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RESUMO 

Esse trabalho aborda, com base em referências bibliográficas, a análise de 

gerenciamento de projetos e a análise de gerenciamento de custos na implementação de usinas 

solares compartilhadas para a minigeração de energia distribuída com base nas boas práticas 

do Guia PMBKOK. O estudo ajuda na reflexão das novas possibilidades de geração 

distribuída de energia, através das novas regras de Resolução Normativa nº687/15, pelo 

estudo de mercado de energia solar em outros países do mundo e no Brasil e pelos diversos 

modelos de negócio adotados ao redor do mundo, como o modelo de aquisição através de 

linhas de financiamento, modelo de arrendamento mercantil (leasing) e através do modelo de 

compra e venda de energia, chamado de PPA (Power Purchasing Agreement). O estudo de 

metodologia cientifica foi baseado em uma pesquisa documental. Com base nas 

oportunidades apresentadas, e a análise dos dados de mercado coletados para esse estudo, 

sugere-se um plano de trabalho para o gerenciamento de custos dessa implementação e 

conclui-se que o projeto torna-se viável através de um bom plano apresentado tendo em vista 

as diversas oportunidades apresentadas neste estudo. 

 Palavras Chave: Gerenciamento de Projetos; Gerenciamento de Custos; Energia Solar 

Fotovoltaica; Minigeração de Energia Compartilhada; Usinas Solares. 



 

 

ABSTRACT 

This work addresses, based on bibliographic references, a project management analysis 

and an analysis cost management in the implementation of shared solar power plants for 

energy distributed minigeneration based on good practices from PMBKOK Guide. The study 

assists in the reflection of the new possibilities of energy distributed generation through new 

rules of Normative Resolution nº 687/15, from the solar energy market study in other 

countries and in Brazil and the various business models adopted around the world, such as the 

acquisition model through lines of credit, leasing, and through a Power Purchasing Agreement 

(PPA). The scientific methodology study was based on documentary research. Based on the 

opportunities presented, and analysis of market data collected for this study, it is suggested a 

work plan for this implementation cost management and concluded that the project becomes 

feasible through a good plan submitted with in view of the numerous opportunities presented 

in this study. 

 Key Words: Project management; Cost Management; Photovoltaic Solar Energy; 

Minigeneration of Energy; Shared Solar Power Plants;  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente preocupação com o meio ambiente e a busca por fontes alternativas 

de energia, o mercado de energia solar tem crescido exponencialmente em todo o mundo, com 

uma força maior em países como a Alemanha, China, Itália, EUA e Japão. Cerca de 60% da 

capacidade atual foi instalada no últimos 3 anos, sendo que a América Latina é o mercado de 

energia solar fotovoltaica que mais cresce no mundo, embora esse crescimento seja desigual 

de país para país (AMERICA DO SOL, 2016). 

Esse fator somado a pior crise energética que o Brasil, segundo o professor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura, 

Adriano Pires, que foi criada quando o governo renovou as concessões das distribuidoras de 

energia, obrigando as empresas a reduzirem tarifas em um momento em que o custo estava 

crescendo no mundo inteiro, e o incentivo exagerado ao consumo, causando problemas de 

abastecimento, aumentou a procura por fontes alternativas de geração de energia. No Brasil 

ainda há o problema com a falta de chuvas, por possuir uma matriz energética com extrema 

dependência da matriz hídrica, conforme demonstrado na Figura 01. 

 

 

FIGURA 01 – Matriz energética no Brasil em 2015 (Aneel) 
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 As fontes alternativas de energia, como a de energia solar, são comumente adotadas 

através da microgeração ou minigeração distribuída e regulamentada pela Resolução 

Normativa nº 482/2012 da ANEEL. Recentemente revisada pela Resolução Normativa nº 

687/2015, a geração distribuída passou a ser de até 5MW de energia elétrica, sendo essa 

qualificada no sistema de compensação de energia, podendo fornecer o excedente para a 

concessionária e podendo ser trocados por créditos a ser abatido nos próximos 60 meses. 

(ANEEL, 2016). 

 O objetivo geral do estudo é de analisar os custos para elaboração de uma mini usina 

solar dentro das condições estabelecidas da minigeração distribuída para que possam ser 

incentivadas novas formas de geração de energia limpa e renovável, corroborando para o 

crescimento sustentável da matriz energética brasileira.  

Os objetivos específicos são analisar a evolução e situação do mercado de energia solar 

no mundo e mais especificamente no Brasil, estudar os modelos de negócio ao redor do 

mundo e por fim avaliar a real possibilidade de adequação ao mercado brasileiro. 

Após diversas pesquisas dos diferentes modelos de negócios adotados por essa 

tecnologia ao redor do mundo, como o de aquisição e financiamento do sistema (loan), os 

modelos de aluguel ou leasing e os modelos tipo PPA (Power Purchaising Agreement), que 

seria a venda de energia solar, observou-se um potencial imenso para aplicação deste no 

mercado brasileiro que se encontra em fase embrionário de implementação. Segundo dados da 

Aneel, estima-se que o mercado esteja há aproximadamente 0,1% do seu mercado potencial 

em 2024 que seria de 1,2 milhões de unidades conectadas a rede contra apenas 2mil 

conectadas ao final de 2015. Há uma enorme possibilidade de novas mini usinas solares 

surgirem no país, com vasto território, como uma ótima opção utilizando-se o modelo de 

leasing, onde não há um desembolso de investimento inicial alto por conta do cliente, há uma 

baixa no valor da conta de energia de forma imediato e por ser um contrato de baixo risco. 

Essa solução também desmistifica a questão do alto investimento pelo sistema, por ser uma 

construção mais barata em larga escala e da disponibilidade de área, problema que esbarra 3 a 

cada 4 residências nos EUA. Com as constantes revisões da Resolução Normativa vigente, 

esta tecnologia tem o potencial de atrair mais investimentos, gerar mais empregos, 

popularizando a tecnologia no país e com isso prover um retorno econômico num menor 

tempo para os consumidores. 
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O estudo apresenta uma visão geral do mercado e tipologias de modelos de negócio 

através de uma pesquisa documental e uma ampla coleta de dados, tendo em vista que esse 

modelo ainda é pouco difundido e por isso não foi adotado de fato no Brasil. As principais 

premissas do gerenciamento de custos do projeto foram implementadas através do Plano de 

Gerenciamento do Projeto para mitigação dos riscos inerentes desse projeto. 
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2. VISÃO GERAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 

 Projetos envolvem mudanças – a criação de algo novo ou diferente – e possuem um 

início e um término. (PMBOK, 2015). Projetos são ubíquos, ou seja, estão em todo lugar e 

todos os executam e são a principal força motriz de muitas organizações e podem ser 

entendidos como os esforços de transformação da sociedade, e sendo gerenciado de forma 

eficaz e eficiente, são o único modo das organizações sobreviverem e crescerem no mundo 

moderno. (AMA, 2009). 

 Dentre algumas características de projetos se tem que eles são exclusivos, que resultam 

em uma entrega singular, são compostos por atividade interdependentes, ou seja, possuem um 

início, meio e fim e, ainda, são inter-relacionados de alguma forma. Os projetos criam 

entregas com “qualidade”, que precisam atender a um padrão ou critério de desempenho, ou 

seja, precisam ter uma entrega com qualidade assegurada. Os projetos envolvem múltiplos 

recursos, tanto humanos quanto materiais e financeiros e são regidos pela Tripla Restrição; 

tempo, custo e escopo ou qualidade, sendo que uma dessas restrições é q força motriz de cada 

projeto. Em resumo, projetos consistem de atividade que possuem inter-relações, produzem 

entregas com qualidade aprovada e envolvem múltiplos recursos. (AMA, 2009). 

 Uma característica comum no ciclo de vida do projeto está relacionado com o emprego 

dos recursos disponíveis (materiais e humanos).  Estudar esse fenômeno é de suma 

importância para prever os recursos necessários quando do planejamento da fase, antes do 

início das atividade propriamente ditas. (CARVALHO JÚNIOR, MOACIR RIBEIRO DE, 

2012) As atividades para o gerenciamento de projeto podem ser divididas em Iniciação, 

Planejamento, Execução, Monitoramento, Controle e Encerramento, também chamados pelo 

PMBOK de grupo de processos, conforme demonstrada na Figura 02. 
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FIGURA 02 – Atividades do gerenciamento do projeto segundo Guia PMBOK 

 

 O grupo de processos Iniciação é necessários para responder perguntas básicas do 

projeto e iniciar formalmente as atividades do projeto. As atividades de planejamento são as 

tarefas centrais do gerente durante todo o projeto e são visitadas interativamente em múltiplos 

pontos do projeto pois cada aspecto do projeto sofre impacto do plano de gerenciamento e 

projetos ou impacta o plano em si. Durante a execução, o gerente de projetos formará e 

gerenciará a equipe do projeto e facilitará o processo de garantia da qualidade. Os processos 

de monitoramento e controle para observar todos os aspectos do projeto que auxiliam o 

gerente a verificar se há ou não problemas potenciais, ou seja, antes que uma crise de fato 

ocorra, para que ações preventivas possam ser iniciadas. Os processos de encerramento 

requerem que o gerente de projetos execute todos os procedimentos necessários para encerrar 

formalmente o projeto, tratará do encerramento e da transferência das informações de projetos 

que forem abortados, além de incluir razões pelas quais o projeto foi encerrado antes de ser 

finalizado.  Esses grupos de processos representam o padrão de processos necessários para 

cada projeto definidos pelo Guia PMBOK. (AMA, 2009). 

 Os grupos de processos são agrupamentos de processos de gerenciamento de projetos e 

podem ser divididos em áreas, agrupados em requisitos de conhecimento, ou seja, processos 

que são tratados por um conjunto de técnicas em comum, que definidas pelo Guia PMBOK, 

são elas: 
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 Gerenciamento do escopo: O escopo do projeto inclui os atributos e as funções que 

caracterizam o produto, serviço, ou evento e inclui o trabalho que precisa ser realizado 

para a execução da entrega com os atributos e funções especificadas. 

 

 Gerenciamento de tempo: O gerenciamento de tempo é crucial para finalização do 

projeto com sucesso e inclui a descrição do que deve ser feito e em que ordem ou 

sequência, a determinação da duração necessária para a realização de cada atividade e 

a da disponibilidade e capacidade dos recursos necessários para que a atividade seja 

bem desempenhada. O gerenciamento de tempo ainda trata da duração do projeto em 

um calendário, reconhecendo simultaneamente as restrições de prezo e recurso para 

cada atividade, da estimativa do prazo para a finalização completa do projeto e do 

reconhecimento dos fatos ocorridos e a consequência decisão para executar ações que 

assegurem a finalização do projeto dentro do prazo e orçamento planejados. 

 

 Gerenciamento de custos: O gerenciamento de custos é composto por processos que 

mantêm o controle financeiro do projeto, estimando e determinando o orçamento e 

controle de custos, de tal modo que seja possível finalizar o projeto dentro do 

orçamento aprovado. O gerenciamento de custos desenvolve uma “aproximação” dos 

recursos monetários necessários para finalizar as atividades do projeto, agregar as 

estimativas de custo de cada atividade para estabelecer uma autorizada linha base de 

custo e monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento do projeto e gerenciar 

as mudanças na linha base de custo. Esse processo será mais detalhado no capítulo a 

seguir. 

 

 Gerenciamento da qualidade: O gerenciamento da qualidade determina as políticas 

de qualidade, objetivos e responsabilidades, de modo que o projeto atenda às 

necessidades que motivaram sua realização. O objetivo do gerenciamento da qualidade 

é fazer com que o cliente fique satisfeito com o produto do projeto e que os requisitos 

do produto estejam consistentes com as necessidades reais, ou percebidas, e se o 

produto também estiver em conformidade a estes requisitos. 
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 Gerenciamento de recursos humanos: O gerenciamento de recursos humanos inclui 

todos os processos que organizem, gerenciam e guiam a equipe do projeto, em suma, 

resume em aproveitar efetivamente a capacidade de todas as pessoas envolvidas. O 

principal objetivo do gerente de projetos é construir a equipe do projeto e desenvolvê-

la como um grupo coeso a fim de completar o projeto. 

 

 Gerenciamento das comunicações: O gerenciamento das comunicações inclui todas 

as atividades que asseguram a geração, coleta, distribuição, armazenamento, 

recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e 

adequada. Esse processo inclui a identificação das partes interessadas, o planejamento 

das comunicações, a distribuição das informações, o gerenciamento das expectativas 

das partes interessadas e relatos do desempenho. O gerente de projetos tema a 

responsabilidade de conhecer que tipo de mensagem enviar, saber para quem enviar a 

mensagem e traduzi-la em uma linguagem que todos possam entender. 

 

 Gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos inclui o planejamento do 

gerenciamento de riscos, identificação, análise, respostas, monitoramento e controle. 

O gerenciamento de riscos é o processo de riscos é o processo formal por meio do qual 

os fatores de risco são sistematicamente identificados, avaliados e tratados, no qual 

precisa ser compreendido como a preparação para os prováveis eventos que poderão 

ocorrer. 

 

 Gerenciamento de aquisições: O gerenciamento de aquisições emprega as ações de 

compra ou aquisições dos produtos, sérvios ou resultados externos à equipe do projeto, 

necessários para a realização do trabalho. A contratação de recursos é inerente ao 

processo de gerenciamento de projetos, requerendo uma formalização escrita e formal. 

 

 Gerenciamento de stakeholders: O gerenciamento de stakeholders consiste na 

identificação e conhecimento das características, expectativas e papéis de cada uma 

das partes envolvidas. A partir do conhecimento de cada stakeholder, o gerente de 

projetos deve buscar o seu comprometimento, motivação e cooperação. O 
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gerenciamento de stakeholders é uma das disciplinas fundamentais pois o sucesso dos 

projetos é medido pelo grau de satisfação das partes envolvidas no mesmo. 

 

 Gerenciamento da integração: O gerenciamento da integração integra todos os 

demais grupos de processo acima descritos. 

 

Verificamos que, atualmente, na maioria dos casos a ausência do um gerente de projetos 

pode gerar problemas recorrentes para os projetos, pois não há um direcionamento dos 

esforços, interesses e diferenças pessoais podem levar à falta de alinhamento em relação aos 

objetivos do projeto.  É por meio de projetos que a estratégia corporativa é implementada, as 

mudanças no negócio são realizadas, as equipes de produção e suas competências essenciais 

são desenvolvidas, a qualidade das entregas e o monitoramento de métricas são 

preestabelecidos para que a administração tome decisões adequadas, e que as lições 

aprendidas são criadas. (AMA, 2009). 

Os projetos preenchem uma necessidade fundamental na sociedade, pois é a principal 

forma de executar uma mudança para se alcançar as oportunidades do futuro. 
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3. GERENCIAMENTO DE CUSTOS EM PROJETOS 

 

 O gerenciamento de custos deve determinar o formato e estabelecer os critérios para 

planejar, estimar, orçar e controlar os custos do projeto, devendo fornecer um entendimento 

claro e completo a respeito do projeto, ou seja, para finalizar um projeto dentro dos custos 

orçados, deve-se gerenciar os fatores de custo do projeto. 

 De acordo com as melhores práticas de gerenciamento de projeto de custos de projeto, 

temos os seguintes processos: 

 Estimativa de custos: Feita com base nas informações da definição do escopo, 

apurada de maneira aproximada, os valores individuais dos trabalhos que serão 

necessários para a conclusão das atividades do projeto, que somados, apresentam o 

custo global do projeto. 

 

 Determinação do orçamento: Etapa em que os valores estimados de atividades 

individuais são alocados nos diversos níveis de hierarquia e prioridades, para que seja 

estabelecida uma linha de base dos custos e posterior controle. 

 

 Controle de custos: Processo que monitora os fatores que influenciam ou criam 

variações do desempenho dos custos e assegura que mudanças no orçamento do 

projeto estarão registradas na linha de base dos custos, senda as partes interessadas 

devidamente informadas. 

Os processos listados acima, além de cuidar dos custos dos recursos necessários para a 

conclusão das atividades conforme planejado, deve considerar os efeitos e favorecer as 

tomadas de decisão no projeto sobre o melhor momento de uma determinada contratação, 

treinamento, compra de materiais ou equipamentos, armazenamento, entrega, suporte, 

operação de compensação tributária etc. 
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3.1 ESTMATIVA DE CUSTOS 

 

 A estimativa de custos consiste em avaliar quantativamente, por aproximação, os 

custos dos recursos necessários para implementar cada atividade do projeto, observando as 

possíveis causas de desvios e riscos. A estimativa é o conceito fundamental de controle que 

deve servir de guia para adequação das ações gerenciais. 

 O processo de estimativa de custos vem se tornando cada vez mais importante na etapa 

decisória do planejamento de custos cuja finalidade é elaborar o Plano de Gerenciamento de 

Custos. A qualidade das estimativas de custo determina a capacidade posterior de gerenciar os 

contratos incluídos no projeto. 

 Cada estimativa de custo aplicada no projeto, atribuída pelo gerente, possui uma classe 

e um grau de precisão ou porcentagem de erro que deve ser apresentada e discutida no 

momento da tomada de decisão. 

 De acordo com as boas práticas do Guia PMBOK, uma séria de orientações deve ser 

elaborada com base em documentos existentes ou a serem elaborados conforme listadas a 

seguir:  

 Termo de Abertura do Projeto; 

 Declaração do Escopo; 

 Plano de Gerenciamento do Projeto; 

 Estrutura Analítica do Projeto; 

 Plano de Gerenciamento do Tempo; 

 Plano de Gerenciamento Pessoal; 

 Fatores Ambientais da Empresa; 

 Registro de Riscos 

 

 No processo de estimativa de custos diversas técnicas ou ferramentas podem ser 

utilizadas para formar o custo do projeto, cada uma, utilizada de acordo com a característica, a 

necessidade de maior precisão e dos riscos identificados no projeto. As principais técnicas 

aplicadas na fase de estimativas de custos estão descritas a seguir: 

 Estimativa Análogo ou Top Down; 
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 Determinar os Valores de Custos e Recursos; 

 Estimativa Bottom Up ou Composição; 

 Software de Gerenciamento de Projetos; 

 Análise de Propostas de Fornecedores; 

 Reserva de Contingência; 

 Mapeamento dos Custos dos Tributos; 

 Custos de outras áreas 

 

 Além das técnicas apresentadas acima há o uso de outras ferramentas estatísticas em 

planilhas computadorizadas com uso de softwares que podem ser adquiridos no mercado ou 

desenvolvido pela empresa e usado para formatação do custo com grau de precisão definido 

pelo software. 

 A Análise de Propostas de Fornecedores é também uma técnica utilizada por 

avaliadores para elaborar a estimativa de custos onde o grau de incerteza do fornecedor será 

somado ao grau de incerteza natural da formação do custo do projeto. 

 A Reserva de Contingência é uma técnica utilizada para eventos não diretamente 

envolvidos no projeto, mas que podem influenciar no desempenho do controle de custos. Essa 

técnica pode melhorar a precisão do controle, uma vez que é possível ajustar a reserva à 

medida que as atividades são desenvolvidas. 

  O Mapeamento dos Custos dos Tributos que podem incidir sobre os bens ou serviços 

prestados influem diretamente no controle dos custos, segue abaixo uma tabela com os 

principais impostos gerados no Brasil. 

 

PRINCIPAIS TRIBUTOS ADOTADOS NO BRASIL 

FEDERAIS IPI Saída do estabelecimento industrial, comerciante, arremate ou importador. 

No caso do comerciante, o IPI só é devido nos produtos sujeitos ao imposto e 

se ele vender para um industrial. 

ESTADUAIS ICMS Circulação de mercadorias a partir do estabelecimento comercial ou 

fabril original. Aqui se deve estar atento para não gerar imposto o fato 

de um mesmo equipamento circular para realização de testes ou 
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demonstração, retornando à origem ou o deslocamento para a filial. 

MUNICIPAIS ISS Prestação habitual e remunerada, por empresa ou autônoma, de 

serviço constante na liste de serviços instituída pelo Município. 

 

TABELA 01 – Principais impostos adotados no Brasil 

 

 Por fim, devem ser considerados os custos os custos a serem incorridos pelo 

investimento na prevenção da não-conformidades com os requisitos, avaliação do produto ou 

serviço e as falhas, como os custos do controle de qualidade, bem como os custos com 

treinamentos de pessoal, equipe, validações e auditorias e aceitações. 

 O Guia PMBOK define que as entregas das estimativas de custos deverão ser: 

 Estimativas do custo das atividades 

 Detalhamento do suporte à estimativa de custo da atividade 

 Mudanças solicitadas 

 Plano de Gerenciamento de Custo 

 

A fase do planejamento deverá ter as informações quantitativas suficientes que suportem o 

processo da estimativa de custos das atividades, como as documentações de memoriais de 

cálculo da composição do custo, planilhas de preço etc. Nessa fase, o importante é se tiver 

uma estimativa de todos os custos do projeto, e até do custos total ,mas ainda não se tem a 

visão do todo e as relações entre os custos, o que acontecerá na fase de determinação do 

orçamento. 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 

 O orçamento é o processo que estabelece o hábito de planejar com a participação de 

partes interessadas no projeto em que é possível tomar decisões com base em informações 

formalmente expressas e quantificadas. 
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 O Guia PMBOK define que para a elaboração dos orçamentos são necessários os 

seguintes documentos utilizadas na fase de estimativa do custo; 

 

 Declaração do Escopo 

 Estrutura Analítica do Projeto 

 Dicionário da EAP 

 Estimativa de Custo 

 Cronograma do Projeto 

 Calendário de Recursos 

 Contrato 

 Plano de Gerenciamento de Custo 

 

Tal como o processo de estimativa de custos, há várias técnicas e ferramentas para a 

determinação de orçamento. A maior preocupação se deve ao fato de que o objetivo da 

orçamentação é estabelecer um linha de base de custos que será o fator que garantirá que o 

projeto, na fase seguinte, estará ocorrendo dentro do orçado ou que mudanças estão 

ocorrendo ou, ainda, que houve distorções em relação ao início do projeto. 

A técnica de agregação de custos é a mais utilizada por agregar as estimativas de 

custos das atividades e seus grupos de atividades, como contas de controle, até ter 

agregado todo o projeto. 

Na Análise de Reservas é essencial observar e trabalhar com as variações identificadas 

em outras fases, como folgas, previsões de contratação de pessoal e tomar por base os 

riscos identificados no registro de riscos e as reservas para contingências estimadas. Tais 

reservas são orçamentos reservados para mudanças não planejadas, mas potencialmente 

necessárias no escopo e no custo do projeto. 

A Estimativa Paramétrica é mais utilizada nos setores em que as características do 

projeto podem ser moldados em modelos matemáticos que definem os valores dos custos 

do projeto, por isso, apresentam maior qualidade e precisão. 

A Análise do Orçamento é feita para que se prevenir mudanças socioeconômicas que 

normalmente ocorrem em projetos de longo prazo, principalmente no Brasil, e que podem 
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gerar variações representativas de paridades ou valores de bens e serviços. Nessa fase é 

possível realizar a racionalização dos gastos e o realinhamento de despesas, assumindo 

posições de orçamentos otimistas e pessimistas.  

O Guia PMBOK define que as entregas da determinação de orçamento com os 

seguintes documentos: 

 Linha de Base de Custos 

 Necessidade de Financiamento do Projeto 

 Atualização do Plano de Gerenciamento de Custos 

 Mudanças Solicitadas 

 

3.3 CONTROLE DE CUSTOS 

 

 O controle de custo ocorre na fase de execução do projeto ocorre na fase de execução 

do projeto que tem como objetivo controlar os fatores que alteram a linha de base dos custos, 

garantir e controla mudanças reais, as aplicações do financiamento e os limites aceitáveis da 

variação do custo, além de permitir que os resultados possam ser projetados e conhecidos 

antecipadamente. É necessário monitorar o desempenho dos custos para detectar e 

compreender as variações, registrar corretamente, tomar ações corretivas em tempo hábil de 

manter e garantir o orçamento do projeto, informando às partes interessadas adequadas sobre 

as mudanças aprovadas. 

O Guia PMBOK define que para o controle dos custos são necessários os seguintes 

documentos que foram resultados na fase de determinação do orçamento: 

 Linha de Base de Custos 

 Necessidade de Financiamento 

 Plano de Gerenciamento do Projeto 

 Relatório de Desempenho 

 Informações sobre o Desempenho do Trabalho 

 Solicitações de Mudanças Aprovadas 
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Existem várias técnicas e ferramentas para controle de custos como um Sistema de 

Controle e Mudanças nos custos que as empresas estabelecem para descrever os 

procedimentos através dos quais é possível e permitido realizar mudanças na linha de base 

dos custos. As características básicas deste procedimento incluem formas de realimentação e 

níveis de aprovação que autorizem as mudanças. 

A técnica de Análise de Desempenho compara o valor do trabalho terminado na 

quantidade alocada original do orçamento a ambos os custos incluídos no orçamento do 

trabalho planejado e ao custo real para o trabalho terminado. Essa técnica é essencialmente 

útil para o controle de custo e muito importante é determinar o que está ocasionando a 

variação e se necessita de alguma ação corretiva para contê-la.  

A Análise de Desempenho do Projeto comprara o tempo planejado para início e o 

tempo real de início; o tempo planejado para o término e o tempo real de término, utilizando 

técnicas como Análise de Variação, Análise das Tendências e Análise do Valor Agregado são 

utilizadas para auxiliar esse trabalho. 

Usa-se a técnica de previsão quando se realiza as estimativas ou prognósticos de 

condições futuras do projeto com base nas informações e no conhecimento disponíveis no 

momento da previsão. As previsões também são atualizadas com base nas informações sobre 

o desempenho do trabalho, fornecidas conforme o projeto é executado e desenvolvido. 

Ainda existem softwares para avaliar os custos planejados contra os custos reais que 

conseguem prever os efeitos da mudança do custo que são usados frequentemente. 

O Guia PMBOK define que as entregas do controle de custos os seguintes 

documentos: 

 Atualizações das Estimativas de Custos 

 Atualizações da Linha de Base dos Custos 

 Medições de Desempenho 

 Previsão do Término 

 Mudanças Solicitadas 

 Ações Corretivas Recomendadas 

 Atualizações dos Ativos dos Processos Organizacionais 

 Atualizações do Plano de Gerenciamento do Projeto 



16 

 

4. A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA 

 

Geração Distribuída de energia, abreviado para GD e também conhecida por algumas 

pessoas como cogeração, é uma expressão usada para designar a geração elétrica realizada 

descentralizada, normalmente junto ou próxima do consumidor final. A geração distribuída é 

caracterizada independente da potência, tecnologia e fonte de energia, sendo que as principais 

são; pequenas centrais hidrelétricas (PCH´s), sistemas de energia eólica, sistemas de energia 

solar e de biomassa. 

Até meados do século XX, a cogeração chegou a ser muito usada nas indústrias, 

quando a energia industrial era praticamente toda gerada localmente, perdendo depois a 

competitividade para a eletricidade produzida pelas concessionárias nas grandes centrais 

geradoras com ganhos de escala e que consequentemente ficaram mais baratas. Assim, a 

cogeração ficou limitada a sistemas isolados (plataformas submarinas) e indústrias com lixos 

combustíveis (canavieira e de papel e celulose, por exemplo) e pela redução no interesse dos 

consumidores pela GD, houve pouca evolução no desenvolvimento tecnológico dessas 

alternativas que incentivavam esse tipo de geração de energia. 

As crises do petróleo introduziram fatores perturbadores que mudaram 

irreversivelmente este panorama, revelando a importância, por exemplo, da economia de 

escopo obtida na cogeração. A partir da década de 90, a reforma do setor elétrico brasileiro 

permitiu a competição no serviço de energia, criando a concorrência e estimulando todos os 

potenciais elétricos com custos competitivos. 

Com o fim do monopólio da geração elétrica, em meados dos anos 80, o 

desenvolvimento de tecnologias voltou a ser incentivado com visíveis resultados na redução 

de custos. Nos últimos quinze anos, um novo modelo do setor elétrico voltou a estimular a 

produção elétrica local tornando as alternativas mais eficientes e de baixo custo, levando ao 

aperfeiçoamento da tecnologia da cogeração, inclusive para pequeno porte. A necessidade de 

reduzir emissões de CO2 também incentivou a adoção deste processo eficiente. Hoje, na 

Holanda e na Finlândia, a cogeração já representa mais de 40% da potência instalada. 

A GD tem vantagem sobre a geração central pois economiza investimentos em 

transmissão e reduz as perdas nestes sistemas, melhorando a estabilidade do serviço de 

energia elétrica. 
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No Brasil o tema da geração distribuída iniciou-se com Resolução Normativa nº 

482/2012 estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que estabeleceu 

condições gerais para a conexão à rede da microgeração e minigeração distribuída no Brasil. 

A resolução se baseia no Sistema de Compensação de Energia Elétrica, modelo similar ao 

adotado nos EUA, chamado de Net Meetering, que permite que o consumidor instale 

pequenos geradores, tais como sistemas com painéis solares fotovoltaicos e microturbinas 

eólicas, entre outros, instalados em sua unidade consumidora, e troque energia com a 

distribuidora local com objetivo de reduzir o valor da sua fatura de energia elétrica.  

O Net Meetering é uma política das empresas de energia que, essencialmente, permite 

aos servidores do sistema de energia renovável “retroceder o medidor”. Em outras palavras, se 

a geração de energia do servidor exceder sua carga, a eletricidade em excesso será devolvida à 

rede elétrica (isto é, retrocedendo o medidor) e o servidor receberá um crédito pela energia 

não consumida aplicado à energia que comprou da rede. Esse processo é de grande valia pois 

as pessoas normalmente estão fora de casa durante o dia, enquanto o recurso solar é mais 

forte, e voltam para casa ao anoitecer quando o recurso está se esvanecendo. O Net Meetering 

permite compensar os períodos de alta geração e baixo consumo de eletricidade com os 

períodos de baixa geração e alto consumo de eletricidade. 

O Net Meetering foi o grande impulsionador da geração distribuída nos EUA, no 

entanto, recentemente tem sido objeto de críticas por criar um “subsídio cruzado”. Isto é, 

como os clientes de energia solar estão pagando contas de eletricidade mais baixas nos 

regimes de Net Meetering , as empresas de energia com uma grande parcela de clientes de 

energia solar estão enfrentando um encolhimento da base de clientes com os quais recuperar 

seus custos fixos (por exemplo, os custos associados com a manutenção da infraestrutura de 

transmissão e distribuição). As empresas de energia argumentam que os clientes de energia 

solar não pagam a cota justa para manter a rede, e os custos fixos estão sendo alocados de 

maneira desigual para os clientes que não consomem energia solar no território de atuação. 

Em Novembro de 2015 a ANEEL alterou a resolução em alguns pontos que entraram 

em vigor em de Março de 2016, através da resolução normativa 687/2015, tornando o 

mercado de geração distribuída mais atraente para consumidores de diferentes segmentos. 

Uma novidade é a possibilidade de compartilhamento de energia elétrica. Chamada de 

“geração compartilhada”, a ideia é que potenciais consumidores se reúnam e, a partir de um 



18 

 

investimento coletivo, criem um sistema de geração compartilhada onde cada unidade 

consumidora receba uma cota de energia proporcional ao investimento feito pelas mesmas. 

Além da redução na fatura dos envolvidos, acredita-se que essa seja uma medida que dará 

mais competitividade ao mercado por conta do incentivo ao uso da geração distribuída. 

Em semelhança, será possível o uso de energia solar fotovoltaica em empreendimentos 

com múltiplas unidades consumidoras, onde a energia gerada no sistema independente será 

repassada de forma a ser deliberada pelos próprios consumidores. 

Outro item importante é a modalidade chamada autoconsumo remoto. Essa categoria 

incorpora unidades consumidoras de uma mesma Pessoa Física ou Jurídica, ou unidas como 

geração compartilhada (em consórcios ou cooperativas), e no caso do mês em que a geração 

de energia é superior ao consumo, os créditos podem ser compensados em unidades que 

estejam dentro da mesma área de concessão. Esse crédito agora tem prazo de 60 meses para 

ser utilizado, quando previamente limitava-se em 36 meses. 

Outra mudança significante para essa geração, é o tempo que as distribuidoras terão 

para finalizar os processos burocráticos e conectar o sistema. Antes da alteração, a resolução 

previa 82 dias e agora o prazo caiu para 34 dias. 

O Brasil deu mais um grande passo para adoção da prática de geração de energia 

distribuída através do Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia 

Elétrica (ProGD), lançado pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em dezembro de 2015. 

O objetivo do programa é de ampliar e aprofundar as ações de estímulo à geração de energia 

pelos próprios consumidores, com base nas fontes renováveis de energia, em especial a solar 

fotovoltaica e prevê movimentar pouco mais de R$ 100 bilhões em investimentos, até 2030. 

Com o fortalecimento do ProGD, estima-se que até 2030, 2,7 milhões de unidades 

consumidoras poderão ter energia gerada por elas mesmas, entre residência, comércios, 

indústrias e no setor agrícola, o que pode resultar em 23.500 MW (48 TWh produzidos) de 

energia limpa e renovável, o equivalente à metade da geração da Usina Hidrelétrica de Itaipu. 

Com isso, o Brasil pode evitar que sejam emitidos 29 milhões de toneladas de CO2 na 

atmosfera. 

O ProGD também prevê a estruturação de novos horizontes para a comercialização da 

energia gerada pelos consumidores-geradores no mercado livre, aumentando a energia 

comercializada nesse ambiente e permitindo a extensão de benefícios característicos do 
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mercado livre para mais agentes. O ProGD prevê ações para simplificar o mecanismo de 

comercialização dessa energia no Ambiente de Contratação Livre. 

No Brasil, a geração distribuída é predominada pelas fontes limpas e renováveis 

modernas, como a solar fotovoltaica e a eólica, que contribuem para a redução da emissão dos 

gases de efeito estufa. A expansão da geração distribuída também permite que novos 

investimentos na geração centralizada (como a construção de usinas e parques eólicos, e 

linhas de transmissão) possam ser redimensionados e realocados no tempo. Gerar energia 

distribuída a partir de fontes renováveis na matriz elétrica nacional significa deixar de usar 

fontes mais poluentes, como térmicas a combustíveis fósseis. 

O Brasil tem sol e ventos abundantes, o que nos dá um grande potencial para a 

expansão da geração distribuída, forma que os consumidores podem gerar sua energia, 

compensar o que recebem das distribuidoras, com a garantia de que estão usando energia 

renovável, e barateando seus custos. 

 

4.1 MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA 

 

 De acordo com a Resolução Normativa nº 687, de 24 de Novembro de 2015, que 

altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de Abril de 2012, a microgeração e a minigeração 

distribuída tem as seguintes características; 

i. Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação 

da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição 

por meio de instalações de unidades consumidoras; 

ii. minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 

MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as 

demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por 

meio de instalações de unidades consumidoras 
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5. O MERCADO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

O uso de fontes renováveis cresce substancialmente a cada ano, com a energia solar 

despontando com os melhores números. A tecnologia fotovoltaica (FV) conquistou seu 

espaço a tal ponto que a capacidade total instalada desse tipo de energia no mundo superou os 

177 GW em 2014, conforme demonstrado na Figura 03. O valor seria suficiente para produzir 

pelo menos 200 TWh de eletricidade por ano, índice equivalente ao consumo energético de 56 

milhões de casas europeias. 

Cerca de 60% dessa capacidade foi instalada nos últimos três anos e 98% a partir de 

2004. Segundo o Relatório Estado Global das Renováveis 2015, produzido pela REN 21, o 

mercado fotovoltaico alcançou um recorde em 2014, com a entrada em operação de 39 GW 

(AMÉRICA DO SOL, 2016). 

 

FIGURA 03 – Capacidade de energia solar instalada no mundo em 2014 

 

Mais uma vez, os três principais mercados FV foram China, Japão e Estados Unidos, 

seguidos pelo Reino Unido e Alemanha. Outros no top 10 de instalações FV foram França, 

Austrália, Coreia do Sul, África do Sul e Índia. Somente cinco países adicionaram mais de 1 

GW de FV em suas redes em 2014, índice inferior aos nove países que o fizeram em 2013. 
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Todos os países do mundo têm, em algum nível, energia solar FV em operação. Até o 

final de 2014, 20 países tinham pelo menos 1 GW de capacidade – mais que os 17 países de 

2013. Os líderes em FV por potência instalada são, Alemanha, China, Japão, Itália e EUA, 

conforme demonstrado na Figura 04. 

 

FIGURA 04 – Países lideres em potencia instalada de energia solar fotovoltaica (FV) 

 

A Ásia foi responsável pela maior parte das instalações.  Fora do continente asiático, 

os principais instaladores de sistemas foram Europa e América do Norte, especialmente 

Estados Unidos. 

A América Latina é o mercado solar FV que mais cresce no mundo, embora este 

desenvolvimento seja desigual de país para país. Em 2014, o Chile conectou 395 MW que 

somaram aos 12 MW existentes. Muito do crescimento em FV do Chile está em projetos de 

grande porte que abastecem a indústria de mineração, bem como em grandes instalações 

comerciais. 

México igualmente apresentou um crescimento substancial (64 MW) e o Brasil 

efetivou os primeiros contratos para projetos FV de grande escala (um total de 1 GW 

proveniente de 31 parques solares) ao final de 2014. O maior desafio do continente para o 

desenvolvimento do mercado FV é o acesso a financiamentos. 
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5.1 O MERCADO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

 

O mercado de pequenas instalações de energia solar cresce com força no Brasil desde 

meados de 2014 e cria expectativa de um aumento exponencial para os próximos anos. A 

tecnologia instalada em telhados ficou mais viável após a forte elevação das tarifas de 

eletricidade, de quase 50% em 2015, e de mudanças na regulação com a criação da RN 

nº687/15, a qual mencionamos no capítulo 4, tornaram mais atrativas as instalações dos 

sistemas. 

Dessa forma, a Aneel estimou 1,2 milhão de consumidores residenciais e comerciais 

com microgeração solar fotovoltaica em 2024, ou 4,5 GW, considerando a adoção da isenção 

do ICMS em todos os Estados, conforme Figura 05. 

 

Figura 05 – Estimativa do crescimento de energia solar no Brasil até 2024 

 

Segundo estudo do Greenpeace essa expansão ainda poderia ser maior caso fossem 

adotados incentivos tributários e outras facilidades, como a possibilidade de o consumidor 

utilizar recursos do Fundo de Garantia (FGTS) para a compra das placas fotovoltaicas. 
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Segundo a ANEEL, conforme apresentado na Figura 06, o número de consumidores 

com micro ou minigeração distribuída no final de 2015 é, aproximadamente, quatro vezes 

superior ao registrado no final de 2014, indicando um crescimento acentuado no último ano, 

mas ainda muito abaixo do potencial de expansão no país. Do total, apenas 34 são 

minigeradores, ou seja, com potência instalada maior que 75 kW e menor que 5 MW. 

 

 

Figura 06 - Número de micro e minigeradores até abril/2016 

 

A fonte solar fotovoltaica representa 98% do número total de instalações e 84% da 

potência total instalada no país (24,3 MW), seguida pela fonte eólica. A classe residencial 

representa 79% e a comercial 14%, sendo que apenas 3% dos consumidores são atendidos em 

alta tensão (Grupo A). 

Em termos de faixas de potência, observa-se que 74% dos equipamentos têm potência 

menor ou igual a 5 kW, o que está associado principalmente às necessidades da classe 

residencial.  

A distribuição de micro e minigeradores por Estado é apresentada na Figura 07. A 

maior concentração de sistemas no Estado de Minas Gerais pode ser atribuída ao menor 

tempo de retorno do investimento (aproximadamente sete anos), em função do valor da tarifa, 

do alto nível de insolação e também da menor incidência do Imposto sobre Circulação de 
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Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) sobre a energia consumida desde 2013, 

conforme estabelecido na Lei Estadual nº 20.824. 

 

 

Figura 07 - Número de conexões por Estado 

 

Com a revisão da REN nº 482/2012, espera-se reduzir o tempo e o custo para os 

consumidores instalarem sua própria geração, mas sem comprometer a qualidade da energia e 

a segurança das pessoas. 

As novas modalidades para geração distribuída incluídas na Resolução, geração 

compartilhada e em condomínios permitirão a inclusão de novos consumidores ao Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica, em especial aqueles sem espaço disponível para a 

instalação da central geradora e os que não detêm a propriedade do imóvel.  
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6. MODELOS DE NEGÓCIO 

 

 Existem praticamente três modelos de negócio adotados no mercado de energia solar. 

O primeiro modelo de negócios é o de aquisição, normalmente feita através de financiamentos 

bancários. O segundo modelo é o de arrendamento mercantil, ou mais conhecido como 

Leasing, podendo ser operacional ou financeiro. E por fim, o terceiro modelo é o de venda de 

energia, , mais conhecido nos EUA e chamado de Power Puschase Agreement. 

 

6.1 MODELO DE AQUISIÇÃO POR FINANCIAMENTO 

 

O modelo de financiamento é uma compra parcelada de um produto ou serviço, em 

que se acrescenta uma taxa de juros ao montante inicial, que variará conforme o tempo de 

duração do mesmo. Difere-se do empréstimo por se tratar de uma ajuda para o pagamento de 

um bem ou serviço, e não somente um montante pego emprestado sem nenhuma finalidade. 

 

6.2 MODELO DEARRENDAMENTO MERCANTIL – LEASING 

 

Segundo os termos da lei 6.099/1974, posteriormente alterada pela Lei 7.132/1983. 

Considera-se arrendamento mercantil o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na 

qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha 

por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da 

arrendatária e para uso próprio desta.  

 

6.2.1 LEASING FINANCEIRO 

 

 Segundo a Associação Brasileira de Leasing o leasing financeiro é a modalidade em 

que: 

I - As contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela 

arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo 
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do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e, adicionalmente, obtenha 

um retorno sobre os recursos investidos ; 

II - As despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à 

operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária; 

III - O preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, podendo 

ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado. 

Em resumo, o Leasing Financeiro é a operação na qual a arrendatária tem a intenção de 

ficar com o bem ao término do contrato, exercendo a opção de compra pelo valor 

contratualmente estabelecido. 

A arrendadora receberá da arrendatária a totalidade dos valores investidos no contrato 

de conformidade com o que foi estipulado. 

O risco da obsolescência e as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços 

correlatos à operacionalidade do bem arrendado são de responsabilidade da arrendatária. 

 

6.2.1.1 VALOR RESIDUAL GARANTIDO 

 

O VRG é estabelecido apenas nos contratos de arrendamento mercantil financeiro. 

Trata-se de valor contratualmente garantido pela arrendatária, como mínimo que será recebido 

pela arrendadora na venda a terceiros do bem arrendado, na hipótese da devolução do bem e 

desde que cumpridas todas as obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato. 

O VRG será sempre utilizado para liquidar o valor da opção de compra do bem 

arrendado, conforme pactuado no contrato de arrendamento mercantil. 

Pagamento do VRG poderá ser: 

 Ato: pago pela arrendatária no início do contrato. 

 Parcelado: parcelas pagas na vigência do contrato, nos mesmos vencimentos das 

contraprestações. 

 Final: pago no encerramento do contrato. 
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6.2.2 LEASING FINANCEIRO 

 

Segundo a Associação Brasileira de Leasing o leasing operacional é a modalidade em 

que: 

I - As contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplam o custo de 

arrendamento do bem e os serviços inerentes à sua colocação a disposição da 

arrendatária, não podendo o valor presente dos pagamentos ultrapassar 90% (noventa 

por cento) do custo do bem; 

II - O prazo contratual seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do prazo de vida 

útil econômica do bem;  

III - O preço para o exercício da opção de compra seja o valor de mercado do bem 

arrendado. IV - não haja previsão de pagamento de valor residual garantido. 

Em resumo, segundo o Site Contabilidade para Concursos o Leasing Financeiro é a 

operação na qual a arrendatária, a princípio, não tem a intenção de adquirir o bem ao final do 

contrato. 

Assim, após a utilização do bem pelo prazo estabelecido e cumpridas todas as suas 

obrigações a arrendatária poderá ao final do contrato ter as seguintes opções: devolver o bem 

à arrendadora, prorrogar o prazo do contrato ou exercer a opção de compra do bem pelo seu 

valor de mercado, à época de tal opção. 

A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à operacionalidade do bem 

arrendado podem ser de responsabilidade da arrendadora ou da arrendatária, e conforme 

previsão contratual. 

 

6.3 MODELO DE PPA – POWER PURCHASING AGREEMENT 

 

O modelo de PPA é um modelo amplamente difundido no mercado dos EUA, mesmo não 

sendo legalizado em todos os estados, e é muito parecidos aos modelos de leasing. A grande 

diferença desse modelo é que você paga para a quantidade de energia elétrica produzida pelos 

painéis solares ao invés de pagar pelo aluguel do equipamento. Na forma mais comum de 
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PPA, o dono de um estabelecimento permite que um terceiro instale um sistema de energia 

solar fotovoltaica em sua propriedade e compromete a adquirir a energia produzida por um 

preço e prazo fixo.  

Os principais benefícios desse modelo é a proteção contra o aumento dos preços de 

energia elétrica, de grande volatilidade no Brasil devido à dependência hídrica da matriz 

energética, e a possibilidade de uso dos benefícios do sistema sem um grande desembolso 

inicial. Os riscos inerentes ao bom funcionamento do sistema também são nulos nesse modelo 

pois o equipamento é de propriedade do fornecedor que instalou o sistema, não gerando riscos 

ao consumidor final, ou seja, o cliente. O proprietário do estabelecimento também pode se 

beneficiar do uso da tecnologia, altamente visível nas suas instalações, para divulgação de 

uma pegada de carbono menor e de uma atitude ecologicamente correta por se utilizar de uma 

fonte de energia limpa e renovável. 

A duração do um contrato de PPA é tipicamente de 10 a 20 anos e normalmente são mais 

baratos que o valor pago pela mesma quantidade de energia comprada através do mercado 

cativo, com a concessionária de energia local. 

O que é comum em ambos os modelos é que as empresas ficam responsáveis pela 

instalação, monitoramento e manutenção e não há um desembolso inicial feito pelo cliente 

para uso dos equipamentos.  

 

6.4 COMPARATIVO DOS MODELOS DE NEGÓCIOS 

 

Graças aos diferentes modelos de negócio e uma gama de opções de financiamento 

inovadores, a transição para a energia solar nunca foi tão acessível para a população em todo 

o mundo. Coletamos as principais informações dos 3 tipos de financiamento mais utilizados e 

comparamos seus principais benefícios dentro do cenário brasileiro. Esse comparativo pode 

ser resumido na Tabela 02 demonstrada a seguir. 
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 AQUISIÇÃO POR 

FINANCIAMENTO 

LEASING  PPA 

Quem compra o sistema? Proprietário Fornecedor Fornecedor 

Quem é proprietário do 

sistema? 

Proprietário Fornecedor Fornecedor 

Quem garante as vantagens 

dos subsídios federais? 

Proprietário Fornecedor Fornecedor 

Quem é responsável pela 

manutenção? 

Proprietário Proprietário ou 

Fornecedor 

Fornecedor 

Quem assume o risco da 

falha do sistema? 

Proprietário Fornecedor Fornecedor 

O que acontece se o 

proprietário vende o 

estabelecimento da 

instalação? 

O proprietário 

continua 

responsável pelos 

pagamentos 

Depende do contrato Depende do contrato 

Pagamentos fixos? Normalmente 

corrigidos através 

de índice de 

correção monetária 

Sim Não, os valores são 

corrigidos de acordo 

com a energia gerada 

pelo sistema 

Duração do contrato? Normalmente de 5 a 

8 anos (60 a 96x) 

Normalmente de 10 a 

15 anos 

Normalmente de 20 

a 25 anos 

Possui garantias de 

geração? 

Não, somente 

garantia do 

equipamento 

Sim Sim 

Há clausulas de custos 

adicionais? 

Normalmente não Normalmente sim Normalmente sim 

O seguro cobre o sistema? Não, normalmente é 

feito separadamente 

Sim Sim 
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7. METODOLOGIA APLICADA 

 

 A metodologia científica adotada nesse estudo foi de uma pesquisa documental de 

cunho qualitativo, que se valem das técnicas de análise de mercado, segundo Antonio Carlos 

Gil em “Como Elaborar Projetos de Pesquisa”. Foram adotadas as seguintes fases para essa 

pesquisa documental; 

 Determinação dos objetivos; 

 Elaboração do plano de trabalho; 

 Identificação das fontes; 

 Localização das fontes e obtenção do material. 

 Tratamento dos dados; 

 Confecção das fichas e redação do trabalho; 

 Construção lógica e redação do trabalho. 

 

A pesquisa documental, de modo geral, constitui um fim em si mesma, com objetivos bem 

mais específicos, que envolve muitas vezes teste de hipóteses. A pesquisa documental, 

diferente da pesquisa bibliográfica, exige uma consulta aos mais diversos tipos de arquivos 

público e particulares (GIL, ANTONIO CARLOS, 2002). 

Os documentos a serem utilizados na pesquisa devem receber um tratamento analítico, ou 

seja, torna-se necessária a análise de seus dados, feita em observância aos objetivos e ao plano 

de pesquisa. É necessário que o tema seja problematizado, ou seja, colocado em termos de 

problema a ser solucionado. Essa problematização não constitui tarefa mecânica, mas é 

produto da reflexão surgida por ocasião das leituras, dos debates, das experiências, da 

aprendizagem, enfim, da vivência intelectual no meio universitário e do ambiente científico e 

cultural.  

O prosseguimento da pesquisa requer, no entanto, que esse problema seja delimitado a 

uma dimensão viável, ou seja, delimitar o universo a ser abrangido pelo estudo e o período a 

ser considerado. 

O problema pode ser apresentado sob forma de objetivos, gerais e específicos, para 

esclarecer o público interessado acerca do que se pretende com a pesquisa. 
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O grande volume de material produzido pelos meios de comunicação e a necessidade de 

interpretá-los determinou o aparecimento da análise de conteúdo, possibilitando a descrição 

do conteúdo manifesto e latente das comunicações, como a internet. 

A análise do conteúdo pode ser desenvolvido em três fases. A primeira é a pré-analise 

onde se procede à escolha dos documentos, à formulação das hipóteses e à preparação do 

material para análise. A segunda é a exploração do material, que envolve a escolha das 

unidades, a enumeração e a classificação. A terceira etapa, por gim, é a constituída pelo 

tratamento, interferência e interpretação dos dados (GIL, ANTONIO CARLOS, 2002). 

O processo de análise interpretação é fundamentalmente iterativo, pois o pesquisador 

elabora pouco a pouco uma explicação lógica do fenômeno ou da situação estudados, 

examinando as unidades de sentido, as inter-relações entre essas unidades e entre as 

categorias em que elas se encontram reunidas 

Nas pesquisas de cunho qualitativo, sobretudo naquelas em que não se dispõe previamente 

de um modo teórico de análise, costuma-se verificar um vaivém entre observação, reflexão e 

interpretação à medida que a análise progride, o que faz com que a ordenação lógica do 

trabalho torne-se significativamente mais complexa. 

A pesquisa documental estuda a realidade presente, e não o passado, como ocorre com a 

pesquisa histórica a fim de poder descrever e comparar usos e costumes, tendências, 

diferenças e outras características (CERVO, AMADO L., 2002). 

A pesquisa documental tem por fim, analisar as principais características do projeto, 

através da pesquisa de mercado, a fim de elaborar uma melhor hipótese para elaboração do 

mesmo, pelo simples fato de não existir tal modelo em operação onde poderia ser aplicada 

uma análise de campo. A pesquisa de mercado foi feita no campo internacional, com coleta de 

dados predominantes dos EUA, para aplicação nacional.  

Os procedimento de coleta de dados foi do tipo documentação, que engloba todo o 

registro formal encontrado nas empresas e é largamente utilizado quando se pesquisam 

organizações (ROESCH, 2009). Em geral, esse tipo de técnica oferece duas vantagens 

principais: o custo baixo e uma rica fonte de dados, que podem ser úteis nos mais diversos 

tipos de estudos. Entre as dificuldades citadas, uma recorrente é a de acesso aos documentos, 

que pode ocorrer por a empresa não querer divulgar certas informações ou por fornecer 

apenas uma parte da realidade. 
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8. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A fim de efetivar uma melhor estimativa dos custos necessários para elaboração do 

Plano de Gerenciamento de Custos de uma usina solar fotovoltaica compartilhada, serão 

detalhados os itens que compõe o projeto. 

 

8.1 CUSTOS DE AQUISIÇÃO E INCIORPORAÇÃO DO TERRENO 

 

O local de implantação da usina solar é de total importância, visto que há diferentes 

incidências solares nas regiões. Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, o Brasil tem um 

excelente recurso solar: entre 1550 e 2350kWh/m² por ano e muito bem distribuído ao redor 

do país, conforme Figura 08. 

 

 

Figura 08 – Atlas Brasileiro de Energia Solar, INPE, 2006 
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Ainda segundo o Atlas, os valores de irradiação solar global incidente em qualquer 

região do território brasileiro são superiores aos da maioria dos países da União Europeia. 

Para o seguinte estudo, foi analisado o potencial fotovoltaico do estado do Paraná, 

conforme demonstrado na Tabela 03. 

 

Estado 

do 

Paraná 

Irradiação Total Anual em 

kWh/m² ano 

Produtividade Total Anual 

Estimada em kWh/kWp ano 

Mínima Máxima Média Mínima Máxima Média 

1.651 2.119 1.989 1.238 1.589 1.490 

 

Tabela 03 – Irradiação Total Anual do Paraná 

 

Foi observado no Paraná 321 municípios do estado possuem Irradiação Total Anual 

Média acima de 2.000 kWh/m².ano, o que corresponde a 80,45% de todo o estado do Paraná, 

conforme Figura 09. 

 

Figura 09 – Irradiação Total Anual do Estado do Paraná 
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Em comparação ao Brasil à média do estado do Paraná praticamente igual à média 

obtida no Brasil, com uma diferença inferior a 1% e uma média apenas 3,34% inferior à 

média do estado da Bahia, estado com maior irradiação solar. 

Em comparação com outros países do mundo a Média do Paraná é 58,75% superior ao 

da Alemanha, 13,48% superior ao da Itália, 1,97% superior à Espanha, 31,28% superior à 

França, 60,46% superior à Bélgica e 71,19% superior ao Reino Unido, países que representam 

aproximadamente 50% da capacidade instalada global atualmente. 

Considerando os municípios do norte do estado do Paraná, considerou-se para esse 

estudo a cidade de Maringá para implementação da usina solar fotovoltaica. Maringá é 

considerada uma cidade média-grande planejada e de urbanização recente e a terceira maior 

do estado e a sétima mais populosa da região sul do Brasil. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Maringá possui uma população de 397 437 

habitantes e um PIB de R$8.263.628,00 (IBGE, 2010). 

Foi considerado um terreno de baixa produtividade agrícola com o valor de R$1,50/m². 

 

8.2 CUSTOS DO SISTEMA – CAPEX 

 

 Para realização do gerenciamento dos custos da usina solar fotovoltaica, foram 

considerados os seguintes custos de CAPEX. 

 

8.2.1 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

 

 Para análise dos tipos de painéis solares, a primeira que deve ser considerada é sua 

eficiência, que significa na porcentagem de energia do sol que atinge a superfície do painel 

fotovoltaico e é transformada em energia elétrica para o nosso consumo. Quanto maior é a 

eficiência do painel fotovoltaico, mais Watts por metro quadrado o seu sistema vai gerar e 

menor é o painel para a mesma produção de energia. Ou seja, um painel solar com eficiência 

de 15.1% converte 15.1% da energia que incide sobre o painel, por m2, em energia elétrica. 
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 Essa eficiência é medida em condições de laboratório, STC (Standard Testing 

Conditions), e são os padrões da indústria solar para as condições em que um painel solar é 

testado. Ao utilizar um conjunto fixo de condições, todos os painéis solares podem ser 

comparados e avaliados contra o outro de forma mais precisa, comparando-os em três 

condições; temperatura da célula, irradiação solar e massa de ar. 

 A Figura XX mostra variação de eficiência dos painéis solares fabricados com a 

tecnologia cristalina. Os painéis solares feitos com silício cristalino são os mais usados no 

mundo e hoje representam aproximadamente 80% do mercado. 

 

 

Tabela 04 – Percentual de Eficiência dos Painéis Fotovoltaicos 

 

Quase 80% dos painéis fotovoltaicos no mundo hoje são baseados em alguma variação 

de silício. Em 2014, cerca de 85% de todos os sistemas de energia solar fotovoltaica 

instalados em casas e empresas no mundo todo utilizaram alguma tecnologia baseada em 

silício. O silício usado em painéis solares assume muitas formas. A principal diferença é a 

pureza dele. Os tipos de painéis fotovoltaicos mais comuns hoje são; 

 Painel Solar Fotovoltaico De Silício Monocristalino: A tecnologia monocristalina é 

a mais antiga e também uma das mais caras, porém eles possuem a eficiência mais 

alta. Comercialmente falando, a eficiência dos painéis 14 e 21%. Possuem uma cor 

uniforme, indicando silício de alta pureza e cantos tipicamente arredondados. 
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 Painel Solar Fotovoltaico De Silício Policristalino: No policristalino, os cristais de 

silício são fundidos em um bloco, desta forma preservando a formação de múltiplos 

cristais (dai o nome poli cristalino). Quando este bloco é cortado e fatiado, é possível 

observar esta formação múltipla de cristais. Eles são semelhantes aos de um único 

cristal (monocristalino) tanto no desempenho como na degradação, exceto que as 

células são ligeiramente menos eficientes. Comercialmente falando, a eficiência dos 

painéis 13 e 16,5%. 

 

 Painel Solar Fotovoltaico De Filme Fino: São fabricados com o depósito de uma ou 

várias camadas finas de material fotovoltaico sobre um substrato. Eles também são 

conhecidos como células fotovoltaicas de película fina (TFPV). Dependendo da 

tecnologia de célula fotovoltaica de filme fino utilizada, os painéis de filme fino 

possuem eficiências médias entre 7-13%. 

Os painéis fotovoltaicos normalmente possuem garantia de desempenho de 25 anos, ou 

seja, a garantia estabelece que dentro do prazo de 25 anos os painéis terão um desempenho 

mínimo de 80% da sua capacidade. 

 

8.2.2 INVERSORES 

 

O tipo de inversor solar mais utilizado é conhecido como "inversor grid tie", esses são 

os inversores utilizados para conectar o seu sistema fotovoltaico de energia solar na rede 

elétrica. 

O papel principal do inversor solar (inversor grid tie) no sistema é inverter a energia 

elétrica gerada pelo painel solar, de corrente continua (CC) para corrente alternada (CA). A 

principal característica de um inversor Grid-Tie é que ele é feito para se interligar com a rede 

da concessionária (distribuidora de energia), sincronizando sua frequência (Hz) e tensão de 

saída (V) com a mesma, e se desconectar da rede quando esta deixa de fornecer energia, como 

por exemplo, devido a desligamentos para reparo ou falhas na rede. O Seu papel secundário é 

garantir a segurança do sistema fotovoltaico e gerar dados da geração de energia para o 

monitoramento do desempenho do seu sistema. 
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De uma forma simples, o inversor grid tie é um inversor inteligente, que transforma e 

sincroniza a energia fornecida pelos painéis solares com a energia que se usa, desta forma 

pode usar a energia do sol para alimentar todos os seus utensílios elétricos. 

É importante observar, tal como nos painéis solares, a eficiência do seu inversor que é 

medida em %, indicando o quão eficiente este inversor é em converter a energia solar de 

corrente continua (CC) para corrente alternada (CA). A eficiência de um inversor solar para 

sistemas conectados a rede varia, sendo 94% a eficiência mínima aceitável, sendo que quanto 

mais alta a eficiência do inversor solar melhor. 

As principais tecnologias disponíveis para inversores grid-tie incluem transformadores 

de alta frequência, transformadores de baixa frequência, ou sem transformadores 

(transformerless grid tie inverter). Os transformadores de alta frequência em vez de converter 

corrente contínua diretamente a 110V ou 220V, empregam um processo computadorizado de 

multi-passos, que envolve a conversão da energia de alta frequência de AC e, em seguida, de 

volta para DC e, em seguida, para a tensão de saída AC final. Já os inversores sem 

transformador são mais leves e mais eficientes do que os inversores grid tie com 

transformadores. 

Todos os Inversores solares vêm de fábrica com garantia de 5 anos e a maioria dos 

fabricante oferecem a opção para estender a garantia até 10 anos. 

 

8.2.3 ESTRTURAS METÁLICAS 

 

As estruturas metálicas de suporte são aqueles itens instalados para dar sustentação aos 

demais, além de promover o agrupamento dos módulos do painel solar, interligando-os de 

forma simples. Há diversos tipos de estruturas, pois elas dependem de algumas variáveis, 

como modelo, inclinação, local da instalação e material do qual o painel é formado. São 

geralmente constituídos de alumínio ou aço inox, tanto para a fixação dos módulos dos 

painéis nos telhados (rooftop) ou no solo (power plant). 

O tipo de estrutura de suporte escolhido influencia na taxa de obtenção de energia. Alguns 

desses tipos de estruturas são: 
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 Estrutura metálica com inclinação fixa: É o tipo de estrutura que demanda 

menores esforços para ser instalada e menores gastos com manutenções. Prática, 

ela é ideal para sistemas solares residenciais. Para este tipo, é calculada uma 

inclinação ótima (inclinação sob a qual os painéis solares receberão uma maior 

incidência de radiação solar e menores interferências), para a qual é fixada a 

estrutura de suporte. 

 

 Estrutura fixa com ângulo de inclinação ajustável: Este tipo de estrutura é mais 

eficiente, pois possibilita o ajuste do ângulo de inclinação, o que pode aumentar 

significativamente a produção anual de energia elétrica. Ou seja, com essa 

configuração, é possível alterar o ângulo de inclinação dos módulos, ajustando-os 

de acordo com o percurso do Sol ao longo do dia e também de acordo com as 

diferentes épocas do ano. 

 

 Seguidores solares (trackers): Os seguidores solares (em inglês, trackers) 

envolvem um mecanismo que pode se mover em um ou dois eixos, fazendo com 

que acompanhem o percurso solar tanto ao longo do dia, quanto ao longo do ano, 

permitindo que os módulos estejam sempre em uma orientação favorável para 

maiores absorções de radiação solar. 

 

Apesar da vantagem da maior produção, esta tecnologia apresenta custos mais 

elevados que os das estruturas fixas por exigir motorização das bases e 

movimentação dos eixos, que além de demandarem maiores custos de 

manutenção, implicam em uma maior demanda de energia para a realização do 

movimento. 

 

  Alguns cuidados devem ser levados em conta na hora da instalação para que ela seja de 

forma mais segura possível, são eles: 

 As estruturas de suporte devem ser instaladas de maneira a resistir a intempéries, 

como ventos e chuvas, porém sem prejudicar a estabilidade da edificação, além de 

resistirem ao próprio peso dos painéis solares; 
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 Os painéis não devem sofrer danos pela dilatação térmica de seus suportes; 

 

 Os suportes não devem comprometer o escoamento da água pelo telhado (sistema 

rooftop) e sua resistência estrutural; 

 

 Os parafusos, porcas e anilhas utilizados na instalação devem ser de aço inoxidável. 

 

8.2.4 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 

 

Um número considerável de conexões elétricas é necessário para conectar os módulos aos 

inversores, promovendo o fluxo de energia entre eles e possibilitando que seja utilizada a 

energia solar em forma de energia elétrica. 

As especificações dos tipos de cabos a serem utilizados vão depender de qual for à 

variação de painel solar a ser instalado. Deve-se levar em conta também as distâncias entre os 

componentes do sistema, sabendo que há uma distância máxima permitida entre dois pontos a 

serem conectados que, quando ultrapassada, provoca uma queda de tensão que minimiza a 

eficiência do sistema. Assim, vale lembrar que o indicado é sempre buscar situar os 

componentes nas menores distâncias possíveis, para minimizar as perdas energéticas durante 

o trajeto. 

Para a instalação dos cabos, são necessários materiais de fixação apropriados, que devem 

ser resistentes aos agentes atmosféricos, como chuvas e ventos. As opções mais baratas destes 

materiais de fixação são as braçadeiras. 

 

8.2.5 OBRAS CIVIS 

 

Algumas obras civis são necessárias para a implantação de uma mini usina solar 

fotovoltaica, são elas: 

 Terraplanagem; 

 Fundação para estacas e vigas de suporte para as estruturas metálicas; 

 Espaços para abrigar os inversores e instalações elétricas DC; 
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 Estradas de acesso para veículos; 

 Postes de iluminação. 

 

8.2.6 OBRAS DE SEGURANÇA 

 

Algumas obras de segurança são altamente recomendadas dentro de uma mini usina solar 

fotovoltaica tendo em visto o alo valor dos equipamentos, principalmente dos módulos solares 

fotovoltaicos. Dentre as instalações são feitas: 

 Instalações de cerca ao redor de todo o parque de geração de energia; 

 Câmeras de vigilância 360º para monitoramento online; 

 

 

8.3 CUSTOS DE MANUTENÇÃO – OPEX 

 

Para um bom controle do funcionamento das usinas os componentes de gerenciamento e 

controle são de fundamental importância para o bom funcionamento da usina solar. 

Normalmente é considerado um custo de 1,5% do valor total do investimento dos 

equipamentos ao ano. 

Esses equipamentos são necessários para se ter  uma notificação em tempo real do 

sistemas de forma a tomar ação para corrigir o problema ou desvio encontrado. O 

gerenciamento do funcionamento do sistema inclui os seguintes processos: 

 Análise: permite ter uma visão dos eventos durante falhas na rede para saber a causa 

do downtime, obtenção da tabela de dados do inversor para analisar se todos os 

módulos estão produzindo de forma otimizada e intervenção direta em inversores 

permitindo escrever  instruções de controle de Potência Ativa e Reativa; 

 

 Otimização: permite uma apresentação em tempo real dos eventos que podem 

comprometer uma produção ótima gerando a visualização de diferentes cenários, 

recebimento dos alarmes identificados para providenciar uma solução rapidamente, 

definição de pessoal adequado de acordo com a razão do problema direcionando-os e 
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controle do tempo de desacoplagem e de regulagens a fim de verificar a conformidade 

perante a concessionária; 

 

 Prevenção: permite fazer as intervenções necessárias para obter  a produção ideal a 

partir dos dados analisados e também pela avaliação de dados históricos que possam  

melhorar a eficiência na tomada de ação ao longo do tempo. 

 

 Ação: permite ter o controle da instalação remota através do envio de comandos a 

partir de página web ou smartphone e, assim, controlar a produção da usina em 

condições normais de operação. 

 

A manutenção de limpeza do sistema de energia solar é mínima e de baixo custo, porém 

deve ser feita com periodicidade de ano a ano, ou quando o sistema apresentar uma queda na 

produção de energia. Esta limpeza é simples feita com  e um pouco de água pano para que a 

placa fique limpa de qualquer sujeira. 

A outra parte da manutenção é relacionada ao inversor solar. Dependendo do tipo de 

inversor que você usar será necessário substituir uma ou outra parte dele depois de 5-10 anos. 
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9. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 

USINAS SOLARES COMPARTILHADAS ATRAVÉS DA MINIGERAÇÃO DE 

ENERGIA DISTRIBUÍDA 

 

CONSTRUÇÃO DE USINAS SOLARES COMPARTILHADAS 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

COST MANAGEMENT PLAN 

Preparado por Caio Correia de Castro Versão 1.0 

Aprovado por Eduardo F. M. Marques 30/06/2016 

 

I – Descrição dos processos de gerenciamento de custos 

 A estimativa de custos, a determinação do orçamento e o controle de custos será 

realizada pelo Gerente do projeto, que fica responsável por mantê-lo atualizado e 

disponível fisicamente a disposição do Diretor Financeiro, será utilizada a ferramenta 

Microsoft Office Project para o devido controle. 

 Os custos do projeto serão gerenciados com base no orçamento previsto e pelo fluxo 

de caixa do projeto. 

 Qualquer mudança realizada no orçamento deverá ser submetido à aprovação do 

Diretor Financeiro. 

 

II – Frequência de avaliação do orçamento do projeto e das reservas gerenciais 

O orçamento do projeto deve ser avaliado, verificado e atualizado diariamente com a 

supervisão do patrocinador, caberá ao gerente do projeto dar manutenção nas alterações que 

se fizerem necessária assim como a disponibilização das atualizações do documento físico. 

 

III - Formatos de relatórios 

 Os relatórios serão entregues em formato de PDF com os principais aspectos 

levantados no processo de gerenciamento de custos. 
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IV - Nível de exatidão e unidades de medida 

 As estimativas de custo das atividades aderirão a um arredondamento dos dados numa 

precisão prescrita em reais (R$), eliminando as casas decimas dos centavos, baseada 

no escopo das atividades e magnitude do projeto e podem incluir uma quantia para 

contingências. 

 A unidade de medida utilizada é a moeda nacional, real (R$). Todo produto ou serviço 

orçada com moeda estrangeira será convertido pela taxa de conversão da data do 

orçamento solicitado. 

 

VI - Métodos para medição do desempenho 

 Na estimativa de custos será utilizada o método da estimativa detalhada (detailed of 

definitive estimate method) também chamada de bottom-up. Na estimativa estão 

alocados as principais ferramentas; Plano de Contas, Estimativas de mão de obra, 

Estimativas de materiais e equipamentos, solicitação de propostas, determinação do 

custo unitário, determinação dos custos indiretos. 

 Na determinação do orçamentos será baseada na acurácia e precisão de estimativas ao 

longo do ciclo de vida do planejamento do projeto, sempre baseadas na linha de base 

do projeto. 

 Na etapa de controle de custos será adotada a ferramenta do gerenciamento do valor 

agregado (VA). 

 

III – Reservas gerenciais 

 Será alocada uma reserva de gerencial de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). A reserva 

gerencial é composta pela Reserva de Contingência e Outras Reservas, que, juntamente com o 

orçamento previsto do projeto, compõem o custo final da construção. 

 Reservas de Contingência – São reservas destinadas ao gerenciamento de riscos 

conforme plano de gerenciamento de riscos.  

 Outras Reservas – São reservas destinadas a ocorrências de situações não previstas 

no gerenciamento de riscos. 
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IV – Autonomias  

 O gerente de projeto tem as seguintes autonomias quanto à utilização das reservas: 

 Reserva de Contingência Outras reservas 

Gerente do Projeto Até R$10.000,00 Até R$5.000,00 

Gerente do Projeto com 

aval do Diretor Financeiro 

Acima de R$10.000,00 até 

R$40.000,00 

Acima de R$5.000,00 até 

R$10.000,00 

 

V – Alocação financeira das mudanças do orçamento 

 O Diretor Financeiro será o responsável pelas mudanças de alocação financeira 

ocorridas pelas mudanças do orçamento. 

 

VI – Administração do plano de gerenciamento de custos 

1. Responsável pelo plano de gerenciamento de custos 

 Caio Correia de Castro, gerente do projeto responderá pelo gerenciamento 

dos custos do projeto sob a supervisão do Diretor Financeiro. 

2. Frequência de atualização do plano de gerenciamento de custos 

O plano de gerenciamento de custos será revisado mensalmente pelo gerente de 

projeto e pelo Diretor Financeiro. 

 

REGISTRO DE MODIFICAÇÕES 

Data Modificado por Descrição da Mudança 

   

 

APROVAÇÕES 

Caio Correia de Castro  11/07/2016 

Eduardo F. M. Marques  11/07/2016 
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10. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi elaborar um plano de gerenciamento de custos para a 

implantação de uma usina solar compartilhada através da minigeração de energia distribuída. 

Conclui-se que há uma oportunidade imensa no Brasil no mercado de energia solar 

fotovoltaico, tendo como referência demais países como Alemanha, China e EUA, países que 

estão entre os 10 maiores níveis de potencia de energia solar instalada, que adotaram medidas 

parecidas. Tendo em vista os modelos de negócio ao redor do mundo, conclui-se ainda, uma 

oportunidade de negócio na adoção do modelo de arrendamento mercantil financeiro 

(leasing). O compartilhamento de usinas de minigeração distribuída de energia se de graças à 

nova Resolução Normativa nº687/15, onde, todavia, há muitas variáveis a serem exploradas 

quanto à efetivação do negócio, podendo ser tratadas com um Plano de Gerenciamento de 

Risco o qual não foi o objetivo desse trabalho apresentado. Por fim, sendo adotando um bom 

Plano de Gerenciamento de Custos, adotando uma estimativa de custos pela metodologia 

detalhada, também chamada de bottom-up, uma determinação do orçamento baseada na linha 

de base do projeto e um bom controle de custos através da ferramenta do gerenciamento do 

valor agregado, as chances de sucesso desse modelo de negócio serão muito maiores. A 

determinação e rigor na frequência de avaliação do orçamento do projeto e das reservas 

gerenciais também são aspectos fundamentais para o sucesso do trabalho. 
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