação atual do negócio ou por a lucratividade de outras finalidades rentáveis 

autônomas, o que conduziria a decisões de menor qualificação; 

c) e por último outra propriedade de  relevância do VPL é a propriedade da 

atividade proposta. 

  

Um dos principais objetivo do VPL é encontrar alternativas e projetos de aplicação de 

capital que tenham um maior valor para o investidor do que custam, planejamentos que 

tenham resultado positivo. De acordo com Samanez (2001), o cálculo reflete as preferências 

de consumo presente e futuro, assim as incertezas são associadas aos fluxos de caixa ajustados 

a esses fatores chama-se desconto, e a magnitude desses elementos é refletida na taxa de 

desconto utilizada (custo capital), conforme apresenta a Figura 1. 

 

Figura 1 - Fórmula do Valor Presente líquido 

Fonte: Olívio (2012). 

 

Projetos que tem seu planejamento mais longo, possuem alternativas como o Valor 

Presente Líquido anualizado (VPLa), para desempenhar o valor monetário do VPL que 

apresenta dificuldades para comparação. 
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2.3.2.3 Taxa interna de retorno (TIR)    

A TIR, é caracterizado como a taxa interna de retorno e também é utilizado para a 

análise da viabilidade de investimentos. Na identificação das metas de viabilidade do projeto 

de investimento pelos administradores e acionistas, é de extrema importância conhecer os 

índices retratados pela Taxa Interna de Retorno (TIR) na efetividade do resultado financeiro 

apontado através de taxa (LIZOTE et al., 2014). 

A TIR é um método que reflete a taxa dos fluxos de caixa líquidos periódicos, ou seja, 

as entradas menos as saídas de caixa, delimitadas em um período específico, normalmente um 

ano, calculado para todo o investimento (LIZOTE et al., 2014). Segundo Hoji (2010), a taxa 

de retorno do investimento também é conhecida com taxa de desconto do fluxo de caixa, é um 

encargo de juros subentendido numa sucessão de pagamentos e recebimentos, na qual 

empregada como taxa de desconto resulta em Valor Presente Líquido (VPL) igual a zero. 

Gitman (2003), aborda que a Taxa Interna de Retorno é um método idêntico ao VPL, 

ou seja, utiliza o mesmo raciocínio lógico para fins de cálculo, porém o seu resultado é em 

porcentagem, e não em valores numéricos, também conhecido pelo nome inglês Internal Rate 

of Return- IRR. O autor também preconiza,  que o cálculo exige uma maior complexibilidade, 

mas é empregado para avaliação de diversas formas de investimento. Segundo Olívio (2012), 

é importante construir o fluxo de caixa do projeto para utilizar a TIR adotando uma taxa 

mínima de atratividade para verificar se o resultado da conta é conciliável com as perspectivas 

do investidor. Olívio (2012), ainda ressalta a fórmula de cálculo para determinação da TIR 

será a taxa que fará o VPL ser igual a zero, definida como: 

 

Figura 2: Fórmula da Taxa Interna de Retorno 

Fonte: Olívio (2012). 

  

Os autores da fórmula acima Rolão e Silva (2017), explanam que é importante 

ressaltar que ao invés de calcular o resultado de valores descontados como o VPL, a TIR 

deve-se buscar a taxa de juros “i” passa ser a incógnita na equação. Também é importante 

ressaltar que na aceitação do projeto a ferramenta a utilizar deve ser a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), critério para aceitar ou rejeitar o investimento: a) TIR > TMA, projeto 

pode ser aceito; b) TIR < TMA, projeto rejeitado.  
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2.3.2.4 Período de Retorno do Investimento (PAYBACK) 

Para realizar um projeto é necessário identificar um dos fatores que é o tempo 

necessário para obter o retorno sobre o investimento. Para isso é necessário a aplicação do 

Payback, para encontrar o tempo que deve se considerar os fluxos de caixa líquidos gerados, 

subtraído do investimento inicial, para avaliar seu prazo de retorno total (ROLÃO e SILVA, 

2017). 

O payback é o período de tempo que demora para o investimento gerar fluxos de caixa 

positivos. O payback não deve ser a única ferramenta de análise, conforme argumentam Motta 

e Calôba (2002, p. 97) “deve ser encarado com reservas, apenas como um indicador, não 

servindo de seleção entre alternativas de investimento”. Para Neto (1992, p. 5), o método Pay-

back, possui como sua principal vantagem, o cálculo do prazo necessário para o montante do 

capital investido seja recuperado através dos fluxos de caixa gerados pela aplicação de 

recursos. Esse é o principal método não exato para calcular as parcelas anuais do pagamento e 

chegar no somatório igual ao investimento inicial, assim, registra o tempo médio para os 

fluxos de caixa se equivaler ao do valor aplicado. 

Rolão e Silva (2017), salientam que o payback tradicional possui uma desvantagem, 

pois não leva em conta os valores monetários do fluxo de caixa com correções no tempo, já o 

payback descontado, observa o real valor do dinheiro na fase de consideração, podendo obter 

uma estimativa financeira mais realista. O período de payback descontado é o tempo que irá 

demorar para retornar o investimento dos fluxos líquidos de caixa descontado. 

2.3.2.5 Comparação das ferramentas utilizadas 

Quando se fala em comparações, antes de tudo é importante salientar que todas as 

ferramentas acimas citadas são muito utilizadas e importantes dentro das empresas para 

realização dos cálculos na hora da tomada de decisões e investimentos. Segundo Olívio 

(2012), a TIR equivale ao VPL, esses dois métodos são eficazes para o payback na análise de 

investimento, Quadro 1 faz uma comparação das técnicas utilizadas: 
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Payback VPL TIR 

Não leva em conta o valor do 

dinheiro no tempo; 

Considera o valor do dinheiro no 

tempo, mediante uso da Taxa 

Mínima de Atratividade (TMA); 

Considera o valor do dinheiro no 

tempo, mediante uso da TMA; 

Não considera os riscos de cada 

projeto, que podem ser muito 

diferentes; 

Pode considerar diferentes riscos, 

ajustando a TMA de cada projeto; 

Pode considerar diferentes riscos, 

ajustando a TMA de cada projeto; 

Não considera os fluxos de caixa 

após o período de payback; 

Considera todos os fluxos de 

caixa, inclusive com determinação 

de período de tempo para a 

correta comparação em termos de 

custo de oportunidade; 

Considera todos os fluxos de 

caixa, inclusive com determinação 

de período de tempo para a 

correta comparação em termos de 

custo de oportunidade; 

Quadro 1: Quadro de Comparação de Payback, VPL e TIR 

Fonte: Olívio (2012). 

 

A apuração final das análises de viabilidade econômica pode ser evidenciado sob a 

forma de TIR, VPL, custo anual, períodos de recuperação Payback (ROLÃO e SILVA, 2017). 

Os resultados obtidos por essas ferramentas de cálculos de investimentos levará a uma 

proposta de retorno e lucratividade para o administrador tomar sua decisão mais viável na 

hora da escolha. 
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3 METODOLOGIA 

Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 12) “metodologia é o estudo da organização, dos 

caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer 

ciência”. É caracterizada como um estudo de métodos científicos para a resolução de um 

determinado problema. 

“A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para se chegar ao fim 

proposto pela pesquisa” (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 13). Neste capítulo foram 

abordadas variáveis científicas para o desenvolvimento da pesquisa para chegar ao objetivo 

do estudo resolvendo o problema apresentado.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

Este trabalho teve como propósito analisar a viabilidade da instalação de placas 

fotovoltaicas em uma empresa do ramo alimentício, a qual irá beneficiar a empresa para 

redução dos custos fixos. 

Dessa forma, foi elaborada uma pesquisa mediante atual consumo de energia elétrica 

da empresa do ramo alimentício, e o possível estudo para a implantação das placas 

fotovoltaicas. Assim, foram feitos os cálculos necessários do período de retorno (payback), o 

valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR) para a análise da viabilidade a 

partir do consumo mensal com eletricidade.  

3.1.1 Quanto à Natureza 

Quanto à natureza do trabalho se caracteriza por um estudo teórico empírico, pois foi 

baseado em dados científicos coletados em projetos já fundamentados sobre o tema, buscando 

um melhor conhecimento sobre o assunto, podendo destacar o que são as placas fotovoltaicas, 

quais as fontes de energias renováveis, as principais formas de análise de viabilidade 

econômica e suas ferramentas. 

Segundo Demo (2000, p. 20), a pesquisa teórica é aquela “dedicada a reconstruir 

teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, 

aprimorar fundamentos teóricos”. A pesquisa teórico-empírica, por sua vez, é a pesquisa 

“dedicada ao tratamento da face empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados, 

procedendo sempre pela via do controle empírico e fatual” (DEMO, 2000, p. 21). 
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Na prática foram feito um estudo no estabelecimento definido, para coletar os dados 

necessários na realização da pesquisa, para poder aplicar os cálculos de viabilidade do projeto. 

Após a operação contábil foi possível identificar se o projeto estudado é viável ou não para o 

negócio.  

3.1.2 Quanto ao Tratamento de Dados 

O presente estudo trata os dados como pesquisa qualitativa, que de acordo com Fachin 

(2006, p.80), “é caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não somente 

mensuráveis, mas também definidos descritivamente”. Nesse modelo de pesquisa é necessário 

conhecer a complexibilidade do objeto a ser pesquisado para rever as teorias sobre o assunto. 

3.1.3 Quanto aos fins 

Em relação aos fins o método de pesquisa utilizado foi o exploratório que de acordo 

com Gil (2008, p. 45), “tem por objetivo propiciar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais ou a construir hipóteses”. Esse modelo de pesquisa têm como objetivo 

principal o aprimoramento de idéias, seu planejamento poderá ter uma grande flexibilidade 

para considerar uma maior variedade de aspectos relativos ao estudo (GIL, 2002). Esse 

modelo de classificação ocorre para fundamentar o estudo da viabilidade econômica 

financeira com a finalidade na redução dos custos fixos. 

3.1.4 Quanto aos procedimentos técnicos 

A conduta em relação aos dados, caracterizou a pesquisa como estudo de caso, que 

segundo Gil (2002, p. 54), “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Foi analisado o problema com 

o alto custo em energia elétrica em um determinado estabelecimento alimentício e, uma 

possível solução será dada ao empresário para solucionar e diminuir esse gasto. 

3.2 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados através da pesquisa bibliográfica para fundamentar os 

conceitos da viabilidade econômica e financeira, bem como suas principais ferramentas para 

análise das informações obtidas, sendo que os materiais utilizados são artigos, livros, 
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Legislação Brasileira e também materiais da Empresa de Pesquisa Energética para abordagem 

teórica. 

Já os dados documentais do estudo, foram coletados através de demonstrações 

contábeis dos custos fixos em eletricidade expostos pela empresa estudada. O projeto de 

investimento juntamente com seu valor foi buscado por meio de duas empresas terceirizadas 

especializadas em aplicações e montagens de painéis fotovoltaicos para geração de energia 

elétrica, assim, podendo analisar o atual custo elétrico do estabelecimento e o possível 

investimento na produção própria para proporcionar viáveis melhorias. 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados durante a pesquisa foram analisados através das demonstrações 

documentais fornecidas pelo sócio-gerente do estabelecimento escolhido para o estudo e 

também pela empresa que fez o projeto de geração própria de energia, analisando seu custo 

fixo com energia elétrica que possa sofrer uma redução de gastos na instituição. 

Para iniciar, foi analisado qual o custo em eletricidade do negócio, para posteriormente 

orçar projetos com empresas que forneçam e instalem placas fotovoltaicas para produção de 

energia elétrica conectada à rede que se encaixem com o perfil solicitado. 

A partir disso, teve um projeto e qual o seu custo para instalação na empresa, então 

pode ser feito cálculos do valor presente líquido, da taxa do retorno do investimento e o tempo 

do retorno do investimento perante análise do fluxo de caixa do estabelecimento comercial. 

O resultado dos cálculos teve sua apresentação através de gráficos, quadros e tabelas 

escolhendo qual o melhor modo para cada operação numérica realizada, assim, foi possível 

visualizar se o investimento deve ou não ser colocado em prática por parte do administrador 

do negócio. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

4.1 A EMPRESA ESTUDADA 

O estudo foi realizado em uma empresa do ramo alimentício, que atua como 

restaurante, bar, sorveteria e lancheria. Localizada no centro do município de Tapejara-RS, foi 

fundada por seu proprietário e esposa. Atualmente, seu fundador se aposentou e ela é 

administrada pelos seus dois filhos e conta com o apoio de mais 14 (quatorze) colaboradores, 

que se dividem nos turnos de almoços e jantares. 

O empreendimento estudado serve seus produtos aos clientes em local físico próprio e 

também conta com um regime de tele-entregas com pedidos feitos via celular e pelas redes 

sociais da empresa. 

O investimento em um projeto de redução de custos fixos e principalmente em um 

projeto autossustentável nunca foi planejado na empresa, mas no cenário do comércio atual 

com tanta concorrência é necessário inovar para continuar sendo um bom concorrente e estar 

sempre à frente dos demais.  

Por questões de sigilo o gestor do estabelecimento estudado optou por não ser 

identificado e, sendo assim, será identificado como "Empresa X". Para a realização do estudo 

foram obtidas e utilizadas as informações reais, fornecidas pelo gestor, pela contabilidade e 

pelas empresas que apresentaram as propostas/projetos de implantação das placas 

fotovoltaicas para a geração de energia elétrica. 

4.2 CONSUMO DE ENERGIA DA EMPRESA 

A empresa X escolhida para o presente trabalho possui um elevado consumo de 

energia elétrica, então, o investimento em um projeto de redução de custos fixos e 

principalmente em um projeto autossustentável que anteriormente nunca havia sido planejado 

no estabelecimento, mas que no cenário do comércio atual com tanta concorrência, passou a 

ser uma boa oportunidade de inovação para continuar sendo competitivo no mercado de 

atuação. 

O consumo de kwh anual da empresa é de 70.307, o que gera uma média de utilização 

mensal de 5.858,92 kwh. Esse consumo de energia elétrica faz com que o estabelecimento 

tenha um gasto anual de 54.608,26 reais que colabora para uma média mensal de custo fixo de 

R$ 4.550,69. Na tabela 1 estão os valores detalhados por período. 
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Tabela 2: Consumo e valor gasto com energia 

 
CONSUMO MEDIDO (Kwh) VALOR PAGO 

18/03/2020 7522 R$     5.733,20 

18/02/2020 7372 R$     5.722,25 

18/01/2020 6908 R$     5.358,97 

18/12/2019 6362 R$     5.220,35 

18/11/2019 5542 R$     4.386,32 

18/10/2019 4538 R$     3.753,64 

18/09/2019 3873 R$     3.181,70 

18/08/2019 4739 R$     3.598,75 

18/07/2019 4947 R$     3.674,33 

18/06/2019 5857 R$     4.425,19 

18/05/2019 5866 R$     4.405,12 

18/04/2019 6781 R$     5.148,44 

Totais: 70307 R$54.608,26 

  Fonte: Dados da pesquisa, (2020). 

 

A tabela apresenta o consumo em quilo watt hora (kWh) que serviu de base para os 

cálculos e para determinar a potência dos equipamentos necessários a serem instalados, bem 

como o valor gasto mensalmente pelo estabelecimento no período de doze meses. Este 

levantamento de dados foi importante, pois foram repassados para as empresas especializadas 

e que elaboraram os projetos e os orçamentos do investimento.  

O período utilizado para o desenvolvimento do projeto de dimensionamento 

fotovoltaico escolhido foi de doze meses anteriores da pandemia do Covid-19, pois com o 

início das restrições com o isolamento social o estabelecimento foi amplamente afetado, tendo 

que operar com diminuição da sua capacidade de atendimento presencial, inclusive tendo que 

ficar fechado em alguns períodos e isso impactou diretamente na redução do gasto com 

energia elétrica. Desta forma utilizou-se no estudo o consumo real e normal do 

estabelecimento. 

4.3 PROJETO DE DIMENSIONAMENTO FOTOVOLTAICO 

É de conhecimento geral que estamos passando por um momento de inovação e novas 

tecnologias estão sempre surgindo no mercado para agregar e colaborar para o 

desenvolvimento social e econômico da sociedade. A modernização está conectada 

diretamente na vida das pessoas e impacta na obtenção dos lucros das empresas de modo 

geral, mesmo muitas vezes sendo investimentos de alto valor se tornam viáveis e são 

vantajosos para o negócio. 
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Nos estabelecimentos comerciais principalmente do ramo alimentício é necessário que 

se mantenha climatizado diversos tipos de alimentos e bebidas que servem de base para a 

fabricação do seu produto, para que isso ocorra é de extrema importância a utilização da 

energia elétrica que é utilizada em grande quantidade também servindo como base para o 

funcionamento de equipamentos que são utilizados no manuseio da matéria-prima.  

Toda essa cadeia produtiva da empresa faz com que a conta da eletricidade tenha um 

alto valor, impactando diretamente no caixa e consequentemente no lucro do estabelecimento. 

Dessa forma para que ocorra uma diminuição no valor pago a empresa está buscando 

alternativas para a redução desse desembolso. Uma das opções encontradas é a implantação 

de um sistema de geração própria de energia solar através das placas fotovoltaicas, esse 

modelo de projeto é diretamente conectado a rede através de conversores que geram a 

compensação do gasto, assim o que é produzido a mais do que o ocupado durante o dia será 

utilizado de noite sem ter que pagar essa quantidade de kWh.  

Esse modelo de produção de energia está sendo muito utilizado no mercado e esta 

atrelado a bons índices de retorno do investimento, mas também obteve um grande destaque 

por ser uma energia limpa, que não utiliza de um bem natural não renovável para sua 

produção, pois produz somente com os raios solares, colaborando para a não degradação do 

meio ambiente.  

Para que seja feita a instalação de um sistema de produção de energia solar são 

necessários os projetos de dimensionamento fotovoltaicos que foram realizados por duas 

empresas do município de Tapejara, sendo que os mesmos devem seguir as normas brasileiras 

vigentes e tem a finalidade de exemplificar quais serão os materias utilizados para obter a 

produção de energia com a demanda requisitada pelo cliente. Também contém a potência que 

será utilizada e a quantidade de painéis necessários e esse tipo de modelo de projeto 

geralmente tem sua instalação sobre o telhado do local, não ocupando outros espaços. 

4.3.1 Projeto 1 

O projeto 1 (Anexo 1), foi realizado pela empresa Ideia Soluções Renováveis, e 

contém um total de 120 painéis fotovoltaicosRSM156-6-440M Imp Mono Half R, possuindo 

somente um inversor 50,0 kW - RENO-50K - Trif - 380V/60Hz, também está incluso todos 

os demais itens que serão utilizados na instalação como os suportes, proteções, 3 conjuntos de 

conectores MC4- Macho/Fêmea compostos de 5 unidades cada e cabos necessários na 

instalação.  



36 

 

Já inclusos no projeto os painéis e o inversor possuem uma garantia de 12 anos de 

desempenho contra defeitos de fabricação, já as proteções, cabos e conectores tem um período 

menor de apenas 2 anos. 

A potência de cada painel fotovoltaico do projeto é de 440 watt (w) e irá utilizar uma 

área aproximada de 286,35m², e a potência total desse sistema ficou em 52,80 kW. 

No cenário atual de consumo energético da empresa X e a produção de energia do 

projeto fotovoltaico possuem diferenças de geração e utilização respectivamente, o projeto irá 

atender momentaneamente todo o consumo da empresa gerando uma sobra de produção, mas 

será compensado somente o valor gasto no período mensal e também o estabelecimento terá 

como custo a tarifa cobrada pela concessionária de energia equivalente a 100kWh/mês. Nos 

meses que o sistema não gerar a quantidade necessária será utilizada a energia da rede. 

A geração total desse projeto no primeiro ano é de 73.987,74 kWh o que corresponde 

a uma média mensal de 6.165,65 kWh, e valor total dos produtos nesse investimento em 

placas fotovoltaicas para a geração própria de energia solar é de 133.281,00 reais e tem um 

custo total dos serviços de 36.000,00 reais o que gera um custo total de 169.281,00 reais.  

4.3.2 Projeto 2 

O segundo projeto (Anexo 2), foi realizado pelo estabelecimento Mil Engenharia 

Elétrica, o mesmo possui um escopo dos serviços que serão prestados, apresenta em seguida 

as normas aplicáveis para esse modelo de geração de energia fotovoltaica que devem ser 

seguidas. Também estão destacadas as partes envolvidas no projeto o contratante e o 

contratado respectivamente, bem como suas responsabilidades perante a execução do projeto. 

O dimensionamento foi realizado através de software computadorizado para estimar os 

valores reais de anos anteriores, e ficou com uma carga de 58,32 quilo watt pico (kWp) que é 

uma unidade de medida de sistemas fotovoltaicos equivalentes ao kWh.  

Para esse projeto é necessário a instalação de 144 módulos solares de 405 watt pico 

(Wp) que abrangem uma área de 293m², para suportar essa quantidade de placas foi aplicada a 

utilização de dois inversores solares WEG de 30 kW. Também é importante ressaltar que 

constam ainda os outros materiais fundamentais como os cabos, 18 conectoresMC4 multi-

contact acoplador fêmea/macho e o kit estrutura para a fixação dos módulos.  

A geração de eletricidade desse projeto no primeiro ano é de 83.171 kWh que gera 

uma média mensal produzida de 6.930,92 kWh e o consumo médio atual do estabelecimento é 

de 5.858,92 kWh, que é 18% superior ao consumo utilizado atualmente, isso iria suprir um 
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aumento do consumo de energia da empresa caso adquira novos itens que consumam corrente 

elétricas.  

As garantias fornecidas pela empresa fabricante dos materiais contra defeito de 

fabricação são de 10 anos para os módulos solares e de 5 anos para os inversores, mas o 

cliente que fizer a instalação do sistema pode optar por adquirir a garantia estendida dos 

inversores por mais 5 anos assim tendo que pagar um valor extra sobre o total do projeto. 

Esse projeto de dimensionamento fotovoltaico realizado pela Mil Engenharia Elétrica 

teria um valor total já incluindo equipamentos, projeto e instalação de 220.000,00 reais. 

4.4 RETORNO DO INVESTIMENTO 

Quando é realizado um levantado de dados para se fazer um investimento é necessário 

e muito importante calcular o retorno da aplicação do projeto a ser executado para ver se o 

mesmo é viável para empresa ou não.  

Para analisar o retorno do investimento podem ser utilizadas diversas ferramentas 

como o fluxo de caixa, a taxa interna de retorno (TIR), o valor presente líquido (VPL), o 

período de retorno do investimento (PAYBACK), entre outros.  

Com esses indicadores é possível analisar a viabilidade de um investimento e verificar 

se o mesmo conseguirá ter uma boa perspectiva no futuro. Se analisado mais de um projeto 

com os indicadores de viabilidade econômica é possível o administrador do negócio comparar 

o resultado de ambos e visualizar a melhor alternativa para a empresa. 

Com as ferramentas de análise já previamente selecionadas e os projetos já realizados 

pelas empresas especializadas, será possível realizar os cálculos e chegar a um resultado, para 

posteriormente escolher o melhor a ser implantado no estabelecimento comercial. 

O projeto 2 possui uma perspectiva de valor 29,97% maior que o projeto 1, mas é 

importante ressaltar que os dois poderão ser viáveis pois possuem características diferentes e 

que irão impactar na hora dos cálculos. 

A empresa X opta somente por fazer novos investimentos em seu estabelecimento 

utilizando dinheiro em caixa, assim ela não se utilizara de empréstimos e nem financiamentos 

de terceiros para a aplicação do projeto, esse fator também é de extrema importância, pois não 

trará um custo de juros a mais no investimento o tornando mais viável.  
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4.5 FLUXO DE CAIXA 

Depois de levantado os valores dos projetos de dimensionamento fotovoltaico e suas 

características principais foram elaborados os fluxos de caixa do investimento de ambos os 

projetos. Esses cálculos permitem a obtenção de uma melhor visão do futuro antecipadamente 

e que possam ser avaliadas as possibilidades de aplicação de capital e escolher a melhor 

aplicabilidade do lucro produzido pelas atividades do estabelecimento. 

Foram levados em consideração alguns aspectos importantes para fim da elaboração 

dos cálculos, como: 

- Aumento anual da tarifa em 10%, valor sugerido pelas empresas que realizaram os 

projetos; 

- Redução na geração de energia dos módulos fotovoltaicos de 2,5% no primeiro ano, 

a partir do segundo ano a depreciação passa a ser de 0,7%, dados fornecidos pelos fabricantes 

dos materiais a serem utilizados na instalação; 

- Taxa de juros dos fluxos de caixa de 4,34% ao ano, valor esse atrelado a aplicação na 

poupança atualmente. 

A tabela 3 apresenta o fluxo de caixa do projeto 1, realizado pela empresa Ideia 

Soluções Renováveis. 

Tabela 3: Fluxo de caixa do projeto 1 

Tempo Tarifa 

Geração 

(kwh/ 

ano) 

Economia 

(R$/ano) 

Custo 

disp. de 

energia 

Custo 

operaci

o- nal 

ano 1% 

Economia 

real ano 

(R$/ano) 

Valor 

presente 

Fluxo de caixa 

livre a valor 

presente 

Anos 

TE (icms+ 

pis/cofins) 

+ TUSD 

(pis/cofins) 

-R$ 169.281,00  

1  R$ 0,5917  73.988   R$ 43.779  -R$ 71  -R$ 438   R$ 43.270   R$ 41.470  -R$ 127.811,04  

2  R$ 0,6508  72.138   R$ 46.945  -R$ 78  -R$ 469   R$ 46.398   R$ 42.618  -R$ 85.192,75  

3  R$ 0,7159  71.633   R$ 51.280  -R$ 86  -R$ 513   R$ 50.682   R$ 44.617  -R$ 40.575,95  

4  R$ 0,7875  71.132   R$ 56.018  -R$ 94  -R$ 560   R$ 55.364   R$ 46.711   R$ 6.135,37  

5  R$ 0,8662  70.634   R$ 61.186  -R$ 103  -R$ 612   R$ 60.471   R$ 48.899   R$ 55.033,91  

6  R$ 0,9528  70.139   R$ 66.830  -R$ 114  -R$ 668   R$ 66.047   R$ 51.186   R$ 106.219,74  

7  R$ 1,0481  69.648   R$ 73.000  -R$ 125  -R$ 730   R$ 72.145   R$ 53.586   R$ 159.805,63  

8  R$ 1,1529  69.161   R$ 79.737  -R$ 138  -R$ 797   R$ 78.802   R$ 56.096   R$ 215.901,35  

9  R$ 1,2683  68.677   R$ 87.103  -R$ 152  -R$ 871   R$ 86.080   R$ 58.728   R$ 274.629,37  

10  R$ 1,3951  68.196   R$ 95.141  -R$ 167  -R$ 951   R$ 94.022   R$ 61.478   R$ 336.107,77  

Fonte: Dados da pesquisa, (2020). 

 

Conforme apresentado na tabela 3, foi realizado o fluxo de caixa dos primeiros dez 

anos do investimento, multiplicando-se o valor total da tarifa com a quantidade de kWh 
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produzidos pelo sistema gerador de energia, chegando ao valor total da economia sem 

descontar os custos de produção.  

Para calcular o valor real da economia foi utilizado o valor bruto e descontado a taxa 

de disponibilidade de energia cobrada pela concessionaria que administra a rede que o sistema 

será conectado e o custo operacional de 1% ao ano, assim, chegou-se ao valor real do 

desconto. 

A partir da economia anual, foi retirada a taxa de juros de 4,34% a.a. para se chegar ao 

valor presente de desconto de cada ano, fazendo o mesmo em todos até chegar ao final do 

período. 

Com esses resultados pôde-se visualizar que o projeto 1 tem sua perspectiva 

econômica viável para a empresa em relação ao investimento na geração própria de energia 

através das placas fotovoltaicas.   

A tabela 4 apresenta o fluxo de caixa do projeto 2, feito pelo estabelecimento Mil 

Engenharia Elétrica, essa simulação foi feita pela revendedora dos materiais. 

 

Tabela 4: Fluxo de caixa do projeto 2 

Tempo Tarifa 

Geraçã

o (kwh/ 

ano) 

Economia 

(R$/ano) 

Custo 

disp. de 

energia 

Custo 

operacio-

nal ano 

1% 

Economia 

real 

(R$/ano) 

Valor 

presente 

Fluxo de caixa 

livre a valor 

presente 

Anos 

TE (icms + 

pis/cofins) + 

TUSD 

(pis/cofins) 

-R$ 220.000,00  

1 R$ 0,5917  83.171 R$ 49.208  -R$ 71 -R$ 492  R$ 48.645  R$ 46.622  -R$ 173.378,46  

2 R$ 0,6508  81.092 R$ 52.775  -R$ 78 -R$ 528  R$ 52.170  R$ 47.920  -R$ 125.458,19  

3 R$ 0,7159  80.524  R$ 57.646  -R$ 86 -R$ 576  R$ 56.984  R$ 50.165  -R$ 75.293,64  

4 R$ 0,7875  79.960  R$ 62.967  -R$ 94 -R$ 630  R$ 62.243  R$ 52.516  -R$ 22.777,90  

5 R$ 0,8662  79.401 R$ 68.779  -R$ 103 -R$ 688  R$ 67.988  R$ 54.977  R$ 32.198,89  

6 R$ 0,9528  78.845 R$ 75.127  -R$ 114 -R$ 751  R$ 74.262  R$ 57.552  R$ 89.750,85  

7 R$ 1,0481  78.293 R$ 82.062  -R$ 125 -R$ 821  R$ 81.116  R$ 60.249  R$ 150.000,25  

8 R$ 1,1529  77.745 R$ 89.636  -R$ 138 -R$ 896  R$ 88.602  R$ 63.072  R$ 213.072,03  

9 R$ 1,2683  77.201 R$ 97.909  -R$ 152 -R$ 979  R$ 96.779  R$ 66.027  R$ 279.099,35  

10 R$ 1,3951  76.660 R$ 106.946  -R$ 167 -R$ 1.069  R$ 105.710  R$ 69.120 R$ 348.219,69  

Fonte: Dados da pesquisa, (2020). 

 

A tabela 4 tem a mesma funcionalidade da tabela 3, mudando somente os valores das 

quantidades produzidas e o valor total do investimento. 

O projeto 2 mesmo com um custo de investimento bem mais elevado que o projeto 1 

também gerou uma perspectiva viável apresentando boas entradas no caixa gerando um valor 

final satisfatório após os 10 anos. 
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4.6 VPL, TIR E PAYBACK 

O valor presente líquido (VPL) é um método muito importante na hora de analisar a 

viabilidade de um investimento nas empresas, esses valores são encontrados a partir do fluxo 

de caixa descontado e é de suma importância para o projeto ser viável que o resultado do 

cálculo seja positivo.  

Ambos os projetos analisados tiveram seu VPL positivo, o projeto 1 teve o seu valor 

final após os dez anos de R$ 336.107,77, já o segundo teve um VPL final de R$ 348.219,69, 

os dois investimentos tiveram bons resultados, assim ficou explicito que a possível 

implantação do sistema trará uma boa economia para o estabelecimento. 

A taxa interna de retorno (TIR) é utilizada na efetividade dos resultados financeiros 

apontados através de uma taxa, esse resultado é utilizado para a análise de viabilidade 

econômica pelos administradores. 

O resultado da TIR de ambos os projetos tiveram valores parecidos, o projeto um teve 

a taxa de 30% já o número dois foi de 26%, resultados aceitáveis e que tornam o investimento 

viável. 

O período do retorno do investimento (payback) é utilizado para saber o tempo 

estimado de retorno do investimento, para chegar a esse resultado é necessário subtrair dos 

fluxos de caixa gerados o valor do investimento inicial para avaliar seu prazo de retorno total. 

O momento em que os fluxos de caixa do investimento passarem a serem positivos se 

caracterizam como payback, no caso do projeto um o resultado foi de 3,9 anos, já o segundo 

teve o valor de 4,4 anos. 

4.7 VIABILIDADE E COMPARATIVO DAS PROPOSTAS 

Depois de feitos os cálculos de viabilidade dos investimentos, foi possível visualizar 

que ambos os projetos poderiam ser executados, pois tiveram bons resultados positivos e 

darão lucro para a empresa. 

A tabela 5 contém a comparação dos resultados dos dois projetos analisados no estudo. 
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Tabela 5: Comparações dos resultados dos projetos 

COMPARAÇÃO DOS DADOS DAS PROPOSTAS E SEUS VALORES 

 

POJETO 1 PROJETO 2 

PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 120 144 

POTÊNCIA POR MÓDULO 440 W 405 W 

INVERSOR 1 2 

POTÊNCIA POR INVERSOR 50 KW 30 KW 

POTÊNCIA TOTAL DO SISTEMA 52,80 KW 58,22 KW 

PRODUÇÃO PRIMEIRO ANO 73.987,74 KWH 83.171 KWH 

CUSTO  R$        169.281,00  R$           220.000,00  

VPL 10 ANOS R$        336.107,77  R$           348.219,69  

TIR 30% 26% 

PAYBACK ANOS 3,9 4,4 

          Fonte: Dados da pesquisa, (2020). 

 

Conforme a tabela 5 foi realizada as comparações dos dados das propostas e seus 

valores e resultados. O VPL final dos projetos são extremamente bons e seriam uma ótima 

aplicação para a empresa no cenário atual, também os resultados da TIR foram satisfatórios 

trazendo uma boa taxa de retorno para o estabelecimento. Já o payback de investimentos de 

altos valores teve um bom desempenho e mesmo em uma aplicação de longo prazo obteve um 

curto espaço de tempo de retorno. 

Entretanto, através de bons resultados obtidos para investimento é possível escolher 

somente um para por em prática.  A indicação para a empresa é que se aprove o projeto dois, 

ele terá um custo de instalação maior e mesmo ele tendo uma TIR menor, mas de pouca 

diferença e um tempo maior de retorno é necessário salientar que teve maiores entradas no 

fluxo de caixa e gerou um VPL 3,5%maior que o demais no final do dez anos.  

Outro fator impactante na tomada de decisão é que se a empresa X optar pelo projeto 

dois, ele tem uma produção de energia maior do que o utilizado atualmente pela empresa, 

então, se ocorrer uma aquisição de outros equipamentos que consomem energia elétrica o 

estabelecimento já terá uma potencial sobra elétrica e não impactara em grandes cobranças 

pela distribuidora de eletricidade pública. 

A empresa X também poderá optar pelo projeto um que obteve bons resultados, e 

como a empresa utiliza somente pagamentos à vista em seus investimentos o custo de 

implantação desse projeto é de R$ 50.719,00 a menos do que o segundo investimento 

considerado. A TIR e o payback tiveram melhores desempenhos na primeira proposta 

estudada que irá colaborar no reembolso da aplicação.
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5 CONCLUSÃO  

O objetivo principal do presente estudo foi analisar a viabilidade econômica e 

financeira da instalação de um sistema de placas fotovoltaicas conectado a rede para a geração 

própria de energia elétrica em uma empresa do ramo alimentício no comércio do município de 

Tapejara-RS. 

Após a realização dos cálculos foi possível perceber que o investimento se torna viável 

em médio prazo, e considerando o tempo médio de vida útil o retorno é muito lucrativo e 

pode sim ser instalado pela empresa X para colaborar na busca da redução de custos fixos.  

Ambos os projetos analisados se tornaram viáveis, mas o projeto dois desenvolvido 

pela empresa Mil Engenharia Elétrica se destacou no valor final do VPL, assim, sendo mais 

atrativo e vantajoso em termos econômicos para o estabelecimento para o estabelecimento.  

O projeto um obteve um maior destaque em relação aos valores finais dos cálculos da 

TIR e do Payback tendo sua taxa de retorno do investimento maior em comparação ao projeto 

dois ocasionando um menor tempo de retorno do investimento para a empresa, assim, o 

dinheiro gasto voltaria antes para o caixa em relação ao outro projeto.  

O retorno do investimento no cenário atual é muito vantajoso, pois possibilita redução 

nos gastos da empresa e ainda gera um maior retorno do que se fosse investir o dinheiro na 

renda fixa da poupança, que no momento está rendendo muito pouco e como o empresário 

tem valores separados para investir agora é um bom momento. 

Além dos ganhos econômicos, é importante ressaltar que através de investimentos em 

projetos de geração de energia através das placas fotovoltaicas estaremos colaborando com a 

sustentabilidade do planeta, não utilizando de recursos naturais não renováveis para a 

produção e consumo de energia elétrica. 

Com o avanço da tecnologia é necessário sempre estar em busca de atualizações para 

não perder a competitividade no mercado e ficar atrás de outras empresas concorrentes, ao 

buscar novas alternativas esse modelo de produção de energia elétrica irá colaborar muito 

para a empresa, reduzindo custo e colaborando na obtenção de melhores resultados 

financeiros e consequentemente uma maior lucratividade ao estabelecimento estudado.  
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ANEXO 1 – PROJETO IDEIA SOLUÇÕES RENOVÁVEIS 

PROPOSTA COMERCIAL 

IDEIA SOLUCOES RENOVÁVEIS 

contato@ideiaenergia.com.br 

(54) 99623-0506 

 

 

 

RB 123942 

 EQUIPAMENTO                                                     QUANTIDADE      

Painéis Painel Fotovoltaico RSM156-6-440M Imp Mono Half R 120 

Inversores Inversor 50,0 kW - RENO-50K - Trif - 380V/60Hz 1 

Suportes 

Perfil de Alumínio 2,22m (1un) 

Suporte com Ajuste de Inclinação (1un) 

Kit Emenda (4un) 

Kit Grampo Intermediário (4un) 

Kit de Aterramento em Alumínio (2un) 

Kit Grampo Final 40mm (4un) 

120 

120 

25 

55 

10 

10 

Proteções 

Disjuntor CA - 3P - 32A/415Vca 

DPS CA - 4P - 385V/20-40kA BN 

DPS CC - 3P - 1200Vcc/20-40kA 

Disjuntor CC 4P 1200VCC/16A BN 

1 

1 

10 

10 

Conectores Conector MC4 - Macho/Fêmea (5un) 3 

Cabos 
Cabo Solar 1,8kV 4,00mm (Preto) 

Cabo Solar 1,8kV 4,00mm (Vermelho) 

300 

300 

 GARANTIAS  

Painéis: 12 anos de garantia de desempenho contra defeitos de fabricação 

Inversores: 12 anos contra defeitos de fabricação 

Proteção, cabos e conectores: 2 anos 

 INFORMAÇÕES GERAIS E SERVIÇOS 
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Considerando tarifas de energia (R$/kWh) que podem ser diferentes de uma região para outra, 

o payback pode variar entre 5 e 10 anos. 

Frete grátis para compra de sistema fotovoltaico com potência acima de 1,6kW; 

O frete grátis só é válido se o local de entrega seja atendido exclusivamente pelo modal 

rodoviário. 

Potência: 52,80Kw 

 

Serviços: Instalação, Homologação junto à distribuidora. 

 CONDIÇÕES DE PAGAMETO 

Boleto à vista  

Entrada - R$ 0,00 

Total Produtos R$ 133.281,00 

Total Serviços R$ 36.000,00 

 

Tabela de preço válida para pedidos colocados até 22/09/20 ou enquanto durarem os estoques. 

 

VALOR DO INVESTIMENTO                                                   R$ 169.281,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 



51 

 

ANEXO 2 – PROJETO MIL ENGENHARIA ELÉTRICA 
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