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Introdução: 
A despeito do recente encarecimento da energia elétrica e apesar da isenção da cobrança do 
ICMS sobre a energia injetada na rede de distribuição, prevista no convênio CONFAZ 016/2015, 
a barreira econômica à adoção da microgeração distribuída de energia ainda se mostra forte o 
bastante para inibir sua massificação, sobretudo entre os consumidores residenciais. E, se por 
um lado, é consenso que a combinação de energia cara e isenção do ICMS contribui de forma 
significativa para viabilizar investimentos em GD, por outro lado, os custos de aquisição e 
instalação dos sistemas continuam altos para o nível médio de renda no Brasil. Isso restringe o 
acesso à GD a consumidores de maior poder aquisitivo, com perfil inovador ou com destacada 
consciência ecológica.  
 
Assim, para se atingir a meta de 700 mil unidades microgeradoras instaladas é imprescindível 
vencer a barreira econômica que hoje inibe o avanço da GD. Nesse sentido, é provável que, 
para grande parte dos consumidores, a decisão de adotar ou não a GD levará em conta os 
juros dos empréstimos para a compra do sistema, caso não se disponha do capital necessário, 
ou os ganhos que esse capital teria em aplicações conservadoras (poupança ou renda fixa), 
caso já se disponha dessa reserva econômica. Esses fatores determinarão, portanto, se é mais 
vantajoso manter as reservas financeiras aplicadas ou investi-las em GD. No nosso entender, 
esses aspectos não foram aprofundados na nota técnica 0017/2015-SRC, base da presente AP.  
 
Esta contribuição propõe uma estratégia para atenuar as barreiras econômicas e, esperamos, 
ser um divisor de águas na massificação da microgeração de energia em nosso país. Em linhas 
gerais, trata-se da política de autorização do uso dos recursos individuais do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço − FGTS para a aquisição de sistema de microgeração de energia. Como 
discutido a seguir, essa política, em certo sentido similar e complementar ao uso do FGTS na 
compra da casa própria, lançaria mão de uma reserva econômica já formada, que boa parte 
dos brasileiros já possui, e cujo custo de oportunidade é baixo. Assim, o FGTS pode vir a ter um 
papel-chave na disseminação da geração distribuída.  
 
Embora a autorização do uso do FGTS não esteja na alçada da ANEEL, entendemos que esta 
audiência pública é o foro adequado para iniciar a discussão de propostas que possam 
eventualmente ser encaminhadas às instâncias competentes. 
 
Contexto: 
Inicialmente, a fim de situarmos o avanço da GD no Brasil, convém analisar um caso de sucesso 
de massificação da microgeração: o do estado da Califórnia, nos EUA. Tendo adotado, assim 
como o Brasil, o regime de compensação de créditos (net metering), a Califórnia hoje lidera a 
difusão da GD nos EUA, com 246,7 mil sistemas fotovoltaicos em operação, perfazendo cerca 
de 2,4 GW instalados1. Desses sistemas, cerca de 142 mil contaram com subsídios da California 
Solar Initiative2, programa muito atuante no período de 2006 a 2013. Além disso, esta bem-
sucedida experiência contou com vigorosos estímulos das esferas municipal, estadual e federal 
como a restituição, via imposto de renda, de parte considerável dos valores investidos.  
 
Tomando como referência uma simulação da empresa PG&E (Pacific Gas and Eletricity - 
http://www.pge.com/en/myhome/saveenergymoney/solar/solarcalc.page), concessionária de 
gás e eletricidade que atua no norte da Califórnia, um sistema residencial de 4,5 kWp em São 
Francisco, com produção anual de 8.000 kWh (80 % do consumo anual típico), custa cerca de 

                                                
1 https://www.californiasolarstatistics.ca.gov/ acesso em 28/05/2015. 
2 http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/ acesso em 28/05/2015. 



USD 24.700. Todavia, o custo final para o consumidor cai para USD 15.896 por conta de 
incentivos federais (até 30% de dedução no IR) e do reembolso municipal no valor de USD 
2.000. Com isso, o período de payback gira em torno de 6,7 anos, ocasionado tanto pelas 
elevadas tarifas de energia como pelas baixas taxas de juros praticadas naquele mercado. 
Outro aspecto importante é que esse custo total de cerca de 16 mil dólares representa algo 
em torno de 14 salários mínimos locais. 
 
Por outro lado, nossas simulações, elaboradas com dados de mercado da região de Campinas-
SP, indicam que os consumidores brasileiros deverão experimentar períodos de payback 
consideravelmente mais longos do que aqueles observados na Califórnia. Com base em 
pesquisas com fornecedores locais, um sistema residencial de 2,5 kWp, com produção anual 
de 4.500 kWh e capaz de atender 80% do consumo anual típico, custa em média R$ 25.000. 
Aplicando um custo de oportunidade de 9% a.a., que corresponde ao rendimento líquido de 
um fundo de renda fixa, o payback pode chegar a mais de 10 anos. Assim, esse prazo longo, 
aliado ao fato de que aqui o sistema custa o equivalente a 31 salários mínimos, constituem, 
com toda a certeza, uma forte barreira econômica à massificação da GD no Brasil. 
 
Note-se que esse prazo maior que 10 anos difere significativamente do payback médio de sete 
anos, sugerido por outras análises (e divulgado por fornecedores). Nossa avaliação é de que 
essa diferença se deva à adoção de premissas mais favoráveis ao negócio, tais como uma taxa 
de desconto próxima da estimativa de inflação futura (em torno de 5 a 6% a.a.), o que não 
reflete o custo de oportunidade historicamente praticado no Brasil. 
 
Se, alternativamente, for utilizado o custo de oportunidade de 4%, próximo da correção média 
do FGTS nos últimos anos, o tempo de payback cairia para 8 anos, prazo bem próximo do 
observado na Califórnia. E o uso dos saldos individuais no FGTS na compra do sistema GD, caso 
venha a ser permitido, eliminaria a barreira econômica de entrada para consumidores que são 
cotistas do FGTS e já dispõem no todo ou em parte do capital necessário. Segundo algumas 
fontes, do universo de aproximadamente 30 milhões de contas ativas e inativas no FGTS, cerca 
de dois milhões têm saldo igual ou superior a 30 salários mínimos. Esse seria então o número 
de potenciais adotantes de GD que teriam a barreira econômica totalmente eliminada por essa 
política. A eles se somam outros milhões com saldo suficiente para custear parte significativa 
do valor de um sistema de GD. 
 
Por que usar o FGTS: 
Diferentemente do que ainda se observa no Brasil, políticas públicas vigorosas de apoio à GD 
em todas as esferas de governo produziram na Califórnia um ambiente propício à massificação 
da microgeração. Com isso, não só se viabilizou uma relevante fonte alternativa de energia em 
um mercado em que esse recurso era bastante escasso, mas fomentou-se o florescimento de 
toda uma cadeia produtiva, que vai da fabricação dos painéis e inversores aos prestadores 
serviços de instalação (integradores), passando por centros de pesquisa e de treinamento. 
 
Embora a situação atual no Brasil, com escassez de energia e necessidade de novas atividades 
econômicas que aqueçam a economia, assemelhe-se à da Califórnia quando do início de seu 
programa de incentivos à GD, não parece haver atualmente espaço para estímulos financiados 
por recursos públicos ou por renúncia fiscal. Isso impõe então a busca por outros instrumentos 
de fomento. Neste ponto o FGTS surge como um recurso estratégico do Brasil. Seu saldo atual, 
estimado em 400 bilhões de reais3, aliado à sua taxa de retorno relativamente baixa, oferece 
uma oportunidade única de redução ou eliminação da barreira econômica de entrada para 
uma grande parcela dos consumidores. Para se ter uma ideia do potencial de uma política 
                                                
3 Fonte: http://www.valor.com.br/valor-investe/casa-das-caldeiras/3842632/caixa-de-pandora 



baseada no FGTS, a meta de atingir 700 mil UCs microgeradoras exigiria somente 4% do saldo 
atual do fundo, considerando-se custo médio de 25 mil reais por sistema FV. 
 
Esta contribuição defende então uma vigorosa política pública de massificação da GD por meio 
do uso, pelo cidadão, de seus próprios recursos no FGTS com vistas à aquisição do 
microgerador de energia para sua unidade consumidora. Esse uso não desvirtua o propósito 
do fundo, pois cumpre três de seus quatro objetivos fundamentais4: (i) Formação de 
patrimônio do trabalhador, ao possibilitar a ele investir em seu próprio imóvel, e assim 
valorizá-lo; (ii) Aumento da renda real do trabalhador, ao reduzir seus gastos com energia 
elétrica e (iii) Melhoria da infraestrutura urbana, ao ampliar e diversificar as fontes de energia 
elétrica disponíveis localmente. 
 
Embora a regulação do uso do FGTS não seja de competência da ANEEL, entendemos que essa 
discussão deve se iniciar no âmbito desta audiência pública, uma vez que, no nosso entender, 
o simples aprimoramento da Res. 482/2012 poderá não ser suficiente para vencer as barreiras 
econômicas atuais. Para tanto é preciso lançar mão de políticas realmente criativas e ousadas 
de incentivo e financiamento, como as discutidas nesta contribuição. 
 
Conclusões: 
Com o uso do FGTS, capital acumulado por cerca de 30 milhões de trabalhadores brasileiros, 
seria praticamente eliminada a barreira econômica de entrada à GD para grande parte das 
unidades consumidoras aptas, sem que seus responsáveis precisem recorrer a empréstimos. 
Acreditamos que esta medida contribua significativamente para o atingimento, bem antes do 
prazo proposto, da meta de 700 mil instalações microgeradoras. Isso criaria as condições para 
o florescimento das indústrias e dos serviços relacionados à GD e beneficiaria não somente os 
cotistas do fundo, mas o conjunto dos consumidores de energia elétrica, na medida em que a 
maior disponibilidade de fontes contribui para a modicidade tarifária. Além disso, a política 
pode ser complementada pela destinação de parte dos recursos do fundo para financiar, com 
baixas taxas de juros, a compra do sistema microgerador por pessoas que não disponham de 
saldo suficiente em suas contas ou que não sejam cotistas do fundo.  
 
Para dar transparência aos procedimentos de liberação do saldo do FGTS na aquisição de 
sistema de microgeração e, ao mesmo tempo, assegurar a qualidade dos serviços prestados 
pelos integradores, propõe-se também que a ANEEL promova junto às instâncias competentes: 
(i) a formação de um cadastro atualizado e regionalizado das empresas habilitadas a 
comercializar e instalar sistemas de microgeração distribuída, a ser mantido pela Caixa 
Econômica Federal e pelas concessionárias distribuidoras de energia; (ii) a criação de carta de 
crédito, semelhante à já utilizada na aquisição de imóveis, para solicitantes que se mostrem 
aptos a utilizar os saldos de suas contas ativas e inativas do FGTS na aquisição do sistema de 
GD; (iii) a definição de um montante de referência balizado por valores de mercado e definido 
em R$/kWp para a carta de crédito destinada à aquisição do sistema microgerador ou 
minigerador e, por fim, (iv) a vinculação da liberação do uso do FGTS à efetiva conexão do 
novo acessante à rede após a vistoria e aprovação pela distribuidora. 
 
Sugerimos também que, à luz desta proposta, se avalie se é necessário alterar o texto da Ren. 
482/2012 para adequá-lo a um futuro uso do FGTS no fomento à GD. 
 
Solicitamos, por fim, que a ANEEL, como proponente da Res. 482/2012, avalie as propostas 
aqui apresentadas e as encaminhe, caso pertinentes, para as instâncias competentes, em 
particular ao Ministério das Minas e Energia – MME e ao Conselho Gestor do FGTS − CCFGTS. 
                                                
4 Fonte: http://www2.mte.gov.br/fgts/objetivo.asp 


