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Energia Solar Fotovoltaica: Análise da Trajetória Tecnológica e do Sistema Setorial de 

Inovação no Brasil 

 

Pedro Américo Vieira 

 

RESUMO 

 

Com expectativa de crescimento de 200 vezes de sua capacidade instalada no Brasil até 2024, 

a energia solar fotovoltaica (FV) busca se expandir em território nacional e se consolidar 

como uma das alternativas para garantir o suprimento energético brasileiro. Diante desse 

potencial, este estudo visa analisar a trajetória que a tecnologia de geração solar traçou, desde 

suas primeiras aplicações até as recentes descobertas, e identificar quais as possibilidades que 

a mesma possui no Brasil. O objetivo é também pontuar quais são os agentes que compõem o 

sistema setorial de inovação que irá definir as bases, o arcabouço legal, econômico e 

financeiro e o cenário de mercado para garantir a expansão dessa fonte. A metodologia 

utilizada para este levantamento foi uma pesquisa bibliográfica – cuja coleta se deu em livros, 

periódicos, artigos acadêmicos e reportagens jornalísticas – e análise de dados compilados 

pelo Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio Brito (Cresesb), um setor do 

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) – órgão vinculado a Eletrobras, pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Associação 

Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e pela empresa Portal Solar.   

 

Palavras-chave: Energias renováveis; Economia da inovação tecnológica; Política e gestão da 

inovação.  

 

ABSTRACT 

 

With expected growth of 200 times of its installed capacity in Brazil until 2024, photovoltaic 

solar energy seeks to expand in the national territory and to consolidate itself as one of the 

alternatives to guarantee the Brazilian energy supply. Given this potential, this study aims to 

analyze the trajectory that the technology of solar generation has traced, from its first 

applications to the recent discoveries, and to identify the possibilities that it possesses in 

Brazil. The objective is also to identify which are the agents that make up the innovation 

sector system that will define the bases, the legal, economic and financial framework and the 

market scenario to guarantee the expansion of this source. The methodology used for this 

survey was a bibliographical research - collected in books, periodicals, academic articles and 

journalistic reports - and analysis of the database compiled by the Centro de Referência para 

Energia Solar e Eólica Sérgio Brito (Cresesb), a segment of the Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (Cepel), an entity linked to Eletrobras, by the Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), by the Associação Brasileira de Energia 

Solar Fotovoltaica (Absolar) and by the company Portal Solar.   

 

Keywords: Renewable energies; Economics of technological innovation; Policy and 

management of innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação dos seres humanos com as fontes de energia renováveis remete à 

Antiguidade. A energia solar, especificamente, sempre atendeu a diversas necessidades 

básicas do homem, como aquecimento, iluminação e alimentação. Contudo, o uso do Sol 

como fonte de geração de eletricidade é relativamente recente, datando de meados do século 

XX. Atualmente, cita Tomalsquim (2016), distinguem-se duas tecnologias de geração: a 

fotovoltaica (FV), que consiste na conversão direta da luz em eletricidade; e a heliotérmica, 

uma forma de geração termelétrica na qual um fluido é aquecido a partir da energia solar para 

produzir vapor. 

Dessas duas tecnologias, a fotovoltaica é a que vem conquistando mais mercado nos 

últimos anos. No final de 2013 havia aproximadamente 139 GW em sistemas fotovoltaicos 

instalados no mundo, com a maior parcela (36 GW) localizada na Alemanha, Itália e China 

(18 GW cada), registra Camargo (2015). De acordo com o Banco de Informações de Geração 

da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) (2016a), a capacidade de geração da fonte 

no Brasil atualmente representa apenas 0,02% na matriz energética, com 27 MW de potência 

outorgada em novembro de 2016. Contudo, Vialli (2016) informa que até 2024, a expectativa 

é que as FVs representem 4% da matriz, graças à combinação de leilões específicos realizados 

pelo governo federal, incentivos à geração distribuída e investimentos privados na cadeia 

produtiva.  

Diante de tal cenário, este estudo visa analisar a trajetória que essas tecnologias de 

geração construíram desde sua descoberta, como seu deu sua chegada e evolução no Brasil, 

assim como prospectar como se dará sua expansão no futuro, com suas oportunidades e 

desafios. Dentro desse debate, o objetivo é também definir quais são os agentes que compõem 

o sistema setorial de inovação nesse segmento, e quais são seus papéis no desenvolvimento de 

equipamentos e procedimentos na cadeia produtiva dessas tecnologias. 

Para isso, este artigo se divide em quatro partes. Na primeira, é feito um resgate da 

teoria de Joseph Schumpeter, tido como pioneiro no trabalho de caracterização e 

diferenciação das chamadas “inovações tecnológicas”. Essa etapa é seguida pelas derivações 

da teoria neo-schumpeteriana, com o desenvolvimento da teoria evolucionista e o surgimento 

de conceitos como trajetória tecnológica e sistemas de inovação (nacional e setorial). 

A segunda parte resgata o início da trajetória das tecnologias de geração de energia 

solar fotovoltaica, desde seu surgimento no século XIX, passando por sua expansão nas 

últimas décadas, até a chegada dessa fonte no Brasil e sua crescente consolidação na matriz 



5 

 

energética nacional. Na sequência são elencados os agente que compõem o sistema setorial de 

inovações brasileiro no segmento fotovoltaico. Por fim, projeta-se qual a trajetória tecnológica 

que estes estão construindo a fim de garantir a expansão da fonte nos próximos anos e os 

desafios que se apresentam para essas tecnologias, concluindo com as considerações finais e 

as referências.  

 

2 A INOVAÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDOS ECONÔMICOS: A 

CONTRIBUIÇÃO SCHUMPETERIANA 

 

Nas últimas décadas, muitos economistas têm-se dedicado ao estudo da mudança 

técnica, ou, mais amplamente, a inovação, suas fontes e suas consequências econômicas. Para 

estes pesquisadores, a obra de Joseph Schumpeter (1883-1950) é pioneira no trabalho de 

caracterização e diferenciação das chamadas “inovações tecnológicas” e dos processos que 

resultam em novas mercadorias e em novas maneiras de produzir e/ou distribuir quaisquer 

bens ou serviços: a descoberta da invenção, a inovação propriamente dita e a sua difusão nas 

atividades econômicas. 

 

A obra de Schumpeter foi tão influente que as ideias atuais sobre o capitalismo são 

em grande medida suas – graças, especificamente, à ênfase que deu à inovação, ao 

empreendedorismo, às estratégias de negócios e à “destruição criativa. Os 

especialistas em análise de negócios o identificam estreitamente com os dois 

primeiros desses conceitos. Ele contribuiu para a popularização do terceiro e 

cunhou, ele próprio, o quarto. (MCCRAW, 2012, p.9). 

 

Szmrecsányi (2006) identifica duas fases bem distintas na trajetória intelectual de 

Schumpeter. A primeira é representada no livro Teoria do Desenvolvimento Econômico 

(TDE, de 1911), enquanto a segunda se apresenta principalmente em Capitalismo, Socialismo 

e Democracia (CSD, de 1942). Nelson (2006, p.146) frisa que “ambas apresentam o 

argumento de que a inovação e seus surtos no desenvolvimento econômico constituem 

realmente fenômenos econômicos importantes e que os economistas deveriam prestar atenção 

a esse fato”.  

Em TDE, Schumpeter enfatiza o papel dos empresários e das novas empresas. Para o 

autor, a gênese e a consolidação de qualquer inovação radical tendem a ocorrer não entre as 

pessoas e as organizações já estabelecidas e/ou nos mercados existentes, mas à margem 

destes, através da atuação de outsiders e da criação de novas empresas, que passam a 

concorrer com as empresas já existentes. 
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Em suas obras subsequentes, até a elaboração de CSD, Schumpeter passou por um 

processo de reformulação e consolidação de conceitos. Em CSD, ele consolida sua perda de 

interesse pelo papel do “empresário”, que já não era mais visto como alguém comprometido 

com a geração de inovações. Segundo Nelson (2006, p.150), “a grande empresa passou a ser o 

local da inovação, com seus laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) criando os 

novos produtos que a firma introduz”.  

Schumpeter destaca seu famoso conceito de “destruição criativa”, o qual é tido, 

conforme McCraw (2012), como o fato essencial do capitalismo. “Como a destruição criativa 

é um processo evolutivo, o desempenho do capitalismo deve ser avaliado ‘ao longo do tempo, 

em seu desenvolvimento através de décadas ou séculos’.” (p.376). McCraw (2012, p.377) 

ainda lembra que “a destruição criativa está constantemente descartando velhos produtos, 

velhas empresas e velhas formas organizacionais, para substituí-los por outros novos”.  

Os processos de inovação e, mais especificamente, os de inovação tecnológica, 

estiveram no centro das atenções de Schumpeter até o final de sua vida. Em um de seus 

ensaios derradeiros, ele volta a destacar a importância da função empresarial na história e no 

crescimento das economias capitalistas. Contudo, essa função não se identifica 

necessariamente a determinados indivíduos, e nem ocorre exclusivamente no setor privado da 

economia, ressalta Szmrecsányi (2006). Schumpeter aponta para a função empresarial e 

inovadora exercida nos séculos XIX e XX pela Secretaria de Agricultura dos EUA, um órgão 

público e governamental, ao qual se devem muitas iniciativas pioneiras, promovedoras do 

crescimento econômico daquele país.  

 

O legado inconfundível de Schumpeter é sua percepção de que a inovação, na forma 

da destruição criativa, é a força propulsora não só do capitalismo como do progresso 

material de maneira geral. Quase todos os negócios, por mais fortes que pareçam em 

dado momento, acabam falindo e quase sempre porque não capazes de inovar. 

(MCCRAW, 2012, p.532). 

 

2.1 Teoria evolucionista, trajetória tecnológica e paradigmas 

 

Ao analisar a obra de Joseph Schumpeter, Nelson (2006, p.91) exalta que “o ponto 

essencial de entendimento é que, lidando com capitalismo, nós estamos lidando com um 

processo evolucionário”. A linguagem evolucionista tem sido muito usada por economistas 

para descrever como a estrutura de uma economia muda ao longo do tempo. Corazza e 

Fracanlanza (2004) citam que a visão neo-schumpeteriana foi significativamente influenciada 

pela teoria da evolução, das Ciências Biológicas.  
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Entre as definições apresentadas pelos evolucionistas, Tigre (2005) diz que a 

competitividade de uma empresa em uma atividade particular é tida como um conjunto de 

competências tecnológicas diferenciadas, de ativos complementares e de rotinas. Essa análise 

do processo competitivo, na visão neo-schumpeteriana, requer a compreensão dos conceitos 

de trajetória tecnológica e paradigma tecnológico, sugere La Rovere (2006), uma vez que 

estes permitem entender a dinâmica da inovação e da obtenção de ganhos de competitividade.  

Trajetória tecnológica, segundo Dosi e Grazzi (2010), associa as realizações 

progressivas e inovadoras subjacentes a cada paradigma tecnológico, o que, em princípio, 

pode ser medido em termos das alterações nas características técnico-econômicas 

fundamentais de produtos e processos de produção. La Rovere menciona Dosi1 (1982), que 

denomina trajetória tecnológica como uma atividade “normal” de solução de problemas 

técnicos, recorrentes dos padrões produtivos determinados pelo paradigma tecnológico. “A 

trajetória tecnológica é a direção tomada pelo desenvolvimento tecnológico uma vez que as 

firmas escolheram determinadas tecnologias visando à obtenção de lucros.” (LA ROVERE, 

2006, p.288). 

Sob o prisma das “tecnologias verdes”, Freeman e Soete (2008) apontam que um 

meio de construir uma trajetória tecnológica sustentável se dá pelo desenvolvimento de 

políticas capazes de aproveitarem as características cumulativas e auto-reforçadoras das 

mudanças técnicas. Segundo os autores, isso pode ser conseguido por meio do 

desenvolvimento de políticas que orientem a indústria para uma contínua busca de inovações 

e tecnologias em direções benéficas para o meio ambiente.  

 

Por exemplo, a experiência ganha na geração de eletricidade a partir de células 

fotovoltaicas deve levar a efeitos de aprendizado que progressivamente melhorem a 

eficácia de custos das células fotovoltaicas e aumentem sua competitividade. Esta 

crescente competitividade deve, por sua vez, atrair investimentos adicionais para 

esta tecnologia, levando a melhorias técnicas e reduções de custo complementares e 

a uma ampliação do número de suas aplicações viáveis. (FREEMAN & SOETE, 

2008, p. 711). 

 

Os autores ainda pontuam que há quatro formatos de política para orientar as 

empresas privadas a investirem no desenvolvimento de tecnologias ambientalmente 

sustentáveis: regulação direta, instrumentos econômicos, compras governamentais e políticas 

para alterar os vínculos sociais das mudanças técnicas.  

                                                           
1 DOSI, Giovanni. “Technological Paradigms and Technological Trajectories: a suggested interpretation of the 

determinants and directions of technical change”. Research Policy. Brighton: North-Holland Publishing 

Company, 1982, p. 154. 
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O primeiro tem sido extensamente criticado, em termos teóricos, como meio menos 

eficiente que outros instrumentos econômicos para promover inovações. Contudo, é 

necessário que existam regulamentos para se poderem estabelecer padrões mínimos. Sobre os 

instrumentos econômicos, os autores destacam que o seu uso eficiente depende de melhores 

práticas contábeis para estimar custos ambientais e também de tecnologias que avaliem, por 

exemplo, as emissões de carbono, de forma precisa. “Os custos adicionais acarretados à 

produção devem atrair atividades inovadoras para descobrir combustíveis alternativos ou 

novas tecnologias que possam reduzir as emissões de enxofre.” (FREEMAN & SOETE, 

2008, p.712). 

Já as políticas de compras governamentais, tanto por meio do apoio direto a P&D 

como por meio de subsídios para o uso ou desenvolvimento de tecnologias benéficas ao meio 

ambiente de firmas privadas, desempenham um papel importante no alcance dos objetivos de 

um desenvolvimento sustentável. Por fim, os vínculos sociais de uma tecnologia consistem de 

uma ampla gama de influências que delimitam os tipos de tecnologias tanto social quanto 

economicamente viáveis, dizem Freeman e Soete (2008), citando Schor2 (1992).  

Sobre sustentabilidade no desenvolvimento cientifico, tecnológico e de inovações, 

Corazza, Bonacelli e Fracalanza (2013, p.7) reiteram que ela é vista cada vez mais como um 

atributo positivo e desejável. Em linha com o objetivo deste artigo, os autores citam, entre 

algumas formas de se abordar a questão, a perspectiva conhecida como Triple Bottom Line ou 

3Ps – Profits, People & Planet –, também chamada de “tripé de sustentabilidade”. Sob esse 

prisma, cria-se uma visão de negócios e inovação a partir de uma ética com relação a vários 

agentes da cadeia produtiva ou de agregação de valor – como funcionários, fornecedores, 

clientes, sociedade civil organizada, etc. “É nesta senda que se colocam as iniciativas de 

responsabilidade social e ambiental, ou socioambiental, de governança socioambiental”. 

Retomando os conceitos mencionados por La Rovere (2006) que permitem entender 

a dinâmica da inovação na visão neo-schumpeteriana, a autora explica que paradigma 

tecnológico, conforme Dosi3 (1982), é um “modelo” ou um “padrão” de soluções de um 

conjunto de problemas de ordem técnica, selecionado a partir de princípios derivados de 

problema do conhecimento científico e das práticas produtivas. Buscando ampliar o escopo 

                                                           
2 SCHOR, Juliet. The policy relevance of the quasi-evolutionary model the case of simulating clean 

Technologies. In: COOMBS, R., SAVIOTTI, P.; WALSH, V. (eds). Technological Change and Company 

Strategies. London: Academic Press; 1992, p.185-200.  
3 Idem. 
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desse conceito, Cristopher Freeman & Carlota Perez4 (1988) propuseram a ideia de paradigma 

tecnoeconômico, pontua La Rovere (2006). 

 

Enquanto os novos setores expandem para tornarem-se os motores do crescimento 

por um longo período, o paradigma tecnoeconômico resultante da sua utilização 

orienta uma vasta reorganização e um aumento generalizado da produtividade em 

todos os setores pré-existentes. (PEREZ, 2010, p.189).  

  

2.2 Sistemas de Inovação e o Estado como empreendedor 

 

A fim de estabelecer quem são e compreender o papel de cada um dos atores que irão 

traçar a trajetória das tecnologias de geração de energia solar fotovoltaica, faz-se válido 

incorporar uma visão sobre a temática inovação que enfatiza a importância da ação 

coordenada de diferentes atores que compõem um Sistema Nacional de Inovação (SNI). 

Sbicca e Pelaez (2006) definem “sistema de inovação” como um conjunto de instituições 

públicas e privadas que contribuem nos âmbitos macro e microeconômico para o 

desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias.  

Nelson (2006) cita como os principais atores institucionais que compõem os SNIs as 

universidades (ou, de forma mais geral, estruturas educacionais científicas e técnicas), os 

governos e suas políticas e as empresas e seus setores de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

 

Os dois primeiros têm como atividade principal a pesquisa básica – que não objetiva 

aplicação produtiva imediata – e o terceiro a pesquisa aplicada – orientada à 

produção de soluções para o setor produtivo. (...) A articulação desses atores acaba 

gerando um efeito sinérgico fundamental ao progresso técnico, na medida em que 

provoca uma síntese positiva das forças produtivas necessárias a inovação 

tecnológica. (SBICCA & PELAEZ, 2006, p. 418).   

 

Mazzucato (2014) exalta o papel do Estado no processo de inovação, o qual, segundo 

ela, não se limita à criação de conhecimentos por meio de universidades e laboratórios 

nacionais, mas envolve também a mobilização de recursos que permitam a difusão do 

conhecimento e da inovação por todos os setores da economia. E faz isso mobilizando as 

redes de inovação existentes ou facilitando o desenvolvimento de novas, que reúnam um 

grupo diverso de partes interessadas.  

 

                                                           
4 FREEMAN, Cristopher; PEREZ, Carlota. Structural Crises of Adjustment: Business Cycles and Investment 

Behavior. In: Dosi, G.; Freeman, C.; Nelson, R.; Silverberg, G & Soete, L. (eds.). Technical Change and 

Economic Theory. Londres: Pinter, 1988, p.38-66. 
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Entretanto, não basta ter um sistema nacional de inovação que seja rico em redes 

horizontais e verticais. O Estado precisa também comandar o processo de 

desenvolvimento industrial, criando estratégias para o avanço tecnológico em áreas 

prioritárias. (idem, p.71). 

 

Somados a tais conceitos, os sistemas de inovação ainda podem ser subdivididos 

setorialmente, os quais Malerba (2002) destaca como sendo compostos por agentes mercantis 

e não-mercantis (indivíduos e organizações) que interagem para a geração, adoção e uso das 

tecnologias, bem como para a criação, produção e uso de produtos setoriais. Eles seguem 

pressupostos como importância das organizações não mercantis (universidades, instituições 

financiadoras, governo, etc.) na definição das trajetórias setoriais, foco nas relações entre 

todos os agentes do setor e foco na dinâmica e transformação dos sistemas setoriais. 

 

Um elemento de grande relevância no sistema setorial de inovação é o 

conhecimento, que pode ser tácito ou codificado, utilizando-se de diferentes meios 

de acesso (graus de acessibilidade), tanto interno quanto externos, podendo ser mais 

ou menos cumulativo, cujas principais fontes são o processo de aprendizagem 

tecnológico, as capacidades organizacionais e o feedback do mercado. (idem, p.255).  

 

Aguirre-Bastos (2010) salienta que diferenças nos tipos de inovação, bem como na 

organização de atividades inovadoras em diferentes setores, são reconhecidas como 

responsáveis pela demanda de políticas diferentes no nível setorial. Dentro da perspectiva do 

setor de geração de energias renováveis, Mazzucato (2014, p.196) enfatiza que se não fosse 

pelos compromissos de inúmeros governos com P&D e com a difusão de tecnologias, como 

painéis solares fotovoltaicos, a transformação energética que decolou na última década não 

teria ocorrido. “O ‘empurrão’ exigiu grandes mudanças reguladoras, compromissos 

financeiros e apoio de longo prazo para as empresas emergentes”. 

 

3 POTENCIAL DE EXPANSÃO DAS ENERGIAS VERDES  

 

A perspectiva histórica é uma característica da análise do sistema de inovação, 

afirmam Sbicca e Pelaez (2006). “A história é importante porque o processo é muitas vezes 

‘dependente da trajetória’ de desenvolvimento adotada (...) Em outras palavras, eventos 

aparentemente irrelevantes podem ser essenciais na história de desenvolvimento de um SI.” 

(p.420). Diante disso, faz-se importante resgatar o começo da trajetória das tecnologias de 

geração de energia solar fotovoltaica, remetendo inicialmente aos primeiros passos na 

exploração de energias não-renováveis. 
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3.1 Mudanças na matriz energética e fortalecimento das fontes renováveis 

 

O processo de desenvolvimento humano está estreitamente relacionado com a 

evolução do domínio sobre a exploração e uso das fontes de energia dispostas na natureza. 

Silva (2006) cita que os recursos energéticos são dispostos na natureza em duas formas 

distintas: Recursos Renováveis e Não-renováveis. 

 

Os recursos renováveis estão associados a um fluxo contínuo enquanto que os 

recursos não-renováveis apenas consideram a sua existência em uma quantidade 

determinada. De forma geral, os recursos renováveis estão presentes em todo o 

planeta, o que permite o seu uso de maneira descentralizada (hidráulica, solar, 

biomassa, eólica). Já os recursos não-renováveis apresentam-se em quantidades 

limitadas (petróleo, gás, carvão, urânio), mas com um elevado grau de incerteza, 

uma vez que a definição de seu volume depende do estágio do desenvolvimento 

tecnológico e do ritmo de sua extração. (idem, p.13). 

 

Barbosa (2014) pontua que até meados da década de 1970, a necessidade de 

alteração de matriz energética tinha como único intuito satisfazer a finalidade 

desenvolvimentista do crescimento a qualquer custo, ainda que naquela época a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Estocolmo, 1972) tivesse dado os primeiros 

alertas sobre as consequências das intervenções humanas sobre a natureza.  

Nos últimos quarenta anos, três componentes passaram a desempenhar maior 

relevância no desenvolvimento do setor energético:  

a) o progresso tecnológico possibilitando a conversão cada vez mais eficiente de 

fontes primárias renováveis em combustíveis e eletricidade;  

b) importantes mudanças nas políticas de energia considerando impactos 

socioambientais e mudanças climáticas globais; 

c) o conceito de segurança energética privilegiando alternativas locais de 

produção de energia.  

As energias renováveis entraram em cena nos últimos anos como resultado de uma 

combinação de fatores e tendências. Primeiro, pontua Criekemans5 (2011 apud BARBOSA, 

2014), as últimas décadas claramente mostraram que a queima de combustíveis fósseis não-

renováveis leva à emissão de CO2, o esgotamento dos recursos, degradação ambiental local e 

mudança climática. Segundo, a entrada no cenário econômico mundial de dois bilhões de 

pessoas, especialmente da Ásia, estruturalmente impacta a demanda por energia, e como 

                                                           
5 CRIEKEMANS, David. The geopolitics of renewable energy: diferente or similar to the geopolitics of 

convencional energy? ISA Annual Convention 2011, Montreal, Québec, Canada. Global Governance: Political 

Authority in Transition, p.4. 
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resultado, a escassez da energia (convencional) poderia se transformar em realidade nas 

próximas décadas. 

Clark (2016) cita que cerca de 500 mil painéis solares foram instalados diariamente 

em 2015, e esse crescimento recorde da energia verde levou os renováveis a superar o carvão 

como maior fonte de capacidade energética do mundo. Diante disso, Eber (2016) afirma que 

as energias eólica e solar fotovoltaica deverão contribuir de forma expressiva para a expansão 

da oferta de energia elétrica em bases renováveis. “A contribuição de fontes intermitentes 

envolve, além de seus custos diretos, aqueles devidos à maior exigência de reserva girante e 

de geração complementar, para quando faltar vento ou insolação”. 

 

3.2 Trajetória tecnológica da energia fotovoltaica 

 

A história da energia solar fotovoltaica remete a 1839, quando o efeito fotovoltaico 

foi observado pelo físico francês Alexandre Edmond Becquerel. Na época, o físico conduzia 

experiências eletroquímicas quando verificou que a exposição à luz de elétrodos de platina ou 

de prata dava origem ao efeito fotovoltaico. Novamente o acaso exerceu papel coadjuvante, 

quando foi construída a primeira célula fotovoltaica com selênio, por Willoughby Smith, em 

1873. 

Vallêra e Brito (2006) citam que em 1877, dois inventores norte-americanos, W.G. 

Adams e R. E. Day, utilizaram as propriedades fotocondutoras do selênio para desenvolver o 

primeiro dispositivo sólido de produção de eletricidade por exposição à luz. Este dispositivo 

apresentava uma eficiência de conversão de aproximadamente 0,5% (UTL, 2004). Em 1883, 

Charles Fritts aperfeiçoou o dispositivo, inserindo várias camadas de selênio e obtendo 

eficiência de 1%.  

Em 1940, Russel Ohl inventou a primeira placa solar de silício, porém, foi somente 

em 1954 que Calvin Fuller e Gerald Pearson desenvolveram um processo de difusão para 

introduzir impurezas em cristais de silício, de modo a controlar as suas propriedades elétricas 

(VALLÊRA & BRITO, 2006, p.11). A descoberta foi compartilhada com Daryl Chapin, que 

trabalhava em uma alternativa de energia para baterias elétricas que alimentavam redes 

telefônicas remotas. Mais tarde, com o intuito de superar problemas técnicos, Fuller dopou 

silício primeiro com arsênio e depois com boro, obtendo células que exibiam eficiências 

recorde de cerca de 6% (UTL, 2004). 
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Em 1954, a primeira célula solar foi formalmente apresentada na reunião anual da 

National Academy of Sciences, em Washington (EUA). Os resultados foram submetidos para 

publicação no Journal of Applied Physics e foi registada uma patente.  

Nos anos 60 ainda surgiram as primeiras aplicações, ainda que em cenários muito 

específicos. Foi o caso das células da Solarex, uma empresa que começou a produzir painéis 

fotovoltaicos para sistemas de telecomunicações remotos e boias de navegação. Esta situação 

viria a mudar de figura quando, no outono de 1973, o preço do petróleo quadruplicou.  

As décadas de oitenta e noventa foram marcadas por um maior investimento em 

programas de financiamento motivados pela consciência crescente da ameaça das alterações 

climáticas devido à queima de combustíveis fósseis, dizem Vallêra e Brito (2006). Exemplos 

destas iniciativas são a instalação da primeira central solar de grande envergadura (1 MWp) 

na Califórnia, em 1982, e o lançamento dos programas de “telhados solares” na Alemanha 

(1990) e no Japão (1993). 

Em 1998 foi atingida a eficiência recorde de 24,7%, com células em silício 

monocristalino. Em 2005, o grupo do Fraunhofer Institut for Solar Energy Systems anunciou 

uma eficiência superior a 20% para células em silício multicristalino, resultado de iniciativas 

de estímulo ao mercado fotovoltaico.  

Alves (2014) destaca que capacidade global de produção de energia solar 

fotovoltaica, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), aumentou mais de 200 

vezes, de 1995 a 2013, passando de 0,6 GW para mais de 120 GW.  

 

Os cenários até 2017 indicam uma continuidade do crescimento exponencial e 

variam segundo a estimativa que segue o crescimento normal dos últimos anos ou a 

estimativa com apoio das políticas públicas. No cenário habitual (Business-as-usual) 

a capacidade instalada chegaria a 284 GW em 2017. No cenário com apoio do poder 

público (Policy-driven), a capacidade instalada poderia chegar a 419 GW. (idem, p. 

16). 

 

3.3 Chegada no Brasil e crescimento da fonte na matriz energética 

 

No que toca à energia fotovoltaica, o Brasil iniciou suas pesquisas a partir da década 

de 1950, buscando o desenvolvimento de células de silício cristalino e, posteriormente filmes 

finos. Esse movimento foi intensificado a partir da década de 1970, com o surgimento de 

diversos grupos de pesquisas e laboratórios dedicados à energia fotovoltaica ao redor do país.  

A partir da década de 1990, a energia fotovoltaica começou a fazer parte da solução 

para atendimento de localidades afastadas da rede elétrica. Em 1994, o Governo Federal, 
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através do MME, criou o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios 

(PRODEEM), que visava promover a eletrificação rural, principalmente via sistemas 

fotovoltaicos. Mais tarde, em 2003, foi instituído o Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica – Programa Luz para Todos, que impulsionou a instalação 

de sistemas fotovoltaicos pelo Brasil (PINHO & GALDINO6, 2014 apud TOMALSQUIM, 

2016). Dessa forma, até 2012 estimava-se a existência de 30 a 40 MW em sistemas 

fotovoltaicos isolados no país (ABINEE, 2012). 

Outra ação institucional importante para a promoção da energia fotovoltaica no 

Brasil foi a Chamada de Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento Estratégico (PRODEEM) 

013/2011, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que teve 17 projetos 

fotovoltaicos aprovados, totalizando 24,6 MWp. Esses projetos combinaram diferentes 

tipologias de instalações (distribuída e centralizada, por exemplo), e foram concluídos ao 

longo de 2014 e 2015. 

Tomalsquim (2016) destaca que quanto a projetos de geração centralizada, a primeira 

Usina Fotovoltaica foi inaugurada em 2011, a partir de uma iniciativa privada, com 1 MWp, 

no Município de Tauá (CE). Em 2013, pela primeira vez, empreendimentos de geração 

fotovoltaica foram habilitados para participarem de um Leilão de Energia Nova, embora 

nenhum projeto tenha sido contratado, por falta de competitividade frente às outras fontes. 

 

Finalmente, cabe destacar o fato que marcou, de maneira inigualável, a entrada da 

energia fotovoltaica em grande escala em território brasileiro. Promovido pelo 

MME, o Leilão de Energia de Reserva de 2014 contou, pela primeira vez, com um 

certame exclusivo para a fotovoltaica, garantindo a contratação de 890 MW. Na 

sequência foram realizados outros dois certames em 2015, contratando, 

conjuntamente, outros 1.763 MW. Como visto, esse volume de potência é muito 

superior ao que havia se verificado no país até o momento. (idem, p.319). 

 

3.4 Dados atuais do segmento fotovoltaico 

 

O Brasil é um dos países com maior potencial para geração de energia solar 

fotovoltaica, conforme dados do projeto Solar and Wind Energy Resource Assessment 

(SWERA)7, financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), 

apresentados por Camargo (2015). O menor nível de irradiação solar no Brasil é 40% superior 

ao maior nível de irradiação solar na Alemanha, que detém o maior mercado de energia solar 

                                                           
6 PINHO, João  Tavares; GALDINO, Marco Antônio. Manual de Engenharia para sistemas fotovoltaicos. 

CEPEL – CRESESB. Rio de Janeiro - RJ. mar. 2014, p.60. 
7 SOLAR AND WIND ENERGY RESOURCE ASSESSMENT – SWERA. Disponível em: 

<http://en.openei.org/apps/SWERA/>. Acessado em 04 de dezembro de 2016. 
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do mundo e cujo território é equivalente ao estado de São Paulo. O Quadro 1 traz um 

demonstrativo comparando os níveis de irradiação solar e extensão territorial de quatro países 

em que essa fonte é bastante utilizada, no qual é possível ver a vantagem brasileira.  

 

QUADRO 1 – IRRADIAÇÃO SOLAR E ÁREA, POR PAÍS (kWh/m²/dia) 

País Mínima Máxima Média Área (mil. km²) 

Alemanha 2,47 3,42 2,95 357,02 

Brasil 4,25 6,75 5,50 8.515,77 

Espanha 3,29 5,97 4,18 504,9 

França 2,47 4,52 3,49 543,97 

Fonte: Adaptado de CAMARGO (2015) 

 

Apesar dessas características, em dezembro de 2016, a capacidade instalada de 

geração de energia solar fotovoltaica no Brasil equivalia a apenas 0,02% da matriz energética 

nacional. O Glossário do Setor Elétrico da Aneel (2016c) classifica capacidade instalada de 

geração como “o somatório das potências instaladas, concedidas ou autorizadas, das usinas de 

geração em operação”. Ou seja, quanto o sistema pode gerar. O Gráfico 1 mostra como se deu 

a evolução dessa capacidade em megawatts-pico (MWp) – medida de potência energética 

associada a células fotovoltaicas –, em caráter mensal, no período entre janeiro de 2012 e 

setembro de 2016, com base nos Boletins de Monitoramento do Sistema Elétrico, publicados 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME) neste mesmo intervalo. 

 

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

FOTOVOLTAICA ENTRE 2012-2016 (MWp) 

 
FONTE: Elaboração própria, com MME (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) 
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Dados recentes do Boletim de Informações de Geração da Aneel (2016a), cuja 

atualização é diária, mostravam que em dezembro de 2016 que a potência fiscalizada – o 

equivalente a capacidade instalada, na nomenclatura utilizada pela agência reguladora –, que é 

a considerada a partir da operação comercial da primeira unidade geradora, seguia em 23 

MWp. Já a potência outorgada (considerada no Ato de Outorga das usinas solares) era de 27 

MWp no período. 

Os Boletins de Monitoramento do Sistema Elétrico (MME, 2012) (2013) (2014) 

(2015) (2016) também mostram como se deu a evolução da produção de energia solar 

fotovoltaica de geradores ligados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) – conforme a 

Resolução Normativa da Aneel Nº 622, de 19 de agosto de 2014, é “o conjunto de instalações 

e de equipamentos que possibilitam o suprimento de energia elétrica nas regiões do país 

interligadas eletricamente”. O Gráfico 2 apresenta como foi o aumento da produção brasileira 

de energia solar, também em caráter mensal8, no período entre dezembro de 2012 (quando 

registrou-se 0,12 GWh) e agosto de 20169 (foram contabilizados 2,52 GWh). Esses valores de 

produção, em gigawatts-horas, incluem geração em teste e estão referenciados ao centro de 

gravidade. 

 

GRÁFICO 2 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ENTRE 2012-2016 

(GWh) 

 

FONTE: Elaboração própria, com MME (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) 

                                                           
8 Dados referentes a outubro de 2015 e março de 2016 não disponíveis.  
9 Os boletins consultados foram publicados entre fevereiro de 2013 e setembro de 2016. A Matriz de Produção 

de Energia Elétrica no SIN das edições do Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico do MME entre 

fevereiro de 2013 e abril de 2016 apresenta defasagem de dois meses entre o mês de referência das informações 

e o mês de publicação do documento. A partir da edição de maio de 2016, a defasagem foi reduzida para um 

mês. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

D
ez

em
b
ro

F
ev

er
ei

ro

A
b
ri

l

Ju
n

h
o

A
g
o

st
o

O
u
tu

b
ro

D
ez

em
b
ro

F
ev

er
ei

ro

A
b
ri

l

Ju
n

h
o

A
g
o

st
o

O
u
tu

b
ro

D
ez

em
b
ro

F
ev

er
ei

ro

A
b
ri

l

Ju
n

h
o

A
g
o

st
o

O
u
tu

b
ro

D
ez

em
b
ro

F
ev

er
ei

ro

A
b
ri

l

Ju
n

h
o

A
g
o

st
o

2012 2013 2014 2015 2016



17 

 

 

Antecipando perspectivas para os próximos anos, o boletim Acompanhamento das 

Centrais Geradoras Fotovoltaicas, também publicado pela Aneel (2016b), que busca “dar 

publicidade às informações atualizadas do acompanhamento da fiscalização da agência em 

relação às usinas já outorgadas e em fase de implantação no país”, em sua edição de maio de 

2016, mostra que para 2017, a Aneel contabilizava a entrada em operação comercial – logo, 

um aumento da capacidade instalada – de 1.197,12 MWp, resultado do Leilão de Energia de 

Reserva (LER) de 2015, citado anteriormente. Para 2018, a estimativa desse mesmo relatório 

mostra que os parques solares que devem ser acionados somavam 549,66 MWp. Finalmente, 

para 2019, é esperada a adesão de mais 90 MWp na capacidade instalada. 

 

4 O SISTEMA SETORIAL DE INOVAÇÃO 

 

Antes de elencar os agentes que integram o sistema setorial de inovação de 

tecnologias de geração de energia solar fotovoltaica, faz-se válido fazer uma caracterização 

desse sistema.  

Cunha et al. (2008) toma como base as categorias de firmas propostas na taxonomia 

dos setores de inovação propostas por Pavitt10 (1985) para enquadrar o setor de energia 

elétrica. Utilizando essa classificação como uma proxy, dado que o segmento fotovoltaico 

compõe um nicho do setor de energia elétrica, a cadeia produtiva de energia solar pode ser 

caracterizada como “atividades eletrônicas, elétricas e químicas”, que compõem a categoria 

de firmas baseadas em ciência. Cunha et al. (2008) pontua os determinantes das trajetórias 

tecnológicas do setor de energia elétrica, os quais serão incorporados para a energia 

fotovoltaica: 

a) fontes de tecnologia: a P&D e os departamentos de engenharia de produção das 

firmas do setor, a partir de desenvolvimentos em outros campos científicos nas universidades; 

a ciência pública e outros estabelecimentos (fornecedores, usuários, pesquisa e consultoria 

com financiamento público); 

b) tipo misto de usuários: setores sensíveis ao preço e setores sensíveis ao 

desempenho;  

c) mecanismos de apropriação: know-how de P&D, patentes, segredo e know-how 

de processo, economias dinâmicas de aprendizado.  

                                                           
10 PAVITT, Keith. Sectoral Patterns of Technical Change. Research Policy, n. 13, p. 343-373, 1985. 
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Já as características identificadas para a tecnologia, segundo Cunha et al. (2008) são:   

a) fontes da tecnologia de processo: interna (gerada no próprio setor) e de 

fornecedores através da compra de equipamentos e insumos de produção;   

b) inovação predominante mista: envolve inovação tanto de processos, visando 

redução de custos, quanto de produtos;   

c) tamanho relativo das firmas: grandes, considerado o número de empregados; 

d) intensidade e direção da diversificação: baixa vertical (pequeno número de 

inovações produzidas fora do setor de atividade principal e neste utilizadas) e alta concêntrica 

(grande número de inovações produzidas e usadas fora do setor de atividade principal). 

Esposito e Fuchs (2013) dizem que as tecnologias fotovoltaicas têm uma cadeia de 

valor verticalizada, na qual há etapas de beneficiamento industrial de alto valor agregado, 

além dos serviços de instalação e montagem, que representam parte substancial do preço final 

dos sistemas fotovoltaicos. 

 

4.1 Agentes não-mercantis do sistema setorial 

 

Para compor o sistema setorial de inovação em energia solar fotovoltaica, toma-se 

como base os aspectos apresentados por Malerba (2002), acima citados. Sob este prisma, os 

agentes, incialmente, podem ser divididos em não-mercantis (órgãos governamentais ligados 

ao segmento de energia elétrica, órgãos de pesquisa universitários e/ou empresariais, 

instituições financiadoras e entidades de classe) e mercantis (dentro da proposta deste estudo, 

as empresas do setor privado que visam o desenvolvimento, adoção e uso das tecnologias de 

geração de energia solar fotovoltaica). No Quadro 2, estão elencados os principais agentes 

não-mercantis governamentais ligados ao setor elétrico e ao sistema setorial fotovoltaico. 

 

QUADRO 2 - ÓRGÃOS FEDERAIS DO SISTEMA SETORIAL DE INOVAÇÃO DO SEGMENTO DE 

ENERGIA FOTOVOLTAICA E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 
Órgão Atribuições 

 

 

 

 

Ministério de Minas e Energia 

(MME) 

 Conduzir políticas energéticas do país; 

 Formular e implementação de políticas para o setor 

energético; 

 Estabelecer o planejamento do setor energético nacional;  

 Monitorar a segurança do suprimento do setor elétrico 

brasileiro; 

 Definir ações preventivas para restauração da segurança de 

suprimento no caso de desequilíbrios conjunturais entre 

oferta e demanda de energia. 
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Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) 

 Formular políticas e diretrizes de energia que assegurem o 

suprimento de insumos energéticos a todas as áreas do país, 

incluindo as mais remotas e de difícil acesso; 

 Revisar periodicamente a matriz energética aplicada às 

diversas regiões do país. 

 

 

 

 

Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico (CMSE) 

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica;  

 Avaliar as condições de abastecimento e de atendimento;  

 Realizar periódica análise integrada de segurança de 

abastecimento e de atendimento;  

 Elaborar propostas para ajustes e ações preventivas que 

possam restaurar a segurança no abastecimento e no 

atendimento elétrico. 

 

 

 

Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) 

 Regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica; 

 Zelar pela qualidade dos serviços prestados, pela 

universalização do atendimento e pelo estabelecimento das 

tarifas para os consumidores finais, sempre preservando a 

viabilidade econômica e financeira dos agentes e da indústria, 

também é responsabilidade da Aneel.  

 

 

 

Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) 

 Realizar estudos e projeções da matriz energética brasileira;  

 Executar de estudos que propiciem o planejamento integrado 

de recursos energéticos;  

 Desenvolver estudos que propiciem o planejamento de 

expansão da geração e da transmissão de energia elétrica de 

curto, médio e longo prazos;  

 Realizar análises de viabilidade técnico-econômica e 

socioambiental de usinas. 

FONTE: Elaboração própria, com CCEE (2016) 

 

Além destes órgãos federais de controle, Moehlecke et al. (2010, p.19) pontua que no 

segmento de pesquisa governamental, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), Centro de Tecnologia da Informação (CTI) e o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) “também podem dar contribuições significativas à cadeia 

produtiva de energia fotovoltaica em vários eixos de produção.” 

Outro agente não-mercantil representativo no setor elétrico, especialmente o de 

energias limpas, é a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) (2016), uma empresa de 

economia mista e de capital aberto, cujo governo detém a maior parte do controle acionário. 

Entre seus principais campos de atuação, a estatal gerencia programas estratégicos do governo 

brasileiro no setor de energia elétrica, entre eles o Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa). 

No setor de pesquisas, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) (2016), 

sociedade sem fins lucrativos ligada ao sistema Eletrobras, é um agente igualmente 
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representativo. Ele atende as mudanças do setor elétrico nacional, e desenvolve infraestrutura 

científica e de pesquisa no Brasil, tendo em uma de suas principais linhas de pesquisa o 

segmento de energia solar fotovoltaica.  

Além disso, para garantir a expansão desse modelo de geração, assim como do setor 

eólico, o órgão instalou o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sergio Brito 

(Cresesb), cuja missão é “promover o desenvolvimento das energias solar e eólica através da 

difusão de conhecimentos, da ampliação do diálogo entre as entidades envolvidas e do 

estímulo à implementação de estudos e projetos.” (CRESESB, 2016a).  

Outros agentes não-mercantis de suma importância para o sistema setorial de 

inovação são as universidades e centros públicos de pesquisa. Malerba (2002) diz que um dos 

pontos em que as entidades de ensino se destacam é na habilidade de criar e explorar 

oportunidades de inovação. “Essa habilidade está relacionada com o nível e a amplitude da 

pesquisa universitária, a presença e a efetividade de mecanismos de ligação ciência-indústria” 

(p.11). Na Figura 1, identifica-se quais são e onde estão localizadas 53 universidades, 

institutos federais e centros de pesquisa que possuem pesquisas que envolvem o uso ou o 

desenvolvimento da energia solar fotovoltaica. 

Os dados foram obtidos com base no Guia de Instituições e Empresas do Cresesb 

(2016b), com nomes das universidades cadastradas até janeiro de 2015, e no Mapa de 

Investimentos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

que tem como principais atribuições “fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar 

a formação de pesquisadores brasileiros” (2016a). 
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FIGURA 1 – MAPA DE UNIVERSIDADES E CENTROS DE PESQUISAS ATUANTES NO SETOR DE 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

 
FONTE: Elaboração própria, com CRESESB (2016b) e CNPq (2016b) 
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Seguindo entre os agentes não-mercantis pontuados por Malerba (2002), podem ser 

identificadas organizações não-governamentais (ONGs) e entidades representativas de classe 

que também atuam no segmento fotovoltaico, como a Agência Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (Absolar), com fomento a pesquisas, levantamento de dados e promoção da 

fonte. Com base no Guia de Instituições e Empresas do Cresesb (2016b), é possível mapear 

alguns desses agentes no território nacional. As informações também são referentes à janeiro 

de 2015.  

 

 

FIGURA 2 – MAPA DE ONGS E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE QUE ATUAM NO 

SETOR DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

 
FONTE: Elaboração própria, com CRESESB (2016b) 

 

Entre os agentes não-mercantis, destaca-se também o papel das entidades 

financiadoras, responsáveis pelos recursos que serão destinados aos setores de P&D. Atrelado 
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à pesquisa universitária, como já citado, há o CNPq. Em novembro de 2016, o conselho 

contabilizava, de acordo com seu Mapa de Investimentos (2016b), R$ 7,48 milhões 

destinados a bolsas e auxílios para pesquisas que envolvem ramos da cadeia fotovoltaica. 

Outra entidade financiadora de grande representatividade para o sistema setorial de 

inovação em questão é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

que “é, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o financiamento de longo prazo 

e investimento em todos os segmentos da economia brasileira” (2016a). Com o Fundo Clima 

– Energia Renováveis, o banco busca apoiar investimentos em geração e distribuição local de 

energia renovável, no desenvolvimento tecnológico e na cadeia produtiva do setor de 

renováveis. De acordo com o banco de dados sobre financiamentos do BNDES (2016b), no 

relatório de operações contratadas na forma direta e indireta não automática entre 2002 e 

junho de 2016, os desembolsos em projetos no segmento fotovoltaico totalizaram, no período, 

R$ 80,29 milhões.  

Destaca-se ainda a existência de fundos governamentais de investimento gerenciados 

pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) – atual Agência Brasileira da Inovação –, que 

“abrange todas as etapas e dimensões do ciclo de desenvolvimento científico e tecnológico: 

pesquisa básica, pesquisa aplicada, inovações e desenvolvimento de produtos, serviços e 

processos” (2016a). Com o programa Inova Energia, o órgão realizou chamada pública de 

projetos de inovação para fomentar o desenvolvimento tecnológico em redes elétricas 

inteligentes, energia solar, energia eólica e eficiência energética veicular em conjunto com 

BNDES e Aneel (2016b). Segundo Esposito e Fuchs (2013), as três instituições estimavam 

uma demanda de R$ 3 bilhões, mas as empresas que se inscreveram na chamada pública 

apontaram iniciativas de mais de R$ 13 bilhões. 

 

4.2 Legislação reguladora 

 

A fim de direcionar e regulamentar as ações de alguns agentes que integram o 

sistema setorial de inovação no segmento de energia fotovoltaica, e por consequência garantir 

o desenvolvimento dessas tecnologias de geração, armazenagem, transmissão e distribuição 

de energia, determinadas legislações foram definidas pelo Estado e por alguns agentes não-

mercantis que integram esse sistema. Entre elas, citadas por Silva (2015) e Esposito e Fuchs 

(2013), podem ser destacadas: 

a) Lei da Informática: instituída pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, 

modificada pela Lei nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004. Define que a produção de 
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equipamentos destinados à geração de energia elétrica por fonte solar utiliza vários dos 

produtos alcançados pela legislação. Seus benefícios tributários estão condicionados a 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento; 

b) Convênio nº 101, de 1997, do Conselho Nacional de Política Fazendária: isenta 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) as operações envolvendo 

vários equipamentos destinados à geração de energia elétrica por células fotovoltaicas; 

c) Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007: cria o Regime Especial de Incentivos 

para o Desenvolvimento da Infraestrutura (REIDI), que ao reduzir os pagamentos do 

Programa de Integração Social (PIS), do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público (Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para 

toda  infraestrutura “afetou transversalmente todas as fontes de energia, sem fazer 

diferenciação por prioridades ou méritos de desenvolvimento tecnológico estratégico” 

(ESPOSITO & FUCHS, 2013, p. 102). 

d) Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de 

Semicondutores (PADIS): instituído pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007, 

regulamentada pelo Decreto nº 6.233, de 11 de outubro de 2007. Garantiu a redução a zero 

das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS incidentes na venda no mercado interno ou de 

importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos. Por alcançar os 

semicondutores e a produção de células de filme fino, a geração de energia elétrica por fonte 

solar é beneficiada pelo programa; 

e) Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, da Aneel: define o 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica para a Microgeração (até 100 kW) e 

Minigeração (entre 100 kW e 1.000 kW) Distribuídas, garantindo que consumidores 

interessados em fornecer energia para a rede da distribuidora na qual estão conectados 

poderão fazê-lo, desde que obedecidos os procedimentos técnicos estabelecidos pela Aneel. O 

texto da RN 482 foi modificado pela Resolução Normativa Nº 687, de 24 de novembro de 

2015. 

f) Resolução Normativa nº 493, de 5 de junho de 2012, da Aneel: estabelece os 

procedimentos e as condições de fornecimento por meio de Microssistema Isolado de Geração 

e Distribuição de Energia Elétrica (MIGDI) ou Sistema Individual de Geração de Energia 

Elétrica com Fonte Intermitente (SIGFI); 

Além dessas, já sancionadas, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

2952 de 2011, que Institui o Programa de Incentivo ao Aproveitamento da Energia Solar – 
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Prosolar, destinado ao aumento da capacidade de geração de energia elétrica fotovoltaica. Ela 

aguarda um posicionamento da Comissão de Finanças e Tributação (CFT). 

 

4.3 Agentes mercantis do sistema setorial 

 

Seguindo a definição de Malerba (2002), os agentes mercantis do sistema setorial de 

inovação no segmento de energia solar fotovoltaica são as empresas do setor privado que 

compõem a cadeia produtiva das tecnologias e que visam o desenvolvimento, adoção e uso 

desses equipamentos de geração, transmissão e armazenagem da energia. No Anexo 1, estão 

listadas 175 empresas do setor privado que atuam na cadeia produtiva de equipamentos para 

geração, armazenagem, transmissão e distribuição de energia fotovoltaica. Elas estão 

classificadas por Estados onde estão instaladas e áreas de atuação (fabricantes de painéis 

solares; de inversores; de estruturas de fixação; de cabos, conjuntores, string e junction boxes; 

de baterias e acumuladores; entidades proprietárias ou controladoras de sistemas 

fotovoltaicos; integradoras de sistemas fotovoltaicos; agentes de comércio e consultoria e 

fabricantes sem classificação). O levantamento foi feito com base nas empresas cadastradas 

no Guia de Instituições e Empresas do Cresesb (2016b), no Guia de Empresas da empresa 

Portal Solar (2016), que listou empresas e profissionais atuantes no segmento, e no catálogo 

de companhias associadas à Absolar (2016).  

 

5 O FUTURO DA TRAJETÓRIA TECNOLÓGICA  

 

Traçada a trajetória promissora das tecnologias de geração de energia solar até o 

momento, feito um retrato atual da fonte no Brasil e estipulados os agentes que são 

responsáveis por garantir o processo de inovação nesse segmento, a pergunta que fica é: o que 

esperar para o futuro dessas tecnologias? As perspectivas para o setor fotovoltaico se mesclam 

com o intenso debate sobre o desenvolvimento sustentável do planeta, que ganhou força 

recentemente com as resoluções acordadas na 21ª Conferência das Partes (COP21) da United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), realizada em 2015, em 

Paris. No evento, “foi adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta 

global à ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os 

impactos decorrentes dessas mudanças.” (MMA, 2016). A assinatura do Acordo de Paris 

pelos 195 países participantes da COP, entre eles o Brasil, definiu um objetivo comum: 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa.  
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Para alcançar as metas do Acordo, os governos que ratificaram os termos do 

documento se envolveram na construção de seus próprios compromissos, a partir das 

chamadas Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC, na sigla em 

inglês). Entre os pontos estipulados na iNDC brasileira, pontua o Ministério do Meio 

Ambiente (2016), o segmento de energias renováveis – e por consequência o de energia solar 

– ganhou uma posição de destaque no combate às emissões de carbono, o que abre novos 

rumos no processo de inovação e na trajetória tecnológica da cadeia fotovoltaica. 

 

No setor da energia, alcançar uma participação estimada de 45% de energias 

renováveis na composição da matriz energética em 2030, incluindo: expandir o uso 

de fontes renováveis, além da energia hídrica, na matriz total de energia para uma 

participação de 28% a 33% até 2030; expandir o uso doméstico de fontes de energia 

não fóssil, aumentando a parcela de energias renováveis (além da energia hídrica) no 

fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo 

aumento da participação de eólica, biomassa e solar. (BRASIL, 2015). 

 

Tomalsquim (2014) frisa que um dos fatores que tendem a favorecer a expansão da 

geração solar no Brasil e o desenvolvimento de inovações no segmento nos próximos anos é o 

fato de o país deter uma das maiores reservas de silício do mundo, com grau de pureza 

relativamente elevado. O silício é matéria-prima básica na fabricação de painéis solares. “A 

exemplo do que ocorreu no caso da energia eólica, há oportunidade para avanços na área 

industrial, avanços que podem se traduzir em redução de custos e aumento da competitividade 

da fonte.” (p.160). 

Além disso, a expansão da geração solar fotovoltaica e o processo inovativo no setor 

podem ser considerados também como uma medida de conservação de energia, afirma Rüther 

(2014), uma vez que os geradores solares espalhados pelos telhados de todo o país podem 

contribuir para economizar água nas barragens das usinas hidrelétricas, aumentando a 

robustez e confiabilidade do sistema elétrico nacional. Diante desses e alguns dos fatores, 

Polito (2016) informa que há estimativas de que o setor de geração solar deva investir R$ 12,5 

bilhões até 2018 na construção de 99 projetos contratados em leilões entre 2013 e 2015. 

Para garantir esse crescimento e a consolidação das FVs na matriz energética 

brasileira, Moehlecke et al. (2010), na Figura 3, apresenta quatro propostas centrais que 

levarão ao estabelecimento de um setor fotovoltaico nacional sustentável e competitivo. 
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FIGURA 3 – PROPOSTAS PARA ESTABELECIMENTO DO SETOR FOTOVOLTAICO BRASILEIRO

 

FONTE: MOEHLECKE ET AL. (2010) 

 

Entre as medidas tomadas para estimular e promover o crescimento do setor, pode 

citar-se algumas políticas de financiamento definidas pelos BNDES. Em 2014, menciona 

Casagrande Jr. (2014), foram definidas regras de financiamento que passaram oferecer 

alternativas flexíveis de nacionalização, com uma relação mínima de componentes e 

processos produtivos exigidos para o credenciamento e manutenção no Credenciamento 

Informatizado de Fabricantes (CFI) do BNDES. Em setembro de 2016, o banco anunciou uma 

nova política de juros, a qual favorece especialmente os investimentos em energia fotovoltaica 

– a participação dos empréstimos do banco em Taxa de Juros de Longo Prazo foi ampliada, e 

o teto em TJLP para o setor solar subiu de 70% para 80%, noticiam Pamplona (2016) e Polito, 

Saraiva e Maia. (2016). Os limites de apoio anunciados pelo BNDES referem-se apenas à 

parcela dos itens produzidos no Brasil. 

Contudo, é preciso também enfrentar uma série de barreiras que se impõem ao setor 

fotovoltaico e as empresas que o integram. Esposito e Fuchs (2013) citam algumas questões 

que inibem o desenvolvimento dessa indústria no país e que precisam ser solucionadas pelos 

agentes que compõem o sistema setorial de inovação: 

a) a energia solar ainda é cara quando comparada às diversas fontes 

convencionais de energia que o país explora; 

b) energia solar e energia eólica são fontes intermitentes que geram distúrbios na 

rede elétrica; 
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c) inadequação dos regimes fiscais existentes, que atendem parcialmente às 

tecnologias de energia solar e em alguns casos desestimulam a produção local de módulos 

fotovoltaicos; 

d) o alto custo da energia elétrica praticado no Brasil que inibe a produção de Si-

GS (matéria-prima dos módulos fotovoltaicos); 

e) atraso no apoio às iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

(P,D&I); 

f) necessidade de capacitação e treinamento de pessoas, seja para atividades de 

P,D&I, seja para a posterior massificação de tecnologias, com níveis mais altos de 

complexidade na instalação, operação e manutenção de ativos. 

Silva (2015) menciona obstáculos de natureza institucional. Desde 2012, diz, com a 

edição da MP nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11 de 

janeiro de 2013, o setor elétrico tem sido objeto de várias alterações regulatórias. Isso 

aumentou as percepções de risco e de incerteza dos investidores, fazendo com que tais agentes 

recuassem, retardassem ou reavaliassem seus planos de alocar recursos em projetos do setor 

elétrico. Sob esse mesmo prisma Maia (2016) indica que as empresas de energia renovável 

enfrentarão dificuldades de financiamento nos próximos anos. A crise econômica brasileira 

que marcou 2015 e 2016 levou a uma mudança no papel do BNDES, que deve ser combinada 

a um cenário de crédito restrito.  

Um outro possível obstáculo, principalmente à geração em grande escala, é a 

conexão à rede de transmissão, necessário para escoar a geração, diz Silva (2015). “A 

expansão da energia solar em associação com a energia eólica e o potencial de crescimento da 

microgeração e minigeração distribuídas lastreadas na fonte solar podem ser formas de 

contornar esse limitador” (p.31). 

A autora também aponta que, no caso da microgeração e minigeração distribuídas, o 

prazo da maturação do investimento é um entrave. Embora, no médio prazo, a redução na 

despesa com energia elétrica supere o investimento inicial, obter os recursos para promover a 

instalação dos equipamentos é um limitador para boa parte dos brasileiros. “Mesmo para 

aqueles que possuem recurso para realizar o investimento inicial, há uma decisão a ser 

tomada: alocá-los na compra dos painéis fotovoltaicos, ou em bens duráveis, ou em aplicações 

financeiras, por exemplo” (idem).  

Contudo, como solução, Silva (2015) frisa que o BNDES anunciou que pode destinar 

recursos para financiar distribuidoras e outras empresas interessadas em instalar equipamentos 

que promovam a microgeração distribuída, o que deve beneficiar a fonte solar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O potencial que o Brasil tem para se consolidar como uma referência no segmento de 

energia solar fotovoltaica nos próximos anos fica evidente quando somadas as vantagens 

geográficas do país – com sua extensão e nível de irradiação solar –, o avanço feito pelo setor 

nos últimos anos, as perspectivas dos agentes para os próximos passos da cadeia produtiva e 

as metas de expansão definidas pelo governo federal em alinhamento com a preocupação com 

um futuro sustentável para o planeta.  

Aparentemente, os agentes que compõem o sistema de inovação deste setor estão 

empenhados em aumentar sua capacidade instalada, levando à uma intensificação no número 

de produtos e processos desenvolvidos em ambiente nacional e à expansão da fonte, mesmo 

com todos os entraves econômicos, financeiros e burocráticos que se apresentam. 

Pode-se ver, diante do cenário construído, que também ainda há muito a ser feito por 

esse sistema. Com a real preocupação com o desenvolvimento sustentável, levando em conta 

as condições das fontes de energia no país, com os estímulos certos do governo federal e de 

entidades financiadoras, como o BNDES, e os investimentos dos agentes privados, em breve 

o uso de energia solar fotovoltaica em residências e construções energeticamente mais 

eficientes será acelerado, promovendo assim uma série de benefícios à população, como 

tarifas de energia mais baratas, autossuficiência no abastecimento e uma matriz energética 

sustentável, alinhada com as diretrizes definidas por países desenvolvidos.    
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ANEXO 1 
 

LISTA DE EMPRESAS PRIVADAS ATUANTES NO SEGMENTO DE ENERGIA SOLAR 

FOTOVOLTAICA NO BRASIL 

 

Estado Empresa Área de atuação 

AL Pure Energy Painéis solares 

 

 

 

 

 

BA 

 

 

 

 

 

 

Axitec do Brasil Estruturas de fixação 

Tritec Energy do Brasil Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

Kroma Comercializadora de Energia Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Helio Energias Renováveis Baterias e acumuladores 

Acumuladores Moura S/A Comércio e consultoria 

Ecolight Energia Alternativa Distribuidora de equipamentos 

Bahia Solar - Eletrosol Comercial Estruturas de fixação 

SER Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

DF Clareon Tecnologia Comércio e consultoria 

ES  Perfil Aluminio do Brasil AS Estruturas de fixação 

 

 

 

GO 

Provazio Serviços LTDA ME Estruturas de fixação 

Sun Comercio de Equipamentos Solares Comércio e consultoria 

STI Norland Inversores 

Thesan Estruturas de fixação 

Brasil Solar Soluções em Energias 

Renováveis 

Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

 

 

 

 

 

MG 

DBM Sistemas Comércio e consultoria 

RBI Solar Comércio e consultoria 

CSEM Brasil Comércio e consultoria 

Minha Casa Solar Comércio e consultoria 

Sistemas Energéticos Renováveis Comércio e consultoria 

Solavento Energia Painéis solares 

Solenerg Engenharia e Comércio Comércio e consultoria 

Studio Equinócio Comércio e consultoria 

3T Solar Comércio e consultoria; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Alsol Energias Renováveis Fabricante* 



36 

 

MT  Aurora Solar Eco Energias Renováveis Baterias e acumuladores 

Sonnenbauhaus Comércio e consultoria 

PB Ecosolar Energias Renováveis Baterias e acumuladores 

Engetecs Engenharia Inversores 

 

PE  

Comércio de Acumuladores Ajax Inversores; integradora de sistemas fotovoltaicos 

Energia Essencial Inversores 

Indústria Tudor de Baterias Estruturas de fixação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosolys Inversores Fotovoltaicos Estruturas de fixação 

Solar Energy do Brasil Estruturas de fixação 

RNA Imports do Brasil EPP Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

Schibel Soluções Metalicas Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

Weingartner e Nunes Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Romagnole  Fabricante* 

Companhia de Energias Renováveis Fabricante* 

Fotowatio Renewable Ventures Comércio e consultoria 

Elco Engenharia de Montagens Inversores 

Invictus Energia Solar Estruturas de fixação 

Solbravo  Estruturas de fixação 

Tecnica Comércio Serviços e 

Manutenção 

Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Paraná Solar Energy Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

Schneider Eletric Brasil Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

SelEnergy Automação Industrial Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

Sistechne Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

Arteche Comércio e consultoria 

 

 

 

 

 

RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoVertte Sustentáveis Soluções Fabricante* 

CSI Solar Tracker Baterias e acumuladores 

PVH Brasil Comércio e consultoria 

Celeo Redes Brasil Comércio e consultoria 

Elementos Empreendimentos Comércio e consultoria 

E.N. Brasil Comercio e serviços - Pratil Comércio e consultoria 

Enel Green Power Comércio e consultoria 

Força Eólica do Brasil Fabricante* 

BR Solar Comércio e consultoria 

Energia Pura Empreendimentos Comércio e consultoria 

Energyware Indústria e Comércio Painéis Solares 

Kyocera Solar do Brasil Comércio e consultoria 

E3S Energia Solar  Inversores 
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RJ 

 

 

 

 

 

Landenergy Comércio e Consultoria Comércio e consultoria 

Ponto Energias Soluções Ambientais Fabricante* 

Solarserv Serviços  Comércio e consultoria 

Wind Sun & Biomass Comércio e consultoria 

WSolar  Inversores 

Zidesign Consultoria  Inversores 

Centro Novas Energias Comércio e consultoria; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Infortes Inversores 

Solarize Painéis solares 

 

 

RS 

Serrana Sistemas de Energia Painéis solares; inversores; estruturas de fixação, 

cabos, conectores, string e junction boxes 

Intercâmbio Eletro Mecânico Painéis solares 

Sidermetal Indústria Metalúrgica Painéis solares 

Alubar Energia Painéis solares 

DNV.GL Painéis solares 

 

 

 

 

 

 

 

SC 

FC Solar Energias Alternativas Painéis solares 

NEOSUN Soluções em Energia Solar Painéis solares 

WEG Painéis solares; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Erzeg Painéis solares; entidade proprietária ou 

controladora de sistemas fotovoltaicos inversores; 

estruturas de fixação; cabos conectores, string e 

junction boxes; integradora de sistemas 

Renovigi Equipamentos para Geração Painéis solares 

Araxá Energia Solar Painéis solares 

GD Brasil Energia Solar Painéis solares; inversores; cabos, conectores, 

string e junction boxes 

Quantum Engenharia Painéis solares; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

 

 

 

 

 

 

 

SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHB Eletronica Painéis solares; cabos, conectores, string e 

junction boxes 

Canadian Solar Painéis solares; cabos, conectores, string e 

junction boxes 

Portal Solar Distribuição Estruturas de fixação 

Yingli Energy do brasil Estruturas de fixação 

Renesola do Brasil Estruturas de fixação 

J.A. Solar Estruturas de fixação 

Swissinso Estruturas de fixação 

Emirates Insolaire Estruturas de fixação 

Multisolar Energy Estruturas de fixação 

Dinamica Energia Solar Estruturas de fixação; cabos, conectores, string e 

junction boxes 

First Solar Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

Jinko Solar Comercio do Brasil Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 

Globo Brasil Industria de Paineis Solares Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos 
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SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fronius Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Unitech Soluções em Energia Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Meyer Burger Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

BYD Energy do Brasil Entidade proprietária ou controladora de sistemas 

fotovoltaicos; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Painitec Energia Alternativa Inversores 

NTCSOMAR Inversores 

Solar Group Cabos, conectores, string e junction boxes 

PLP Cabos, conectores, string e junction boxes 

Forte Metal Estruturas Metalicas Ltda Cabos, conectores, string e junction boxes 

OBO Betterman do Brasil Cabos, conectores, string e junction boxes 

Madremax Cabos, conectores, string e junction boxes 

Corning Cabos, conectores, string e junction boxes 

Companhia de Energia de São Paulo  Cabos, conectores, string e junction boxes 

MES Energia  Cabos, conectores, string e junction boxes 

Pacific Hydro Cabos, conectores, string e junction boxes 

Blue Sol Cabos, conectores, string e junction boxes 

Conergy Cabos, conectores, string e junction boxes 

Ebes Sistemas de Energia Estruturas de fixação; cabos, conectores, string e 

junction boxes; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Renova Energia Comércio e consultoria 

Tectrol Equipamentos  Comércio e consultoria 

Orbe Brasil Indústria e Comércio Comércio e consultoria 

Wirex Cable AS Comércio e consultoria 

THS Fabricante* 

Proauto Fabricante* 

Multi-Contact Fabricante* 

Mersen do brasil Comércio e consultoria 

Negrini Fabricante* 

Instrutemp Instrumentos de Medição Comércio e consultoria 

Condumax Comércio e consultoria 

Dinamica Energia Solar Fabricante* 

E.N - Brasil Comercio e Serviços - Pratil Comércio e consultoria 

Unitech Baterias e acumuladores 

ZTT do Brasil Comércio e consultoria 

Exxa Global Comércio e consultoria; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

GeoDesign Projetos Sustentáveis Comércio e consultoria; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

GM Tecnologia Fabricante*; comércio e consultoria; integradora 

de sistemas fotovoltaicos 
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SP 

 

 

 

 

 

 

 

Kasatec Energia Solar Comércio e consultoria; integradora de sistemas 

fotovoltaicos 

Kraus & Naimer Ind. e Com. Ltda Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Mecalsantos Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Opto Comercial de Sinalização Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Phocos Brasil Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Revitar do Brasil Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Sola Base Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Solar Brasil Energia Fotovoltaica Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Solarterra Energias Alternativas Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Sollaric Comércio de Equipamentos  Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Unicoba Importação e Exportação Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Unitron Engenharia e Indústria Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Energia Plena Soluções Energéticas Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Inovacare Energias Renováveis Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Solar Solution Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Yellow Energy Projetos Integradora de sistemas fotovoltaicos 

AD Corretora de Seguros Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Suree Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Cellini do Brasil Integradora de sistemas fotovoltaicos 

CPFL Eficiência Energética Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Energia Capital Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Engecorps Engenharia Integradora de sistemas fotovoltaicos 

FGA Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Flextronics Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Green Yellow do Brasil Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Inntag Engenharia Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Megassolar Energias Renováveis Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Neosolar Energia Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Phoenix Contact Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Sices do Brasil Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Sindustrial Engenharia Integradora de sistemas fotovoltaicos 

SolarGrid Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Solbras Energia Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Solen Comércio e Serviços Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Sollis do Brasil Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Solstar Energia Solar Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Solution Eficiência Energética Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Sowitec Integradora de sistemas fotovoltaicos 

SunLyx Brasil Integradora de sistemas fotovoltaicos 

WEC² Energia Solar Integradora de sistemas fotovoltaicos 

Enerrray do Brasil Integradora de sistemas fotovoltaicos 

FONTE: Elaboração própria, com CRESESB, ABSOLAR E PORTAL SOLAR (2016) 

* As empresas não informaram seus campos específicos de atuação, sendo classificados pelo sistema do Cresesb 

apenas como “fabricantes” 


