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RESUMO: 

 

 

 Este trabalho tem por objetivo o estudo de viabilidade econômica e financeira para a 

construção de uma fábrica de painéis para geração de energia solar fotovoltaica. Este setor  

atravessa um grande momento no Brasil, de oportunidades de crescimento e é uma importante 

alternativa de geração de energia ecologicamente equilibrada. O equipamento painel solar 

fotovoltaico está presente nas usinas de grande volume de geração, em centrais pequenas e  

locais que podem ser o ponto de geração e consumo, seja residência de moradia familiar ou 

empresa. A forma de geração fotovoltaica também se posiciona em locais de difícil acesso, 

tais como ilhas, selva ou pontos isolados, sendo utilizado como alternativa de abastecimento 

essencial.   

 O estudo elaborado com apoio de equipe técnica se baseia nas regras da legislação 

vigente e conhecimento do mercado de acordo com informações do órgão regulador, que 

possibilita amplo acesso a dados e informações que orientam a fundamentação no parecer de 

viabilidade econômica e financeira.  

 

Palavras Chaves: Painel para Geração de Energia Solar Fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 

This school presentation, aims to study the economic and financial viability for the 

construction of a manufactory solar energy equipment. This sector is going through a great 

moment in Brazil, of growth opportunities and is an important alternative of ecologically 

balanced energy generation. The photovoltaic solar panel equipment is present in large 

generation power plants, in small power plants and in small and local exchanges that can be 

the point of absorption, it’s a residence of a family or company. The form of photovoltaic 

generation is also positioned in places of difficult access, such as islands, jungle or isolated 

points and it has been used as an alternative of essential supply. 

The study, based on the support of the technical team, is based on the rules of the 

current legislation and the knowledge of the market according to information from the 

regulatory agency, provide the broad access to data and information that guide the reasoning 

in the opinion of economic and financial feasibility.  

 

Key Words: Photovoltaic Solar Energy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Considerando fatos relevantes que acontecem no mercado de energia, verifica-se a 

importância de novas alternativas para geração de energia elétrica que proporcione facilidades 

na estrutura de geração, transmissão e distribuição, proporcionando excelência no 

atendimento do consumidor final e acima de tudo, sem agressão ao meio ambiente.  

Tratando sobre meio ambiente é evidente a importância de buscar alternativas menos 

poluentes, formas de energias renováveis e limpas para que possamos alcançar equilíbrio 

entre consumo e preservação. No tema equilíbrio e preservação ambiental, observamos 

grandes mudanças no mercado consumidor, como exemplo disto a inovação dos automóveis 

com motor elétrico.  

Com estes acontecimentos inclinados ao equilíbrio ambiental, reforça a importância de 

geração de energia solar, que proporciona vantagens ao meio ambiente, facilidade na forma de 

geração, pode estar junto ao local de consumo e apresenta-se como uma alternativa para locais 

de clima seco. Esta alternativa de geração elétrica com respeito ao meio ambiente é chamada 

tecnicamente de Energia Fotovoltaica que é obtida através da conversão da luz solar em 

eletricidade. 

Analisando o mercado interno no Brasil, percebe-se que a freqüente discussão sobre 

energias renováveis, pois é um tema que ganha força e abre a possibilidade de tornar este 

modelo uma alternativa de investimentos, pois atualmente a Energia Fotovoltaica (solar) está 

assumindo um importante papel na matriz energética global e deve permanecer em 

crescimento constante por longo prazo. No Brasil é clara a difusão da energia solar, sendo que 

a expansão dos projetos solares é superior em comparação às alternativas já consolidadas, tais 

como hídricas, biomassas, eólica e nuclear. 

Considerando a oportunidade deste novo mercado crescente, este trabalho objetiva um 

estudo de viabilidade em montar uma fábrica de produção de painéis, que é o principal 

componente para o sistema de geração fotovoltaica. 
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2. ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

A Energia Fotovoltaica (FV) é conhecida ao publico como Energia Solar, é uma forma 

de geração de energia elétrica por meio da incidência de raios solares sobre uma placa vítrea 

(vidro), acoplada a um sistema de células semicondutoras, que convertem a radiação solar em 

corrente elétrica continua. 

 

 

Figura 1: Placas para geração de energia fotovoltaica 

Fonte:  Exame 2018 

 

2.1  EQUIPAMENTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA 

 

O equipamento para geração fotovoltaica é um painel fixo, não trabalha em 

movimento nem requer interferência operacional. Este produto é composto basicamente com 

moldura de alumínio, vidro especial “encapsulante” EVA, células fotovoltaica, Backsheet
1
 e 

caixa de junção.  

Painéis solares fotovoltaicos  são definidos como equipamentos utilizados para 

converter a luz do Sol em energia elétrica. Os painéis solares fotovoltaicos são compostos 

por células solares, Estas células são chamadas de células fotovoltaicas, ou seja, criam uma 

diferença de potencial elétrico por ação da luz. As células solares contam com o efeito 

fotovoltaico para absorver a energia do sol e fazem a corrente elétrica fluir. 

_______________ 

1
 Backsheet: Material plástico branco que vai na parte de trás do painel solar.  

Fonte: https://www.portalsolar.com.br/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
https://www.portalsolar.com.br/
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Figura 2: Composição da placa fotovoltaica 

Fonte: Portal Solar, 2018 

 

 

É um sistema de geração classificado como energia renovável, tal conceito foi 

atribuído uma vez que não utiliza abastecimentos móveis ou volumosos, tais como água ou 

combustível, sendo que a luz solar tem excelente conceito de fonte inesgotável. 

De acordo com as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e pelo 

interesse estratégico de não avançar a utilização de energia nuclear, este equipamento é 

considerado uma peça importante para geração de energia sem poluição. Atualmente com o 

avanço na utilização e produção deste equipamento, já é evidente a nacionalização de 

tecnologia para produção fotovoltaica, o que impacta positivamente na viabilidade dos 

projetos.  

 

3. FABRICA DE PAINEL 

 

Considerando a aceleração dos investimentos em gerar energia limpa e mais 

sustentável os consumidores estão ampliando a aquisição de painéis fotovoltaicos, 

residências, indústrias e usinas solares estão ganhando mais adeptos dessa matriz energética. 

Em breve análise técnica observa-se claramente que o painel é o principal 

equipamento para produção de energia fotovoltaica, é uma peça leve de tamanho proporcional 

à capacidade, negociada no mercado de grandes e pequenos consumidores.  

De acordo com o parágrafo anterior, temos diversas formas de aplicação e utilização 

da peça, pode ser comercializada em grande volume aos grandes consumidores, ou vendida no 
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varejo. Com tais considerações e premissas, percebemos que a fabricação deste produto deve 

ser versátil automatizada e de produção em série (grandes lotes). 

O processo de fabricação do produto é curto e deve ser em linhas de produção 

separadas por tipo de placa, o agrupamento deverá obedecer a seqüência lógica com projeto 

base e detalhamento do processo. 

Projetar, construir e implantar o processo produtivo de uma fábrica para produzir um 

equipamento como este, exige amplo conhecimento técnico e cuidados importantes ao 

operação do negócio, analisando a atividade principal deve também ser considerada a 

possibilidade de iniciar a empresa com importação do produto acabado e comercializando no  

mercado interno. 

 

4. ANÁLISE DE MERCADO 

A geração de energia elétrica no mercado interno tem expressivo volume em operação. 

Esta atividade é controlada pela pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 

autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, criada pela lei nº 9.427, de 26 

de dezembro de 1996.  

De acordo com normal e regulamentação do setor, cabe a ANEEL  implantar as regras, 

políticas e diretrizes para a exploração da energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais 

de geração, ou seja, qualquer exploração ou geração de energia só pode ocorrer com o aval na 

ANEEL. 

Após a normatização e regulamentação da atividade, o mercado passou a ter regras 

claras ao exercício do negócio, desta forma os “novos entrantes” estudam com mais certeza as 

condições de operação e o mercado do negócio que pretendem explorar. 

 

4.1  MATRIZ ENERGÉTICA 

A matriz energética Brasileira é composta por diversas formas de geração com 

operação constante em todo território nacional.  Conforme dados disponíveis no sitio da 

ANEEL, as informações do Banco de Informações de Geração 2018,  O Brasil possui no 

total 6.727 empreendimentos em operação, totalizando 158.841.241 kW de potência 

instalada.  
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Com base nestas informações de volume de produção, podemos compreender e 

dimensionar o tamanho do mercado nacional, mercado este com tendência de crescimento por 

diversas razões vistas na provável ampliação do consumo.  

De acordo com estudos projetados para os novos empreendimentos, a geração 

fotovoltaica apresenta o maior percentual de crescimento diante da capacidade instalada. Esta 

informação de acordo com os dados na pagina da ANEEL, nos leva e comprovar que este tipo 

de geração de energia ainda está no inicio de operações no Brasil e todo o cenário futuro é de 

crescimento continuo. 

Analisando tais informações observamos que a capacidade instalada para geração 

fotovoltaica é de 1.195.163 kW sendo que a ampliação está prevista em 1.468.511 kW, assim 

está previsto crescimento de 123% até o ano 2.020.  Estas quantidades projetadas estão 

seguras em empreendimentos em construção e outros com obras próximas a iniciar. 

 

Tabela 1: Fontes de Energias Exploradas no Brasil 

Fonte: ANEEL, 2018 

Empreendimentos em Operação 

Tipo Qde 

Potência 

Outorgada 

(kW) 

Potência 

Fiscalizada 

(kW) 

% 

Hidrica 1321 107.587.260 101.475.328 63,9% 

Fóssil e Biomassa 3.006 43.152.569 41.404.907 26,1% 

Central Geradora Eólica 521 12.798.639 12.775.843 8,0% 

Nuclear 2 1.990.000 1.990.000 1,3% 

Solar Fotovoltaica 1.877 1.195.163 1.195.163 0,8% 

 Total 6.727 166.723.631 158.841.241 100,0% 

 

 

De acordo com a programação existente, está previsto para os próximos anos a adição 

de 17.159.066 kW na capacidade de geração do País, entram em operação 

203 empreendimentos atualmente em construção e mais 380 em Empreendimentos com 

Construção não iniciada.  

A quantidade prevista para entrar em operação até o final do ano 2.020 confirma ao 

mercado a posição de mercado crescente que deverá se posicional como fonte de expressivo 

volume para fornecimento do produto energia.  
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Tabela 2: Empreendimentos em construção e não iniciadas 

Fonte: ANEEL, 2018 

Empreendimentos em Construção e Não Iniciados 

Tipo Qde 

Potência 

Outorgada 

(kW) 

Potência 

Fiscalizada 

(kW) 

% 

Hídrica 174         3.939.598    23,0% 

Termelétrica  142         5.812.397    33,9% 

Central Geradora Eólica 207         4.588.560    26,7% 

Nuclear 1         1.350.000  
 

7,9% 

Solar Fotovoltaica 59         1.468.511    8,6% 

  583       17.159.066  
 

100,0% 

 

 Interpretando os dados da matriz energética Brasileira, fica evidente a ampliação da 

potencia total em 10,3%. Na análise individual dos tipos de geração, está claro a geração 

hídrica tem o menor crescimento previsto, isto porque já estão ocupadas as principais reservas 

hídricas nacionais, sendo que os últimos grandes empreendimentos hídricos foram as UHE’s 

de Santo Antonio, Jirau e Belo Monte. 

Novos empreendimentos Hídricos atualmente se posicionam em PCH’s – Pequenas 

Centrais Hidrelétricas, porem os empreendimentos hídricos enfrentam limitações nas áreas 

disponíveis e grande complexidade para obtenção da licenças ambiental previa (LAP), isto em 

razão das exigências técnicas objetivando minimizar os impactos gerados nas obras para 

instalação e operação. 

 

4.2  MERCADO ESPECÍFICO  

Interpretando as tabelas 1 e 2 da matriz energética brasileira, fica evidente o 

crescimento do setor fotovoltaico no meio enérgico brasileiro. Este avanço se apresenta em 

crescimento contínuo com tendência de alta e o número de participantes do setor continua a se 

expandir em todos os níveis. Os fabricantes investem em pesquisas em busca de melhoria no 

desempenho, obtendo ampliação na capacidade de geração e ampliação da vida útil dos 

equipamentos. 

Na Resolução Normativa nº482 da ANEEL em 17 de abril de 2012, é permitido que o 

consumidor gerar a própria energia elétrica a partir de fontes renováveis. Também é permitida 

a pratica de cogeração qualificada sendo permitida a devolução do excedente da energia na 
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rede de distribuição de sua localidade. A energia devolvida na rede pode ser compensada na 

fatura de consumo em um prazo de até 60 meses, estas são regras previstas no sistema de 

compensação. Esta pratica de geração consumo e entrega do excedente ao mercado 

distribuidor, é classificada tecnicamente como Micro e Minigeração Distribuida. 

Conforme publicação da Fundação Getulio Vargas no Boletim de Energia fevereiro de 

2018, o Brasil apresenta importantes informações no Mercado de Micro e Minigeração. Este 

público que está em posição residencial e ou comercial, apresenta dados relevantes de 

crescimento especificamente na geração fotovoltaica que de acordo com os estudos de janeiro 

de 2018  já atinge 2500% nos últimos 36 meses. 

 

 

Figura 3 - kW geração micro e mini 

Fonte: Boletim FGV Energia, fevereiro 2018. 

 

De acordo com as quantidades kW já identificada na distribuição de Micro e 

Minigeradores no Brasil observamos pequenos e médios integradores adquirindo e instalando 

painéis solares em residências e comércios até as grandes concessionárias de energia 

envolvidas em grandes projetos de instalação de usinas, tudo isto tornando o setor cada vez 

mais competitivo onde podemos apurar um significante crescimento na quantidade de 

instalações.  

O setor de geração fotovoltaica organizado de maneira empresarial, tem publicado 

informações relevantes no site Portal Solar, a exemplo disto foi traçado estudo de mercado 

que indica forte tendência de crescimento nas quantidades de  instalações de Micro e Mini 
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geradores, desta forma foi traçado estudos até 2024 com indicação recorde na venda de 

produtos e serviços do setor.  

Estes dados reafirmam a oportunidade existente no mercado interno para fabricação de 

um produto necessário em diversas categorias que pode direcionar o setor energético a 

atenção redobrada na geração fotovoltaica. Isto tudo proporciona segurança e versatilidade 

nos resultados para os investidores do setor. 

 

  

Figura 4: Quantidade prevista para micro geradores no Brasil 

Fonte: Portal Solar. 

 

4.3 DEMANDA DE PRODUTO 

 

Analisando a demanda do produto, já é noticiado pelo setor o forte crescimento de 

Microgeradores e de acordo com a projeção do mercado futuro apresentado pela ANEEL – 

Agencia Nacional de Energia Elétrica, o Brasil inicia uma grande maratona no avanço da 

geração de energia fotovoltaica. Estes dados informados abrem a necessidade de aceleração 

na  produção de placas que é o principal componente para geração. 

Interpretando a Demanda do produto constata-se que o volume de crescimento 

projetado está previsto de acordo com os leilões de energia no mercado. Este crescimento de         
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1.468.511 kW é relevante e sufoca a capacidade de produção dos fabricantes nacionais, 

levando muitos fornecedores e ou clientes a trabalharem a busca de equipamentos no mercado 

externo. As placas a serem utilizadas neste mercado, devem compor a usinas de médio e 

grande porte, compreendendo características de grande potencia. 

Analisando os maiores empreendimentos de geração fotovoltaica, identificamos as 

grandes usinas localizadas em Tubarão SC e Pirapora MG. 

 

 

Figura 5: Usina Cidade Azul em Tubarão SC. 

Fonte: Portal ANEEL 

 

Estes grandes empreendimentos são destaque pela potencia instalada e despertam 

atenção no mercado fabricante de peças. A Usina Fotovoltaica Cidade Azul,  é composta por 

19.424 painéis de energia fotovoltaica e foi concebida como uma Usina Experimental para 

fins de pesquisa e desenvolvimento e produz energia para alimentar 2.500 residências. 

A Usina Pirapora localizada em Pirapora – MG, foi instalada em um grande terreno com área 

construída equivalente a 1.500 campos de futebol e se consagra como a maior usina fotovoltaica da 

América Latina. Foram utilizados mais um milhão de painéis solares, que podemos ver no infinito do 

horizonte.   
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Figura 6: Usina Pirapora MG 

Fonte: ABSOLAR 

 

Quando todo o conjunto estiver operativo, ao final do primeiro semestre de 2018, o complexo 

terá uma capacidade de 400 mV, que poderia fornecer energia para 420.000 casas durante um ano. 

 Além deste mercado de Usina de grande porte, já estão identificadas diversas instalações em 

grandes empresas, a exemplo estão as fábricas da GM, Jeep, FCA e diversos grandes prédios 

comerciais e residências. Estes grandes consumidores implantam o equipamento registrado junto à 

ANEEL e participam da venda no Mercado da sobra de produção de energia. Isto é um ponto que 

desperta a atenção de muitos novos clientes com objetivo de poder vender ao mercado, lembrando que 

o preço de venda à fotovoltaica é superior e atende os custo do produto. 

Para ampliarmos a análise e pesquisa da demanda do produto Placas, podemos 

também considerar a utilização do produto nos pequenos consumidores. A exemplo disto 

vemos a utilização em residências, áreas rurais, rodovias, barcos, torres e estações de 

transmissão e outras localidades distantes. Neste universo de consumidores ainda 

adormecidos é importante analisar que o Governo Federal sinaliza com incentivos e 

financiamentos para instalação de equipamentos de geração fotovoltaica em caráter de 

atendimento social. Este mercado se posiciona para o atendimento de famílias de baixa renda 

e até mesmo localização de difícil acesso às distribuidoras de energia.   
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4.4 VANTAGENS DO PRODUTO 

 

Em diversos estudos, a energia fotovoltaica desperta o interesse do publico investidor, dos 

órgãos controladores e do consumidor final, por diversas razões já identificadas, tais como: 

 O produto  energia solar não polui durante a produção e utilização.  

 A poluição decorrente da fabricação dos painéis fotovoltaico são perfeitamente 

sustentáveis de acordo com as formas de controle existentes atualmente. 

 As centrais necessitam de manutenção mínima. 

 Os painéis solares são a cada dia mais potentes, da mesma forma o  custo vem caindo 

frequentemente com as novas formas de produção. 

 A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, pois sua 

instalação em pequena escala não obriga a enormes investimentos em linhas de 

transmissão. 

 Em países tropicais, como o Brasil, a utilização da energia solar é viável em 

praticamente todo o território, conseqüentemente é baixa a perda de energia que ocorre 

na transmissão. 

 

4.5 FABRICANTES NO MERCADO INTERNO 

 

No Brasil estão presentes diversos fabricantes de painel fotovoltaico, sendo elencados 

4 grandes industriais presentes no mercado de grande consumidor. 

Kyocera Solar: Com filial instalada no Rio de Janeiro a empresa Kyocera Solar é uma 

das principais fabricantes de painéis e provedores de sistemas solares fotovoltaicos, seus 

módulos e equipamentos são aprovados pelo INMETRO e apresentam o selo PROCEL de 

economia de energia. A empresa fornece sistemas solares para diversos segmentos como 

usinas solares, iluminação pública, sistemas de telecomunicação, entre outros, a Kyocera 

Solar é destaque no mercado por fornecer equipamentos com alta tecnologia. 

Minasol:  É uma Empresa brasileira ainda pouco conhecida no varejo, mas grande 

atuante no mercado solar fabrica módulos fotovoltaicos e projetos especiais para residências e 

indústrias, está localizada no Estado de Minas Gerais, a fabricante de painéis fotovoltaicos 

atende também outros estados, é regulamentada pela ANEEL e oferece diferentes orçamentos 

de instalações. 



23 

 

Siemens: Considerada como uma das maiores empresas do mundo na fabricação de 

baterias, controladores de carga e painéis solares a SIEMENS fornece equipamentos e 

componentes para a implementação de painéis solares em usinas de energia, além de produzir 

também módulos para execução em residências e grandes organizações, possui selo PROCEL 

de economia de energia e também é aprovada pelo INMETRO. 

Yingli Solar:  Empresa chinesa Yingli Solar é a maior fabricante de painéis 

fotovoltaicos solares do mundo, com presença em fornecimento a mais de 50 países. Esta 

empresa fornece equipamentos e módulos para setores governamentais, usinas fotovoltaicas e 

estádios de futebol, foi grande patrocinadora da Copa FIFA de Futebol no Brasil, além de 

projetar painéis solares para residências, a empresa chinesa investe no Brasil porque acredita 

na expansão das energias renováveis e em novas gerações para a matriz energética brasileira. 

 

5. VENDAS 

 

O  mercado de placa fotovoltaica requer certificações e comprovação de qualidade que 

traga retorno do investimento no produto. O mercado de fabricantes de equipamentos de 

maior potencia, destinado a grandes estações de geração, é composto por um menor numero 

de fabricantes presentes no Brasil.  

Este produto ainda novo em muitos países requer a busca de informações constantes à 

pequenas variações que são identificadas, isto acontece em razão da inovação tecnológica 

constante, seguido de métodos de automação na produção que ajusta o custo de maneira 

positiva ao fabricante. 

A operação de comercial para esta indústria é focar os grandes consumidores, sejam  

estações para geração ou distribuidores do varejo. 

 

5.1 ESTRATÉGIA PARA ENTRAR NO MERCADO 

 

O mercado de forma geral sempre está disponível à novos entrantes, esta é uma prática 

normal  no mundo dos negócios especialmente em um momento sublime que se cultiva a 

inovação, a melhoria de resultados e o conhecimento de novas idéias. Utilizando estes pontos 

favoráveis no mundo dos negócios e também buscando sucesso neste grande mercado 

consumidor,  é necessário planejar a estrutura do negócio, a organização e um plano de ação 

voltado ao mercado com clara identificação do público alvo. 
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Considerando que este estudo objetiva o iniciar a produção para fornecer ao mercado 

existente, podemos listar algumas etapas iniciais para adentrar ao mercado: 

a) Analisar os Leilões de Energia ocorridos nos últimos dois anos e identificar os 

vencedores dos leilões de energia fotovoltaica; 

b)  Buscar informações sobre o fornecimento para as usinas de geração que estão em 

construção ou aquelas que ainda não iniciaram obra; 

c) Apresentar o produto ao provável comprador, com detalhamento tecnológico, 

documentos e certificações; 

d) Instalar um projeto piloto de fácil acesso e medição com equipamento fabricado com a 

tecnologia ofertada; 

e) Estudar o mercado futuro e ver quais novos leilões estão previstos e podem 

proporcionar novos investimentos no setor; 

f) Identificar todos os grupos investidores em usinas no setor, apresentar o produto e 

estar presente ofertando equipamentos seja para ampliação ou implantação de novos 

empreendimentos; 

 

5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Em um produto com histórico de melhoria e evolução, a qualificação técnica é um 

fator determinante para aceitação do produto no mercado. Ao iniciar o projeto para construção 

de uma fabrica deste produto, o negócio deve realizar o ensaio do produto modelo, com 

aprovação técnica antes de iniciar a linha de produção. 

Objetivando o superávit no desempenho deve-se buscar parceria com outro fabricante 

que detenha acervo técnico, certificações e um produto já reconhecido no mercado. 

Existem diversos fabricantes no mercado externo dispostos a estabelecer uma parceria 

técnica onde recebam um pequeno percentual em Royalties pela tecnologia. Esta alternativa 

facilita a estruturação do negócio e ampara a indústria  fazendo com que o negócio inicie com 

a experiência do fabricante anterior. 

Uma das grandes vantagens de buscar parceiros tecnológicos para o inicio da 

operação, é a possibilidade de trazer produto pronto para  venda na fase inicial, ou seja, 

importar e revender o equipamento pronto, assim acelera a entrada no mercado e amplia a 

experiência do negócio.  
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5.3 TECNOLOGIA DO PRODUTO 

O desenvolvimento do produto vem acontecendo a longo período e o produto principal 

já está fora do “cerco” de patentes e registros. De acordo com estudos de tecnologia e a 

desenvolvimento do produto, existem agora pequenas diferenças de fabricantes e 

pesquisadores para busca de mais eficiência e resultado no sistema de geração.  

De acordo com os modelos mais comercializados, os painéis fotovoltaicos tem  

aproximadamente 1 m2 e pouco mais de 10 Kg. Algumas características precisam ser 

consideradas para se produzir e posicionar um módulo células solares, de modo que se possa 

otimizar o resultado com redução de custos do investimento.  

Os fatores de maior influência no projeto de arranjo de células solares são a 

intensidade solar, a angulação solar, o efeito de sombras e a temperatura de operação 

 

 Intensidade Solar - A geração de eletricidade do painel fotovoltaico diminui com uma 

menor intensidade solar mas com pequena redução de voltagem. A faixa de radiação 

entre 500 a 1000 Watts / m2 (faixa que ocorre em praticamente toda superfície da 

Terra), a eficiência da foto-conversão é praticamente constante. Diante disto a redução 

da geração de energia em latitudes maiores não é em função de característica das 

células e sim pela redução da presença solar nas placas. 

 

 Angulação Solar - A produção energética varia de acordo com a inclinação solar. A 

produção de eletricidade apresenta menor índice pela manhã e ao fim da tarde, 

enquanto que ao meio dia é ápice da produção. 

 

 Efeito Sombra - No local onde exista sombreamento a célula não produz voltagem, 

mas se mantém conectada em paralelo à corrente, atuando como uma carga.  

 

 Efeito Temperatura - Corrente e voltagem são alteradas pela temperatura que o 

conjunto está operando. Analisando de forma prática e objetiva, quanto maior a 

temperatura, menor é a energia produzida (devido ao calor das moléculas de cristal). A 

força da geração para altas e baixas temperaturas ocorrem em diferentes voltagens. 

 

https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar.html
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A geração fotovoltaica possui como característica a geração de energia em corrente 

contínua e de acordo com as histórias publicadas na série Gigantes da Industria Americana, a 

corrente continua e a corrente alternada já foi tema de discussão respectivamente entre 

Thomas Edison e Nicola Tesla. Considerando que foi estabelecida a corrente alternada, o 

sistema fotovoltaico utiliza conversor para poder transmitir a energia. 

 

5.4 MODELOS DO PRODUTO 

 

Para fabricação do produto não são necessárias diversas linhas de produção, pois os 

painéis são produzidos basicamente em três tipos, que são identificados como 

Monocristalinos, Policristalinos e Filme fino. 

 Painéis monocristalinos  – São mais eficientes e feitos de células monocristalinas de 

silício. O silício utilizado deve ter elevada pureza, o que envolve um processo 

complexo para fabricar os cristais únicos de cada célula. 

 Paineis solares policristalinos – São um pouco menos eficientes que os 

monocristalinos. Nestes painéis as células são formadas por diversos e não somente 

um cristal, dando uma aparência de vidro quebrado à célula. 

 Painéis de filme fino – O material fotovoltaico é depositado diretamente sobre uma 

superfície, como metal ou vidro para formar o painel. São muito mais baratos e 

também muito menos eficientes. A área disponível pode ser uma restrição, pois a 

baixa eficiência deve ser compensada por uma área maior. 

 

6. ESTRUTURA E OPERAÇÃO 

 

O negócio projetado tem como atividades a para produção de placas, principal 

equipamento de geração de energia solar, sendo a área construída preparada para produção, 

armazenamento e distribuição do produto.  

De acordo com o mercado em que pretende atuar, a localização da planta Industrial 

não precisa estar em local de grande presença visual para propagação do produto, mas deve 

sim ser posicionada em região favorável ao acesso portuário e viário, seja para importação de 

produto ou  matéria prima. 

É um fator relevante estudar a estrutura fiscal de vários estados e buscar possíveis 

benefícios que resultem na redução de impostos e taxas no faturamento.  
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Este estudo objetiva montar uma planta fabril com 10 linhas de produção para fabricação de 

equipamentos, sendo classificados tecnicamente de acordo com a demanda emergente do 

mercado.  

6.1  PESSOAL 

 

A equipe se compõem em operacional de fabrica, escritórios, área de apoio e diretoria. 

A Equipe técnica e pessoal de pessoal de produção devem ser recrutadas no mercado e 

seguem para treinamento pré operacional antes do inicio das atividades. 

Neste momento já está definida as posições da Diretoria Comercial, Diretoria Técnica 

e profissionais chaves do negócio, como Engenheiros do Produto.  

Considerando a carga de fabrica projetada, é necessário o total de 235 pessoas, numero 

este já com a inclusão da equipe de gestão.  De acordo com a tabela 3 é possível entender a 

distribuição do pessoal e indicação da equipe de produção com 2 turnos de trabalho. 

Tabela 3:  Quadro  de Pessoal 

Fonte: Autor 

 

  

Objetivando produtividade e eficiência, a empresa deverá optar pela terceirização de pessoal 

para os seguintes serviços:  

 Segurança 

 Limpeza e Conservação 

 Restaurante 

 Manutenção Predial  

Diretoria Executiva 6

Administrativo 13

Comercial 11

Apoio Fabril 42

Equipe Tecnica 7

Industria 165

 TOTAL 244

Departamento Total Und
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 Transporte 

 Contabilidade 

 Saúde 

 Despachantes 

 

6.2  INFRAESTRUTURA 

A estrutura para a montagem da planta fabril é composta por terreno, edificação, 

maquinas e equipamentos. Considerando as limitações para encontrar o modelo pronto para 

instalação, o plano de negócio considerará todo o investimento necessário para aquisição e 

montagem. 

A instalação de uma planta fabril para o produto deste estudo, demanda uma 

adequação na planta fabril tendo em vista as características e exigências necessárias às 

qualidades e certificações.  

O Painel fotovoltaico é bem conhecido aos entendedores do setor de energia, porém 

ainda não dispõe de popularização da produção no Brasil, desta forma, é preciso desenvolver 

algumas máquinas e equipamentos para obter funcionalidade na produção. 

Analisando de forma clara e simplificada, a empresa precisa de um terreno de 

aproximadamente 8.000 m2 com área construída de 4.000 m2, o que nos apresenta claramente 

a taxa de ocupação de apenas 50% . 

 

Tabela 4: Área M2 para estrutura fabril 

Fonte: Autor 

 ESTRUTURA   MEDIDA   

 Escritórios   500 M2 

 Pátios   3.000 M2 

 Edificação Fabrica   3.500 M2 

 Terreno    8.000 M2 
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6.3  EQUIPAMENTOS E PROCESSOS 

 

A definição de equipamentos e processo de produção requer diversos estudos, pois 

muitos fatores e condições podem ocasionar variações na posição tamanhos e formas. 

As engenharias que trabalham para o setor já dispõem de projetos pilotos e plantas 

modelos que podem ser utilizadas como ilustração, sendo que na estimativa de custos o fator 

que mais influencia  é a localização, a quantidade de linhas de produção e conseqüentemente 

o tamanho da área construída. 

De acordo com a matéria apresentada no Portal Solar, o processo produtivo pode ser 

dividido na seguinte sequência: 

1º  - Limpeza do vidro;  

2º - Interconecção; 

3º - Sistema de Montagem; 

4º - Interconecção manual; 

5º - Posicionamento do EVA e Backsheet 

6º - Laminação do Painel 

7º - Corte preciso 

8º - Caixa de Junção 

9º - Molduras 

10º - Teste 

 Para breve entendimento do processo a imagem sequencial ilustra o relato superior.  
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Figura 7: Sequencia para linha de produção de painel fotovoltaico. 

Fonte: ABSOLAR – Associação Brasileira Fotovoltaica, 2016 

  

 O projeto base para linha de produção fotovoltaica tem características sequenciais 

semelhantes para produção de placas. O produto tem 6 tipos diferentes com variação de 

medidas e composição de matérias. Estas variações não exigem diferentes linhas de produção, 

desta forma, observa-se características que facilitam a definição do produto. 

 

7. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

O produto que se pretende inserir no mercado é seriado e pode ser fabricado 

continuamente. A empresa irá se posicionar de forma gradativa de acordo com os novos 

leilões de energia, que ocorrem freqüentemente.  

Existem muitas maneiras para a busca de participação no mercado, porem a este 

produto estão claros três maneiras: 

a) Venda para grandes consumidores, empresas investidoras em plantas de usinas de 

geração fotovoltaica; 

b) Fornecimento de painéis à empresas distribuidoras; 

c) Atendimento a empresas especialistas no atendimento de Mini e Microgeradores. 

A idéia de atender grandes consumidores e varejo equilibra a carteira de clientes e trás 

segurança para permanência no setor.  

As principais diferenças entre atendimento ao grande cliente e o varejo, estão nos  

atendimentos fracionados e pedidos freqüentes. Imaginando hipoteticamente a produção de 6 

tipos de placas, o  atendimento ao varejo requer um estoque regulador, ao passo que o grande 

consumidor será feito por encomenda e detalhamento completo do produto.  

 

7.1  MATRIZ SWOT 

 

Análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), é a 

ferramenta utilizada para fazer análise de cenários ou ambientes e que devemos aplicar a este 

plano de negócios, pois é a visão clara e objetiva de riscos de oportunidades. 

Na tabela abaixo estão listados os itens após análise aplicada ao negócio fabrica de 

painel solar (fotovoltaico).  É possível observar claramente a grande oportunidade que o 
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mercado proporciona, mas também nos proporciona uma reflexão sobre os riscos deste 

mercado em crescimento que poderá trazer novos entrantes. 

Tabela 5: SWOT 

Fonte:  Autor 

  
 Pontos Fortes   Pontos Fracos  

- Estudo detalhado para a fábrica - Não possui marca conhecida 

- Parceria tecnológica para o produto - Necessidade de montar Fábrica 

- Equipe técnica de amplo conhecimento - Risco de atraso na implantação 

- Facilidade em aquisição da matéria prima   

    

 Oportunidades   Ameaças  

- Mercado em crescimento  - Produtos Importados 

- Variação Cambial  

- Preço da Energia nos Leilões 

 

- Consumidores de grande e pequeno volume 

- Atende exigências ambientais 

- Aumento no Consumo de energia 

- Variação Cambial 

   

 

 

7.2 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

 

O Cronograma para implantação do negócio tem prazo estimado em 20 meses, sendo 

que como peça importante ao Plano de Negocio, a fase inicial já está conclusa nos pontos de  

estudo de viabilidade e projeto base.  

Os sócios do negócio já estão posicionados junto ao negócio, são profissionais ativos 

no setor, tiveram a idéia de entrar nesta atividade que conhecem e tem domínio e agora 

pretendem dar inicio a fase de constituição do negócio para seguir ao detalhamento de 

orçamentos, ampliar as questões técnicas e buscar recursos complementares ao capital 

próprio.  

O cronograma de qualquer tarefa pode sofrer variação de surpresa, pois existem 

diversos itens com risco de desvios e reprogramação de tempo.  
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Tabela 6: Cronograma 

Fonte: Autor 

 

 

8. ANÁLISE ECONOMICA E FINANCEIRA 

A análise econômica e financeira do estudo de viabilidade deste projeto será utilizada 

com base em todos os orçamentos de implantação e operação, receitas e custos operacionais 

conhecidos do produto e conseqüente projeção de resultados econômicos no DRE, simulando 

dois cenários. 

Cronograma para Implantação do Negócio - Fabrica de Painel Fotovoltaico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pesquisa e Estudo de ViabilidadeOK

Parceiro Tecnológico OK

Identificação do mercado OK

Mensuração do Volume OK

Projeto Base OK

Planta Fabril OK

Linha Produção OK

Constituição da Sociedade

Sócios OK

Registro da Sociedade

Orçamentos Completo

Aporte de Capital

Identificação de Incentivos

Orçamentos Geral

Financiamentos

Parque Fabril

Escolha da Localização

Aquisição do Terreno

Projeto Detalhado

Aprovação de Projetos

Construção

Compra de Máquinário

Compra de Materiais Auxiliares

Testes 

Treinamento de pessoal

Atividade

Apresentação ao Mercado

Oferta de Produto

Inicio de Operações

Atividade Atual
Meses
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Cenário 1 indica o desempenho da operação com a importação e comercialização de 

equipamentos do parceiro do parceiro tecnológico. 

Cenário 2 apresenta uma posição exclusiva de comercialização de equipamentos de 

fabricação própria e vendidos ao cliente, seja de grande empreendimento e aos distribuidores 

de atendimento ao Mini e  Microgeradores 

Após a identificação dos resultados cenários 1 e 2, seguimos para o cálculo do fluxo 

de caixa para apurar a necessidade recursos.  

De posse dos resultados aplica-se a técnica do calculo Payback Descontado (PD), este 

método considera o valor do dinheiro no tempo e o prazo para recuperar o capital  investido. 

Ampliando a analise e interpretação, será calculado o Valor Presente Liquido (VPL) da 

operação, considerando dois anos para implantação e oito anos de operação. 

É importante informar que a projeção dos relatórios DRE e Fluxo de Caixa estão 

traçados para 10 anos, porém o ano 1 e 2 é o período de implantação, é pré-operacional com o 

negócio sendo estruturado porém sem inicio de produção e comercialização. 

 

8.1 ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO 

 

O orçamento do empreendimento está composto por todo custo dos investimentos 

necessários ao empreendimento. A apuração e consolidação dos valores foram elaboradas 

com estudo detalhado de engenharia e parecer dos gestores e investidores do negócio. 

Neste cenário mais provável, foram considerados os custos do Terreno e a Construção 

Civil, tendo em vista que não fora identificado qualquer imóvel para locação que atenda todas 

as necessidades da planta industrial.   

A analisando o resumo consolidado de valores, podemos observar um índice que cabe 

atenção: Equipamentos e instalações, representam a maior parte de todo investimentos das 

instalações totalizando 67%. Na seqüência a Obra civil e o terreno totalizam 21% e os demais 

fecham o valor com mais 12%. 

Em razão da construção civil não ser um produto seriado, existem diversas variáveis 

que podem surpreender o valor total orçado, diante de inúmeros possíveis desvios, foi 

adicionado 5% em cada item, como contingência. Isto se faz necessário para garantir o valor 

proposto para o negocio. 
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Tabela 7: Investimentos 

Fonte: Autor 

 

 

 Interpretando todos os valores propostos, segue o gráfico para análise visual onde fica 

mais claro quais são os valores maiores e menores, servindo de grande valia para claro 

entendimento de investidores ou analistas.  

 

Tabela 8: Distribuição de valores do investimento 

Fonte: Autor 

 

 

Equipamentos 30.091.156      62%

Obra Civil 9.306.797        19%

Tecnologia 5.525.000        11%

Terreno 2.083.436        4%

Móveis e Acessórios 840.373           2%

Informática 440.500           1%

Implantação 553.500           1%

48.840.762      100%

 Investimentos R$ %

EQUIPAMENTOS E 
INSTALAÇÕES 

 30.091.156  
62% 

OBRA CIVIL 
 9.306.797  

19% 

TECNOLOGIA  
 5.525.000  

11% 

TERRENO 
 2.083.436  

4% 

MOVEIS E ACESSÓRIOS 
 840.373  

2% 

INFORMÁTICA 
 440.500  

1% 

IMPLANTAÇÃO 
 553.500  

1% 

EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÕES

OBRA CIVIL

TECNOLOGIA

TERRENO

MOVEIS E
ACESSÓRIOS

INFORMÁTICA

IMPLANTAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES -    INVESTIMENTOS 
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8.2 DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

Na elaboração do DRE os custos de materiais foram considerados como entregues na 

linha de produção, custos + impostos + frete. 

Para o preço do produto vendido não estão considerados os custos do frete, pois o 

transporte brasileiro é muito extenso e isto dificulta simular a exata localização do cliente 

podendo acarretar distorções na análise. Sobre este quesito, é uma pratica comum que se 

apresente uma negociação com menor preço no mercado, ficando o frete por conta do cliente. 

Os Royalties estão calculados na alíquota de 2,70% em uma provável alíquota 

proposta pela intenção formalizada entre as partes. 

O Imobilizado está previsto para amortizar em 10 anos, isto foi Considerado pela vida 

útil do maquinário e a provável longevidade do negócio. 

A despesa financeira está traçada em financiamento junto aos Banco de 

desenvolvimento, com taxa real de 9% a.a., sendo o financiamento correspondente à 40% do 

Investimento total, sendo o recurso para aquisição de Máquinas, equipamentos e construção 

da planta industrial. 

Para que se possa projetar o fluxo de caixa futuro, foram calculados Imposto de Renda 

(IR) e Contribuição Social sobre Lucro Liquido, na condição tributaria de Lucro Real. A 

alíquota do IR a tributação está agravada pelo faturamento superior à 78 milhões ano. 

Considerando que a empresa não está em operação, muitos fatos ainda são puderam ser 

conhecidos, tais como o calculo de provisões para devedores duvidosos, provisão de custos 

em trabalhistas, riscos fiscais e exigibilidades suspensas, provisão para perdas em ações 

cíveis, provisão para depreciação a maior em caso de quebra e parada de maquinas, provisão 

para garantia estendida de produtos e danos ao cliente, outras mais que possam trazer 

prejuízos ou até mesmo a distribuição de lucros, dividendos, juros sobre capital próprio.   

 

8.2.1 Informações Econômicas Cenário 1 

Fabricação de equipamentos e a comercialização de produtos importados. 

A empresa estará comercializando no mercado interno, as placas de fabricação própria 

e as placas importadas do parceiro tecnológico. Esta estratégia comercial facilita a entrada da 

nova empresa no mercado, apresentando um produto já reconhecido e certificado. 

Esta estratégia é viável economicamente porque é um complemento da atividade 

principal que é de fabricante, assim é possível otimizar os recursos disponíveis, com estrutura, 
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mercado, equipes e comercial. Além de facilidades que trás na fase inicial, também é 

relevante o fato de dispor de um grande parceiro para o atendimento ao grande mercado. 

No custo dos equipamentos importados, foram considerados o valor do produto com a 

valor do Dolar de acordo com o preço médio da taxa de cambio nos últimos 45 dias. Sobre o 

valor foram adicionadas as despesas de importação, liberação alfandegária, impostos, custo do 

transporte marítimo e terrestre.  

Neste cenário a empresa busca a alternativa de melhorar os resultados e atender o 

mercado crescente de maneira rápida e tecnicamente eficaz. 

O resultado apurado indica lucro liquido de 3,6% sobre o faturamento e com o estorno 

de depreciação o resultado alcança 5,3%. 

Tabela 9: DRE Cenário 1 

Fonte:  Autor   

 

 

 

 

 

 

 

 

CENÁRIO 1: FABRICAÇÃO PROPRIA + IMPORTADOS X 1.000

  ( + )  RECEITA BRUTA -           40.106    214.941  363.527  365.937  366.038  366.038  366.038  366.038  366.038  2.814.699    119,7%

Venda Equip. Importados -           39.369    97.618    107.624  107.624  107.624  107.624  107.624  107.624  107.624  890.353       37,9%

Receita Extra App Produto -           737          1.828      2.016      2.016      2.117      2.117      2.117      2.117      2.117      17.180          0,7%

Venda Equip. Fabricados -           -           115.495  253.887  256.297  256.297  256.297  256.297  256.297  256.297  1.907.166    81,1%

Impostos c/ Faturamento -           6.527-      35.334-    59.938-    60.338-    60.338-    60.338-    60.338-    60.338-    60.338-    463.829-       -19,7%

  ( = )  RECEITA LIQUIDA -           33.579    179.607  303.588  305.599  305.700  305.700  305.700  305.700  305.700  2.350.870    100,0%

  ( - )  CUSTO DO PRODUTO VENDIDO -           33.664-    164.200-  264.226-  265.749-  265.749-  265.749-  265.749-  265.749-  265.749-  2.056.582-    -87,5%

Salários + Encargos -           3.252-      15.907-    20.825-    20.825-    20.825-    20.825-    20.825-    20.825-    20.825-    164.932-       -7,0%

Matéria Prima -           -           72.217-    158.751-  160.259-  160.259-  160.259-  160.259-  160.259-  160.259-  1.192.520-    -50,7%

Consumiveis -           -           722-          1.588-      1.603-      1.603-      1.603-      1.603-      1.603-      1.603-      11.925-          -0,5%

Outras Despesas -           202-          444-          474-          474-          474-          474-          474-          474-          474-          3.964-            -0,2%

Equipamento Importado (CPV Total) -           30.211-    74.910-    82.589-    82.589-    82.589-    82.589-    82.589-    82.589-    82.589-    683.241-       -29,1%

( = ) RESULTADO OPERACIONAL -           86-            15.406    39.362    39.850    39.951    39.951    39.951    39.951    39.951    294.288       12,5%

  ( - )  CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 2.588-      5.437-      13.666-    17.403-    17.468-    17.468-    17.366-    17.357-    17.357-    17.357-    143.467-       -6,1%

Despesa Administrativa 1.830-      3.275-      3.548-      3.548-      3.548-      3.548-      3.548-      3.548-      3.548-      3.548-      33.489-          -1,4%

Despesa Comercial 758-          2.052-      2.060-      2.060-      2.060-      2.060-      2.060-      2.060-      2.060-      2.060-      19.292-          -0,8%

Royalties -           -           3.118-      6.855-      6.920-      6.920-      6.920-      6.920-      6.920-      6.920-      51.493-          -2,2%

Depreciação e Amortização -           111-          4.939-      4.939-      4.939-      4.939-      4.838-      4.829-      4.829-      4.829-      39.193-          -1,7%

 ( = ) LAJIR 2.588-      5.523-      1.740      21.959    22.382    22.483    22.585    22.594    22.594    22.594    150.820       6,4%

Despesa Financeira 162-          2.679-      3.215-      2.998-      2.656-      2.283-      1.877-      1.435-      668-          -           17.973-          -0,8%

IR + CSLL 5.179-      6.707-      6.868-      7.041-      7.194-      7.455-      7.682-      48.126-          -2,0%

 ( = ) RESULTADO LIQUIDO 2.750-      8.202-      1.475-      13.782    13.019    13.332    13.667    13.965    14.471    14.912    84.722          3,6%

  ( +/- ) Extorno Depreciação -          111         4.939      4.939      4.939      4.939      4.838      4.829      4.829      4.829      39.193         1,7%

 ( = ) RESULTADO  SEM  DEPRECIAÇÃO 2.750-      8.091-      3.465      18.721    17.959    18.271    18.505    18.794    19.300    19.741    123.915       5,3%

TOTAL %ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 DRE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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8.2.2 Informações Econômicas Cenário 2 

 

Comercialização do produto somente de fabricação própria. 

O negócio da empresa ficará posicionado frente à atividade principal, que pode ser 

definida como fabricação e venda de painel fotovoltaico. Neste cenário identifica-se com 

clareza a real taxa de retornos e resultados do empreendimento industrial. Esta estratégia 

retarda o inicio do faturamento, pois o negócio precisa implantar a linha de produção e ganhar 

velocidade para crescimento junto ao mercado. 

Tabela 10: DRE Cenário 2 

Fonte:  Autor 

 

 

8.3 FLUXO DE CAIXA 

 

Seguindo as regras do DRE, o fluxo de caixa também foi projetado em dois cenários, 

isto em razão da possibilidade de maior faturamento trazendo produto acabado pelo parceiro 

tecnológico. 

O recebimento dos valores do faturamento foram projetados considerando o prazo 

médio de pagamento já aplicado no mercado. O venda do equipamento em grandes 

consumidores ou implantação de grandes empreendimentos, envolve financiamento do 

CENÁRIO 2: FABRICAÇÃO PROPRIA X 1.000

  ( + )  RECEITA BRUTA -           -           115.495  253.887  256.297  256.297  256.297  256.297  256.297  256.297  1.907.166    119,9%

Venda Equip. Importados -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                0,0%

Receita Extra App Produto -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                0,0%

Venda Equip. Fabricados -           -           115.495  253.887  256.297  256.297  256.297  256.297  256.297  256.297  1.907.166    119,9%

Impostos c/ Faturamento -           -           19.149-    42.094-    42.494-    42.494-    42.494-    42.494-    42.494-    42.494-    316.208-       -19,9%

  ( = )  RECEITA LIQUIDA -           -           96.346    211.793  213.803  213.803  213.803  213.803  213.803  213.803  1.590.958    100,0%

  ( - )  CUSTO DO PRODUTO VENDIDO -           3.035-      88.009-    180.098-  181.620-  181.620-  181.620-  181.620-  181.620-  181.620-  1.360.861-    -85,5%

Salários + Encargos -           2.833-      14.626-    19.285-    19.285-    19.285-    19.285-    19.285-    19.285-    19.285-    152.452-       -9,6%

Matéria Prima -           -           72.217-    158.751-  160.259-  160.259-  160.259-  160.259-  160.259-  160.259-  1.192.520-    -75,0%

Consumiveis -           -           722-          1.588-      1.603-      1.603-      1.603-      1.603-      1.603-      1.603-      11.925-         -0,7%

Outras Despesas -           202-          444-          474-          474-          474-          474-          474-          474-          474-          3.964-            -0,2%

Equipamento Importado (CPV Total) -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -                0,0%

( = ) RESULTADO OPERACIONAL -           3.035-      8.336      31.695    32.183    32.183    32.183    32.183    32.183    32.183    230.096       14,5%

  ( - )  CUSTO DO PRODUTO VENDIDO 1.802-      3.935-      12.185-    16.048-    16.114-    16.114-    16.012-    16.003-    16.003-    16.003-    130.219-       -8,2%

Despesa Administrativa 1.319-      2.552-      2.804-      2.889-      2.889-      2.889-      2.889-      2.889-      2.889-      2.889-      26.896-         -1,7%

Despesa Comercial 483-          1.273-      1.323-      1.365-      1.365-      1.365-      1.365-      1.365-      1.365-      1.365-      12.636-         -0,8%

Royalties -           -           3.118-      6.855-      6.920-      6.920-      6.920-      6.920-      6.920-      6.920-      51.493-         -3,2%

Depreciação e Amortização -           111-          4.939-      4.939-      4.939-      4.939-      4.838-      4.829-      4.829-      4.829-      39.193-         -2,5%

 ( = ) LAJIR 1.802-      6.970-      3.849-      15.646    16.070    16.070    16.171    16.180    16.180    16.180    99.877         6,3%

Despesa Financeira 162-          2.679-      3.215-      2.998-      2.656-      2.283-      1.877-      1.435-      668-          -           17.973-         -1,1%

IR + CSLL 2.395-      4.561-      4.687-      4.860-      5.014-      5.274-      5.501-      32.293-         -2,0%

 ( = ) RESULTADO LIQUIDO 1.964-      9.649-      7.064-      10.253    8.853      9.099      9.434      9.732      10.238    10.679    49.612         3,1%

  ( +/- ) Extorno Depreciação -          111         4.939      4.939      4.939      4.939      4.838      4.829      4.829      4.829      39.193         2,5%

 ( = ) RESULTADO  SEM  DEPRECIAÇÃO 1.964-      9.538-      2.124-      15.193    13.793    14.038    14.272    14.561    15.067    15.508    88.805         5,6%

TOTAL %ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 DRE ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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produto e assim usualmente é praticado 10% de sinal de negocio e o restante sendo fracionado 

entre a entrega e 60 dias.  

O pagamentos dos financiamentos para construção da fabrica e aquisição de máquinas, 

estão programado para iniciar após 3 anos da contratação divididos em 72 meses de 

pagamentos. 

 

8.3.1 Informações Financeiras Cenário 1 

 

Movimento financeiro da empresa, considerando entradas e saídas dos valores 

oriundos de receitas dos produtos de fabricação própria e dos produtos importados e 

revendidos no mercado interno. 

O caixa operacional alcança equilíbrio no ano 3, sendo que a operação de revenda de 

produto importado já inicia no final do ano 2. 

Tabela 11: Fluxo de Caixa - Cenário 1 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

CENÁRIO 1: FABRICAÇÃO PROPRIA + IMPORTADOS X 1.000

OPERACIONAL 2.479-         7.818-         2.778-         14.107      20.097      20.547      20.382      20.228      19.968      19.741      121.995        

Venda Equip. Importados -             31.254      96.654      106.693    107.624    107.624    107.624    107.624    107.624    107.624    880.344        

Receita Extra App Produto -             609            1.821         2.002         2.016         2.109         2.117         2.117         2.117         2.117         17.023          

Venda Equip. Fabricados -             -             101.173    242.378    255.414    256.297    256.297    256.297    256.297    256.297    1.880.451     

( 2 )   'ENTRADAS OPERACIONAIS ( + ) -             31.863      199.648    351.073    365.053    366.030    366.038    366.038    366.038    366.038    2.777.818     

Salários + Encargos -             3.252-         15.907-      20.825-      20.825-      20.825-      20.825-      20.825-      20.825-      20.825-      164.932-        

Matéria Prima -             -             68.449-      155.863-    160.007-    160.259-    160.259-    160.259-    160.259-    160.259-    1.185.612-     

Consumiveis -             -             647-            1.530-         1.598-         1.603-         1.603-         1.603-         1.603-         1.603-         11.787-          

Outras Despesas -             202-            444-            474-            474-            474-            474-            474-            474-            474-            3.964-             

Equipamento Importado (CPV Total) -             24.970-      74.602-      82.020-      82.589-      82.589-      82.589-      82.589-      82.589-      82.589-      677.124-        

Impostos s/ Faturamento -             5.961-         34.302-      59.111-      60.272-      60.338-      60.338-      60.338-      60.338-      60.338-      461.336-        

Despesa Administrativa 1.771-         3.245-         3.548-         3.548-         3.548-         3.548-         3.548-         3.548-         3.548-         3.548-         33.400-          

Despesa Comercial 707-            2.052-         2.060-         2.060-         2.060-         2.060-         2.060-         2.060-         2.060-         2.060-         19.242-          

Royalties & Tecnologia -             -             2.468-         6.356-         6.877-         6.920-         6.920-         6.920-         6.920-         6.920-         50.300-          

Impostos s/ resultados Liq. (IR + CSLL) -             -             -             5.179-         6.707-         6.868-         7.041-         7.194-         7.455-         7.682-         48.126-          

( 3 )   'SAÍDAS OPERACIONAIS ( - ) 2.479-         39.682-      202.426-    336.966-    344.956-    345.483-    345.656-    345.809-    346.070-    346.297-    2.655.823-     

FINANÇAS 4.290         7.958         2.489         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         -             26.037-          

4.3 Investimentos  ( - ) 20.673-      28.168-      -             -             -             -             -             -             -             -             48.841-          

Acionistas Aporte ( + ) 11.000      15.000      7.000         -             -             -             -             -             -             -             33.000          

Financiamentos ( + ) 13.963      21.126      -             -             -             -             -             -             -             -             35.089          

Pagamentos de Emprestimos  ( - ) -             -             4.511-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         -             45.285-          

SALDO FINAL 1.811         140            289-            7.311         13.301      13.751      13.586      13.433      13.172      19.741      95.958          

SALDO ACUMULADO 1.811         1.951         1.662         8.973         22.275      36.026      49.612      63.045      76.217      95.958      95.958          

TOTALANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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8.3.2 Informações Financeiras Cenário 2 

 

Movimento financeiro da empresa, considerando o fluxo somente com produtos de 

fabricação própria comercializados no mercado interno. 

Neste cenário observa-se que o caixa atinge equilíbrio operacional no ano 4, e a 

atividade se inicia no ano 3, tendo em vista que o ano 1 e 2 é a fase critica de preparação, 

construção e instalação. 

Em comparação com o cenário 1, é possível observar que a necessidade  investimentos 

de capital próprio dos sócios é igual. Embora o volume de movimentação financeira seja 

maior no cenário 1, percebe-se que o negócio gera mais resultados no ano 2 e com isto a 

empresa atinge o ponto de equilíbrio antes do caso atual.  

Embora tenhamos esta diferença entre dois cenários, observa-se resultado positivo no 

DRE de ambos cenários e consequentemente caixa positivo da mesma forma. 

Tabela 12:  Fluxo de Caixa - Cenário 2 

Fonte: Autor 

 

 

 Consolidando o saldo final dos fluxos de caixas e os resultados dos DREs 

(Demonstrativos de Resultado dos Exercícios),  nos cenários 1 e 2, segue a abaixo a imagem 

CENÁRIO 2: FABRICAÇÃO PROPRIA X 1.000

OPERACIONAL 1.721-         6.842-         7.731-         10.892      15.931      16.322      16.149      15.996      15.735      15.508      90.239          

Venda Equip. Importados -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                 

Receita Extra App Produto -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                 

Venda Equip. Fabricados -             -             101.173    242.378    255.414    256.297    256.297    256.297    256.297    256.297    1.880.451     

( 2 )   'ENTRADAS OPERACIONAIS ( + ) -             -             101.173    242.378    255.414    256.297    256.297    256.297    256.297    256.297    1.880.451     

Salários + Encargos -             2.833-         14.626-      19.285-      19.285-      19.285-      19.285-      19.285-      19.285-      19.285-      152.452-        

Matéria Prima -             -             68.449-      155.863-    160.007-    160.259-    160.259-    160.259-    160.259-    160.259-    1.185.612-     

Consumiveis -             -             647-            1.530-         1.598-         1.603-         1.603-         1.603-         1.603-         1.603-         11.787-          

Outras Despesas -             202-            444-            474-            474-            474-            474-            474-            474-            474-            3.964-             

Equipamento Importado (CPV Total) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                 

Impostos s/ Faturamento -             -             18.150-      41.329-      42.427-      42.494-      42.494-      42.494-      42.494-      42.494-      314.376-        

Despesa Administrativa 1.269-         2.535-         2.799-         2.889-         2.889-         2.889-         2.889-         2.889-         2.889-         2.889-         26.824-          

Despesa Comercial 452-            1.273-         1.321-         1.365-         1.365-         1.365-         1.365-         1.365-         1.365-         1.365-         12.603-          

Royalties & Tecnologia -             -             2.468-         6.356-         6.877-         6.920-         6.920-         6.920-         6.920-         6.920-         50.300-          

Impostos s/ resultados Liq. (IR + CSLL) -             -             -             2.395-         4.561-         4.687-         4.860-         5.014-         5.274-         5.501-         32.293-          

( 3 )   'SAÍDAS OPERACIONAIS ( - ) 1.721-         6.842-         108.904-    231.485-    239.483-    239.976-    240.148-    240.302-    240.562-    240.790-    1.790.213-     

FINANÇAS 4.290         12.958      2.511-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         -             26.037-          

4.3 Investimentos  ( - ) 20.673-      28.168-      -             -             -             -             -             -             -             -             48.841-          

Acionistas Aporte ( + ) 11.000      20.000      2.000         -             -             -             -             -             -             -             33.000          

Financiamentos ( + ) 13.963      21.126      -             -             -             -             -             -             -             -             35.089          

Pagamentos de Emprestimos  ( - ) -             -             4.511-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         6.796-         -             45.285-          

SALDO FINAL 2.569         6.116         10.241-      4.097         9.135         9.526         9.353         9.200         8.939         15.508      64.201          

SALDO ACUMULADO 2.569         8.685         1.557-         2.540         11.675      21.201      30.555      39.754      48.694      64.201      64.201          

TOTALANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 FLUXO DE CAIXA ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4
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para comparação entre os dois relatórios. Tratando de dois relatórios diferentes, podemos ver 

e interpretar as variações entre ambos, tais como o significante impacto da depreciação que 

reduz o resultado nos DRE’s em ambos os cenários.   

Tabela 13: Comparativo de Resultados  DRE Cenário 1 e 2 

Fonte: Autor 

 

Tabela 14:  Comparativo Saldo de Caixa - Cenário 1 e 2 

Fonte: Autor 
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9. CALCULO DE VIABILIDADE  

 

Com as informações dos fluxos de caixa cenário 1 e cenário 2 foi traçada a projeção de 

saldo de caixa até o ano 10 e realizado o calculo Valor Presente Liquido (VPL), aplicando a 

taxa mínima de atratividade de 12% a.a.  

VPL =  (VP – Investimento inicial). De acordo com esta fórmula de cálculo e 

considerando que o aporte de capital pelos sócios ocorrerá em vários eventos, o valor do 

investimento será atualizado até o inicio de operações.   

Conforme o calculo descrito, obtivemos VPL de R$ 22.843.000,00 para o cenário 1 e  

R$ 9.167.000,00 para o cenário 2.  Estão contidos no período de cálculo os saldos de caixa até 

o ano 10.  

Continuando a mesma metodologia podemos apurar o Payback descontado. O 

Payback consiste em avaliar quanto tempo é necessário para o retorno do capital investido, ou 

ainda, identificar qual é período de tempo que o capital estará exposto a risco. 

Cenário 1, interpretando os cálculos contidos na tabela 15 e considerando que os dois 

primeiros anos é um período pré-operacional, é possível obter o retorno do capital investido 

com 5 anos de operação, que na apresentação do fluxo de caixa e DRE é o Ano 7.  

Cenário 2, o cálculo Payback  indica recuperação do valor investido pelos sócios até o 

10º ano, que compreende 7 anos de operações, tende em vista que o negócio inicia atividade 

no ano 3.  

Diante destes dois cenários é evidente que o melhor resultado para os sócios está se 

apresentando no cenário 1.  Analisando os resultados dos DRE’s e Fluxos de Caixa pode-se 

confirmar que a comercialização do produto importado é um ponto importante, pois isto 

acontece sem necessidade de mais estruturas e investimentos no Imobilizado. Também pode 

ser identificada baixa alteração no quadro de pessoal, isto porque não se amplia fabrica ou 

equipes de engenharia do produto para realizar importação e entrega.   
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Tabela 15:  Calculo VPL - Cenário 1 

Fonte: Autor 

 

 

Tabela 16:  Calculo VPL - Cenário 2 

Fonte: Autor 

 

 

10. CONCLUSÃO  

 

A atividade de produção de placas fotovoltaica apresenta mercado promissor no 

cenário Brasileiro, pois é um setor que apresenta crescimento constante com tendência de 

aumento de mercado à longo prazo. Este cenário identificado no mercado, ocorre em razão do 

grande estimulo à redução de poluição e a busca do equilíbrio e longevidade ambiental. 

A prática na busca de inovação, seguida de equilíbrio e redução do impacto ambiental, 

faz com o mercado consumidor se posicione adepto a alternativas para geração de energia de 

forma equilibrada, de baixo impacto ambiental conciliado à redução de custos.  

Considerando o cenário 1 em a empresa opera na venda de equipamentos de 

fabricação própria e também importação e comercialização de produto vindo do parceiro 

CENÁRIO 1 VENDA DE PRODUTOS FABRICADOS + IMPORTADOS

Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

SALDO DE CAIXA 1.662    7.311    13.301  13.751  13.586  13.433  13.172  19.741  

SALDO DE CAIXA VALOR PRESENTE 1.662    6.528    10.604  9.788    8.634    7.622    6.673    8.930    

60.441     

SÓCIOS:  APORTE INVESTIMENTO 37.598    

VPL = 22.843    

i =  12% aa

CENÁRIO 2 VENDA DE PRODUTOS FABRICADOS

Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10

SALDO DE CAIXA 1.557-    4.097    9.135    9.526    9.353    9.200    8.939    15.508  

SALDO DE CAIXA VALOR PRESENTE 1.557-   3.658    7.282    6.780    5.944    5.220    4.529    15.508  

SÓCIOS:  APORTE INVESTIMENTO AT. ANO 3 38.198 

VPL = 9.167   

i =  12% aa
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tecnológico externo, faz com que a empresa apresente força o suficiente para retornar todo 

investimento até o ano 7 (sétimo ano).   

Analisando o cenário 2, podemos observar que embora haja caixa equilibrado após o 

ano 3 (terceiro ano), só foi identificado condições de retornar o capital dos investidores no 

ano 10, (décimo ano). Este agravante ocorre porque não foi possível gerar resultados 

satisfatórios.  

 Para indústria de painel fotovoltaico, a geração de energia no Brasil é um tópico claro 

e importante, que apresenta necessidade de rápida ampliação, pesquisa tecnológica que 

proporcione expressiva melhoria, seja na redução do preço final dos produtos ou no aumento 

da capacidade de geração energia. 

O negócio tem pontos positivos para sinal verde, mas o tamanho da fabrica é fator 

determinante às quantidades produzidas que certamente podem alcançar melhor resultado 

para o retorno do capital investido. 

Para que os investidores obtenham a recuperação do capital investido em menor prazo 

é recomendável a operação do negócio na opção pelo cenário 1, isto pelo volume 

comercializado que proporciona geração de melhor resultado que estabelece cooperação do 

parceiro de tecnologia. Todo e qualquer resultado necessita de buscar eficiência, seja no 

operacional e na pesquisa e tecnologia.  
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