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Mapeamento da cadeia Solar Fotovoltaica

Segmentação da cadeia de bens e serviços da Indústria Solar FV 

Fonte: Elaborado pela FGV. 



Mapeamento da Cadeia Solar Fotovoltaica

Estudo ABDI - FGV

• A cadeia produtiva brasileira conta com nove fabricantes (montadores) dos módulos solares

fotovoltaicos credenciados no FINAME do BNDES (SP: 4, MG:4, AL: 1).

• A montagem do módulo FV no Brasil:

a) tecnologia de silício cristalino, na conexão das células, sobreposição dos materiais,

laminação, emolduramento, conexão dos módulos e testes; e

b) tecnologia de filme fino, no encapsulamento do módulo.

• Identificadas 102 empresas responsáveis pela fabricação de 10 tipos de componentes genéricos

diferentes, correspondendo a 136 diferentes combinações de itens - fornecedor.

• A maioria dos fabricantes (71) está localizada no estado de São Paulo, e 80% se concentram em

apenas quatro estados: SP, MG, SC e PR.



Número de fabricantes por UF Número de fabricantes por tipo de item

Mapeamento da cadeia Solar Fotovoltaica

Fonte: Elaborado pela FGV a partir dos dados BIG ANEEL (09/09/17).
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Custos de Instalação de uma Unidade FV de 75 kWp

• Segundo a Greener (2017), o custo médio para uma instalação comercial de 75kWp em

junho de 2017 era de R$ 4,60/Wp, sendo R$ 2,41/Wp o custo do kit fotovoltaico e R$

2,19/Wp o custo médio de integração (montagem e instalação).

• Em relação aos dados levantados em junho de 2016, estes valores representam uma

queda nos custos da ordem de 31%, sendo que apenas no kit FV a redução foi de 42%.
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Gargalos para a produção de Bens e Serviços em FV no país

• Dificuldade para a fabricação local dos itens hoje indisponíveis não seria tecnológica, mas

associada ao alto custo.

• Os componentes têm sua competitividade afetada pelo custo Brasil (alta carga tributária e

impostos não recuperáveis, juros, logística, custos de insumos, energia, câmbio

desfavorável etc.);

• Credito pouco atrativo em relação a terceiros mercados e à indústria nacional.

• Outros Fatores que contribuem com as importações dos componentes de sistemas FV:

• Baixa escala de produção comparativamente a grandes fabricantes mundiais, 

especialmente para o caso das células solares;

• Ainda baixa demanda local para outros itens, como os inversores, resultado de 

um mercado consumidor ainda em formação; 
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GT SOLAR FOTOVOLTAICO

Objetivo: elaborar um diagnóstico do setor solar fotovoltaico no Brasil.

Principais desafios apresentados:

• Desenvolver uma indústria competitiva no setor fotovoltaico, em especial a cadeia

produtiva de células e módulos fotovoltaicos.

• Reduzir o atraso brasileiro em relação à adoção da fonte fotovoltaica e à sua

participação na matriz elétrica – países com muito menos irradiação solar;

• Estabelecer políticas avançadas para ampliar a geração solar e sedu parque industrial;

• Garantir previsibilidade de demanda e condições adequadas para a geração de

investimentos em novas usinas de maior porte – planejamento energético para médio e

longo prazos;

• Disseminar a cultura de geração distribuída na sociedade – possibilidade de geração,

democratização do acesso e benefícios da fonte;



Dados de produção de Módulos Fotovoltaicos no Brasil

Empresa Inauguração

Capacidade 

Instalada 

(MW/ano)

Capacidade 

Instalada 

(Módulos/ano) 

Empregos 

Diretos

Empregos 

Indiretos

Investimento

(milhões R$)

Globo Brasil Ago/2015 180 MW 567.000 150 400 38 

Canadian Solar ¹ Dez/2016 360 MW 1.134.000 700 3.000 100

BYD 2 Abr/2017 250 MW 787.500 450 1.500 150 

Pure Energy Mai/2017 310 MW 976.500 600 5.000 150

Total 1.100 MW 3.465.000 1.900 9.900 438 

Fonte: ABINEE.  Elaboração: CGES/DECOI/SDCI/MDIC
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Perspectiva de novos investimentos locais em módulos fotovoltaicos

Empresa

Local
Capacidade Instalada

(MW/Ano)
Investimento (em R$ milhões)

S4 Solar ¹

Cabo de Santo 

Agostinho/PE 150 MW 45 

Viv-Brasil Entre Rios/BA 25 MW 26 

Octagon Solar 2 Cláudio/MG 100 MW 35 

Balfar Solar Paranavaí/PR 30 MW 20

Chint Extremoz/RN 200 MW 112

Fonte: dados de projeto e notícias na mídia eletrônica. Elaboração: CGES/DECOI/SDCI/MDIC.

¹ A S4 Solar possui plano de futuramente produzir célula solar fotovoltaica
2 A Octagon Solar passou por reestruturação societária e deverá transferir sua produção para o estado de Pernambuco, segundo as últimas informações disponíveis da empresa.

GT SOLAR FOTOVOLTAICO



Importação de Módulos 

Fotovoltaicos (2014/2017)

Importação de células 

fotovoltaicas (2014/2017)

Fonte: Aliceweb. Elaboração: CGES/DECOI/SDCI/MDIC.
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• Plano de Nacionalização Progressiva (PNP) para o setor, criado pelo BNDES em 2014, promove

financiamento mediante gradual agregação de valor à produção nacional – a metodologia FINAME

para o setor foi flexibilizada em julho/2017, atendendo a boa parte dos pleitos do setor a fim de gerar

maior competitividade local (ajuste em obrigatoriedades anteriores e bônus mais relevantes para

maiores agregações de valor);

• Realização de Leilões de Energia de Reserva (LER) nos anos 2014 e 2015 (mais de 3 GW

leiloados/contratados), que criaram demanda inicial para o estabelecimento e desenvolvimento de uma

cadeia produtiva do setor em território nacional. Em dezembro/2017, foi realizado um leilão de

energia nova (LEN), que contratou mais 574 MW em energia fotovoltaica e outro em abril/2018 mais

um LEN.

• Convênio CONFAZ 101/97 – Incentivos de ICMS para módulos e células fotovoltaicas, desde que

haja alíquota 0% de IPI ou isenção para esses produtos – válido para os produtos nacionais e

importados;

• Convênio CONFAZ 16/2015, para a concessão pelos Estados de incentivos de ICMS para micro e

minigeração – para usuários residenciais, comerciais e industriais (24 Unidades da Federação já

aderiram);

GT SOLAR FOTOVOLTAICO

Programas e políticas governamentais de apoio ao desenvolvimento da indústria 

fotovoltaica



• Lei no 13.169/2015 – isenção de PIS/COFINS para micro e minigeração – para consumidores

residenciais, comerciais e industriais que produzam sua própria energia e nos termos das Resoluções

ANEEL 482/2012 e 687/2015;

• Programa Brasileiro de etiquetagem (PBE) Fotovoltaico/INMETRO – Portaria 4/2011 –

qualidade, segurança e eficiência energética para produtos nacionais e importados;

• Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PADIS) –

redução a 0% do PIS/COFINS, IPI e II nas compras locais ou importadas de insumos e

máquinas/equipamentos para o ativo imobilizado ou para emprego na produção (atividade-fim), desde

que tais produtos estejam relacionados nos Anexos do Decreto 6.233/2007; redução a 0% das

alíquotas dos tributos incidentes nas vendas dos produtos finais (IPI, PIS/COFINS e IRPJ) e

incentivos de IRPJ e CIDE, observadas as condições da legislação;

• Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, passível de

ser usufruído pelos módulos e outros equipamentos destinados aos projetos de parques fotovoltaicos

(geração centralizada) – refere-se à desoneração do PIS/COFINS para os produtos finais (módulos

fotovoltaicos, inversores e outros, para os projetos de geração fotovoltaica).

GT SOLAR FOTOVOLTAICO
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Propostas de medidas de apoio ao setor solar fotovoltaico

1. Mercado

Realização de leilão específico fotovoltaico em 2018 para entrega em 2020, considerando prazo mínimo de

entrega não inferior a 30 meses.

Previsibilidade de leilões anuais, com volume mínimo de 2 GW de contratação em geração centralizada solar

fotovoltaica por ano.

Melhorar as condições de conexão às linhas de transmissão, com leilões específicos e solução para gargalos

atuais.

Melhorar a segurança jurídica e regulatória para essa atividade, estabelecendo um marco legal específico para a

geração distribuída.

Estabelecimento de metas anuais de adoção de sistemas solares fotovoltaicos em residências, indústrias,

comércios, poder público e zona rural, priorizando bens e serviços da cadeia produtiva solar fotovoltaica nacional

Adoção da GD em programas governamentais (recursos públicos), com utilização do cadastro FINAME/BNDES

como critério e com estabelecimento de metas anuais, considerando margens de preferência ou cotas

mínimas para produtos fabricados no Brasil.

2 - Financiamento

Rediscussão de regras de financiamento entre os bancos públicos.

Melhorar competitividade das linhas existentes e/ou criar novas linhas (para pessoas físicas e jurídicas – PF e

PJ, respectivamente).

Linhas específicas: prédios públicos, bem como para modelos de “leasing”, “aluguel”, ou “prestação de

serviços” para geração compartilhada.

Estabelecer condições e procedimentos para a aprovação de projetos de microgeração e minigeração distribuída

solar fotovoltaica como prioritários, para fins de emissão de debêntures incentivadas.
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Propostas de medidas de apoio ao setor solar fotovoltaico

3 - Tributação

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS.

Revisão de alguns incentivos existentes para o módulo fotovoltaico.

Revisão do Regime Especial de Infraestrutura (REIDI) – foco em geração centralizada e para estender o

regime à cadeia produtiva industrial.

Atualização do Convênio ICMS nº 101/97, do CONFAZ

Criação de estímulos para fomentar o uso da energia solar fotovoltaica. Exemplo: deduzir da base de

cálculo do Imposto de Renda devido 25% (vinte e cinco por cento) das despesas realizadas com a aquisição

de sistema solar fotovoltaico.

Ajustes dos termos do Convênio ICMS nº 16/2015 do CONFAZ, conforme redação atualizada da Resolução

Normativa ANEEL nº 482/2012, alterada pelas Resoluções Normativas ANEEL nº 687/2015 e nº 786/2017.

Ajustes no artigo 8º da Lei 13.169/2015, conforme redação atualizada da Resoluções Normativas ANEEL nº

482/2012 nº 687/2015 e nº 786/2017

4 - Certificação de Conformidade e Etiquetagem

Atualização da Portaria 4/2011 – Programa Brasileiro de Etiquetagem para o Setor Fotovoltaico (PBE

Fotovoltaico).
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Mapeamento das profissões no Setor Solar Fotovoltaico

ABDI - FGV



Projeto Green Silicon

Estudo de viabilidade técnica e econômica (11/2015)



Estudo de Viabilidade

Silício de 

Grau 

Metalúrgico
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Cadeia de valor da produção padrão de módulos fotovoltaicos à base de Silício

Projeto Green Silicon

Implantar 

em 8 anos



Estudo de Viabilidade
Prazos de entrada de produção

Projeto Green Silicon



Resultados Esperados

Produção final de módulos/painéis: A plena carga a

capacidade de produção final na configuração

proposta será de:

PRODUÇÃO DE MÓDULOS: 1,72 GWp/ano (2 turbinas UHI/ano)

6.880.000 módulos/ano, de 250 Wp cada

(3,4 milhões/ano de telhados residenciais com instalações de 500Wp – sem considerar grandes projetos)

Projeto Green Silicon



Estruturação da Cadeia de Valor 

Projeto de Baterias de Íons de lítio no Brasil

• A adição de energias renováveis de caráter intermitente no grid tem

desafiado a gestão do sistema elétrico global.

• Para a ampla difusão dessas novas fontes energéticas, faz-se necessário o

desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia.

• O desenvolvimento tecnológico e produtivo de baterias de lítio apresenta

uma oportunidade relevante para o Brasil.

• A eficiência energética, o armazenamento e a gestão da demanda precisam

ser melhor combinadas na gestão e operação do sistema.



Estruturação da cadeia de valor do Lítio

i. Intensificar as ações de desenvolvimento tecnológico e inovação na

indústria de mineração do lítio;

ii. Fortalecer a estrutura tecnológica para as tecnologias de baterias de íons de 

lítio e os esforços de cooperação técnica internacional;

iii. Promover a agregação de valor no país de produtos industriais que tenham lítio

como matéria prima;

iv. Convergir as ações de adensamento produtivo com as de integração nas

cadeias globais de valor;

v. Posicionar o país como grande player na cadeia do lítio para os mercados

doméstico e externo.

Diretrizes



Segmento IV
Governo

• ABDI – BNDES – MDIC, MCTI –

FINEP, MME, EMTU/SP, CNEN

Segmento V
P&D

• CETEM, IPT, ITAIPU, 

COPPE/ UFRJ, CPqD

Instrumentos de Política Industrial e Tecnológica
(Tributários, financeiros, regulatórios, defesa comercial, apoio técnico, poder de compra) 

Segmento I 

Mineração lavra, 

beneficiamento e 

transformação mineral

CBL ,  Sigma e outras 

mineradoras

Segmento III
Fabricantes de Produtos 

Finais

1) MOURA, ELETROCEL, 

ITAIPU

2) WEG, ELETRA, 

ELETRONULEAR

3) VOLVO, IVECO, FIAT, 

TOYOTA, CPFL 

Criação de Novos Negócios

Segmento II
Transformação 

Industrial

•Obtenção do metal

•Produção de ligas

• Produção de Imãs

Criação de Novos Negócios

Segmento II
Transformação 

Industrial

•Componentes (Li2Co3)

•Células de baterias

• Módulos e Montagem

• Interface da Bateria

Estruturação da Cadeia do Lítio


