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Boa tarde! 
 
Referente a noticia do link do site da Aneel: 
http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noticias.cfm?Identidade=8534&id_area
=90 
 
Gostaria de propor um tema bastante importante, tema que não estamos observando 
qualquer informação na mídia ou movimentação para que seja colocado em prática, que é o 
financiamento subsidiado para implantação do sistema. Poucos clientes tem recursos ou se 
propõe a bancar o custo do sistema a vista ou com financiamentos com as instituições 
financeiras, que praticam taxas maiores que 25% a.a. 
 
É sabido que o sistemas de energia solar tem custo muito elevado, o que torna o “payback” do 
sistema maior do que 5 anos. Isso desestimula os pequenos consumidores. 
 
Caso o consumidor comum possua um incentivo federal, como taxa de juros menor que 5% 
a.a., haverá aumento significativo na procura dos consumidores para implantar o sistema, o 
que só trará benefícios a toda nação.  
Este tipo de financiamento deve ter incentivo federal prioritário, pois pode equilibrar 
rapidamente a matriz energética do pais e com baixíssimo investimento federal. Seria um 
excelente impulso. 
 
Já dentro deste tema, pode haver questionamentos de como o credito vai ser honrado sem 
garantias. Uma forma de garantir os pagamentos e evitar inadimplência, seria a possibilidade 
de descontar a parcela do financiamento diretamente da conta do consumidor. Os 
consumidores só poderiam financiar o sistema para imóvel próprio, o que amararia ainda mais 
a responsabilidade. Ninguém sobrevive sem energia, portanto as contas seriam pagas... 
É sabido que o BNDES pratica taxas menores que 5% para diversos seguimentos da economia, 
como agronegócio, transportes... por que não subsidiar a energia? 
 
Gostaria que meu tema fosse colocado na pauta, caso não esteja. Se eu puder contribuir mais, 
por favor me diga como. 
 
Obrigado,  
 
 


