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 Introdução 

O Sonho do Empreendedor 

Fonte: Dolabela, Fernando. O segredo de Luísa. Fernando Dolabela. 30. Ed. 

Ver. e atual. São Paulo: Editora de Cultura, 2006, pág. 35,36) 

Costumamos definir o empreendedor como “alguém que sonha e busca 

transformar o sonho em realidade”. Nesse conceito, o sonho é visto como na 

linguagem do dia-a-dia: “Meu sonho é ser engenheiro... é casar... ter filhos... 

vencer na vida”. É o sonho que se sonha acordado. Este conceito é simples, 

mas, na prática, encontra dificuldades, porque a nossa sociedade não nos 

estimula a sonhar. De fato, o sonho não faz parte da pedagogia das escolas, 

nem do lar, tampouco da rua. 

A escola não pergunta sobre o sonho porque lida com conteúdos e sabe 

as respostas para eles. Além do mais, tem a intenção de exercer controle. 

Como para o sonho, não há respostas e nem ele se deixa controlar, não é tema 

escolar. A família, como a de Luísa, prefere “convencer” a filha a seguir uma 

profissão que a dignifique. Socialmente, o sonho não é estimulado, porque 

sonhar é perigoso: comunidades que sonham constroem o seu futuro e não se 

deixam dominar.  

Então, como funciona tal conceito? O indivíduo sonha, mas sonhar 

somente não define o empreendedor, conhecido também por sua capacidade 

de fazer. Ele deve buscar a realização do seu sonho. Ao agir para transformar 

seu sonho em realidade, o indivíduo é dominado por forte emoção, que libera a 

maior energia de que se tem notícia: a energia de quem busca transformar seu 

sonho em realidade. Empreender é, portanto, um ato de paixão. Ao se 

apaixonar, o indivíduo faz vir à tona o potencial empreendedor presente na 

espécie. E libera as características empreendedoras: a persistência, o 

conhecimento do ambiente do sonho, a criatividade, o protagonismo, a 

liderança, a autoestima, a crença em si mesmo, a crença em que seus atos 

podem gerar consequências. 

 É fácil perceber que a perseverança é um atributo de quem gosta muito 

do que faz. A liderança nasce da capacidade de convencer pessoas a nos 

apoiar e seguir. Só um apaixonado consegue se dedicar tanto a um sonho a 

ponto de conhecê-lo na sua integridade e assim adquirir a capacidade de 

seduzir pessoas para participar de sua realização. A criatividade está presente 
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em quem se dedica com abandono a um tema, algo alcançável somente pelos 

apaixonados. Apenas o sonhador que busca a realização do seu sonho é 

protagonista e autor da sua vida. 

 É no exato momento em que o sonhador busca transformar seu sonho 

em realidade que nasce a necessidade de saber. Em outras palavras: somente 

quem sonha (ou consegue formular seus sonhos) precisa aprender algo. Ou 

seja, o indivíduo que está motivado para realizar seu sonho saberá 

desenvolver, segundo seu estilo pessoal, métodos para aprender o que for 

necessário para a criação, o desenvolvimento e a realização de seu sonho.  

 

2 Sumário executivo 

 

Este Plano de Negócios tem como objetivo apresentar os estudos e 

análises de viabilidade econômica financeira para criação de uma empresa no 

ramo da energia solar, a JBSOLAR Soluções Sustentáveis, que terá seu foco 

na instalação e venda de equipamentos de energia solar fotovoltaica para a 

produção de energia elétrica.  

A empresa apostará no atendimento ao cliente e na sua satisfação 

quanto aos produtos e serviços oferecidos. Estaremos sempre primando pela 

pontualidade, transparência e qualidade, e ouvindo os clientes sobre possíveis 

falhas para corrigi-las imediatamente.  

O local escolhido, para a sede da empresa, não ao acaso, é a região 

oceânica de Niterói, por ser uma área onde se encontram potenciais clientes. É 

uma região que apresenta um grande potencial de crescimento urbano e 

também para adoção de energias renováveis. Tendo o escritório localizado 

nesta região facilitaria a mobilidade para o atendimento. 

A empresa contará com uma estrutura simples, uma recepcionista, que 

fará o atendimento telefônico e vendas diretas, um vendedor e uma equipe 

terceirizada (1 eletricista e 2 ajudantes), que serão contatados somente quando 

for realizadas as etapas de execução e instalação do projeto. Estas escolhas 

farão com que diminuam o custo com mão de obra e encargos. 

Como parceiro principal a empresa contará com a Krasner, uma 

empresa que já atua no ramo de energia solar e dará apoio e aporte de know-

how no início dos trabalhos. Os parceiros secundários serão os fornecedores 
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com os quais a JBSOLAR já contatou sobre a possiblidade de futuros 

negócios, são eles: A SICES do Brasil, PHB Solar e a Kyocera do Brasil. Esses 

fornecedores dentre os pesquisados, são os que apresentam toda a linha de 

produtos para o setor de energia solar e apresentam as melhores condições de 

pagamento e tempo de entrega dos produtos. 

Os sócios proprietários, José Antonio Luiz Bazilio e Maria das Dores de 

Lima Bazilio, possuem larga experiência no ramo empresarial, já atuaram em 

grandes empresas do ramo de eletrônica e já tiveram a sua própria empresa, o 

que os capacita para estarem à frente desse novo empreendimento. 

Para iniciar os negócios a empresa precisará de um aporte de capital, 

aproximadamente R$ 35 mil, pois o capital social da empresa não cobre todos 

os custos.  

A analise financeira desse projeto, demonstrada pelos índices indicam a 

viabilidade desse projeto. O tempo de retorno do investimento ocorre antes do 

3º ano, a TIR de 23%, supera a TMA arbitrada pela empresa em 10% e o VPL 

de R$ 34.571,24, mostra que após pagas as despesas e seu investimento 

inicial ainda gerará um bom lucro. 

 

3 Oportunidade 

A conjuntura atual do setor elétrico brasileiro tem colaborado para 

expressivos reajustes nas tarifas de energia elétrica, o que aumenta 

substancialmente as condições de viabilidade para a micro geração. No cenário 

padrão há valores de TIR acima de 20% (nominal) para muitas capitais, 

podendo chegar acima de 25%, dependendo do caso. Mesmo que não ocorram 

reajustes tarifários acima da inflação nos próximos anos (o que não é 

provável), ainda assim haveria viabilidade da micro geração fotovoltaica na 

maioria das capitais brasileiras. 

Segundo Nakabayashi (2015), a micro geração fotovoltaica se mostra 

uma alternativa interessante para o consumidor de energia elétrica no Brasil, já 

que os reajustes não seguem trajetórias bem definidas e, desta forma, o 

consumidor não fica exposto às variações e reajustes expressivos, além de ter 

um retorno financeiro competitivo frente aos produtos financeiros disponíveis 

no mercado de varejo.  
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Já de acordo com as novas regras, que começaram a valer a partir de 1º 

de março de 2016, será permitido o uso de qualquer fonte renovável, além da 

cogeração qualificada, denominando-se micro geração distribuída a central 

geradora com potência instalada até 75 quilowatts (KW). Outra modalidade é a 

mini geração distribuída, com potência acima de 75 KW e menor ou igual a 5 

MW (sendo 3 MW para a fonte hídrica), conectadas na rede de distribuição por 

meio de instalações de unidades consumidoras. 

Quando a quantidade de energia gerada em determinado mês for 

superior à energia consumida naquele período, o consumidor fica com créditos 

que podem ser utilizados para diminuir a fatura dos meses seguintes. De 

acordo com as novas regras, o prazo de validade dos créditos passou de 36 

para 60 meses, sendo que eles podem também ser usados para abater o 

consumo de unidades consumidoras do mesmo titular situadas em outro local, 

desde que na área de atendimento de uma mesma distribuidora. Esse tipo de 

utilização dos créditos foi denominado “autoconsumo remoto”. 

Outra inovação da norma diz respeito à possibilidade de instalação de 

geração distribuída em condomínios (empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras). Nessa configuração, a energia gerada pode ser repartida entre 

os condôminos em porcentagens definidas pelos próprios consumidores. 

(ANEEL, 2016)  

Diante de um cenário onde os aumentos de tarifas de energia elétrica 

não seguem uma trajetória linear e a produção de energia hidráulica ainda tem 

um baixo custo de geração, ocorrem alguns problemas quanto este tipo de 

geração elétrica. Primeiramente, a capacidade de produção diminui a cada 

ano. Além disso os locais onde atualmente as hidrelétricas ainda podem ser 

construídas ficam muito distantes dos potenciais consumidores. Ademais, a 

construção de novas usinas é duramente combatida por órgãos de defesa do 

meio ambiente, pois traz um grande prejuízo para a fauna, flora e para a 

população nativa que sofre com as desapropriações. 

Diante do exposto e com as novas regras da ANEEL, o consumidor hoje, 

pode participar da cadeia produtiva de energia, tornando-se um 

PROSUMIDOR, que é aquele que além de consumir também produz a sua 

própria energia elétrica. 

Para concluir esta seção, acreditamos que o cenário seja favorável à 

criação de uma empresa que trabalhe com energia fotovoltaica, trazendo 
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soluções sustentáveis para seus clientes, os quais participarão de forma efetiva 

de toda a cadeia produtiva. Estes também não ficarão mais reféns das 

variações e reajustes expressivos, além de obterem um retorno competitivo 

frente aos produtos financeiros disponíveis no mercado de varejo.  

 

4 A Empresa  

Caracterização da empresa e foco de atuação 

A JBSOLAR Soluções Sustentáveis é uma empresa que será criada 

para atender toda a demanda em relação a soluções sustentáveis em energia. 

Focará na sustentabilidade empresarial, valorizando o meio ambiente e a 

sociedade. A instalação de placas solares será apenas o norte de uma jornada 

de grandes conquistas, pois a empresa pretende no decorrer dos anos atuar 

em toda a cadeia da energia solar levando soluções personalizadas em 

eficiência energética e boas práticas sustentáveis para atender a todos os seus 

clientes. 

 

4.1 Perfil dos empreendedores  

Seu sócio fundador José Antonio Luiz Bazilio, Técnico em eletrônica é 

formando em Processos Gerenciais com ênfase em Empreendedorismo pela 

UFF. Possui uma vasta experiência em gerenciar negócios e liderar pessoas. 

Trabalhou como técnico em renomadas empresas de assistência técnica no 

ramo de eletrônica, tendo em 2003 participado da fundação de um Posto 

autorizado da Sony na Tijuca, onde atuou como gerente por mais de 5 anos. 

Em 2009 fundou sua própria empresa onde pode aplicar na prática muitos dos 

conceitos que hoje são aprendidos na academia. Possui vários cursos na área 

de energia solar, tendo participado de oficinas e feiras do setor. 

Maria das Dores de Lima Bazilio, Técnica em Administração, possui 

larga experiência em atendimento ao cliente e departamento pessoal, trabalhou 

em assistências técnicas no ramo de eletrônica. Em 2009 participou da 

fundação da BAZ eletrônica, onde atuou como sócia e foi responsável pela 

administração do negócio. 
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4.2 Histórico 

A ideia de montar a JBSOLAR surgiu em 2013 no primeiro período da 

faculdade. Em 2014 após participar de uma oficina sobre produção de energia 

solar o empreendedor procurou a incubadora da UFF e teve seu projeto 

selecionado para participar de uma fase de pré-incubação, onde foram dados 

os primeiros passos para o desenvolvimento do projeto. 

 

4.3 Descrição legal 

A JBSOLAR Soluções Sustentáveis será uma Sociedade por Quotas de 

Responsabilidade LTDA ME com capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais divididos em 80.000 (oitenta mil cotas), no valor nominal de R$ 1,00 

(HUM REAL) cada, subscrito e integralizado pelos sócios neste ato em moeda 

corrente do país. O capital será distribuído da seguinte forma: 

José Antonio Luiz Bazilio, com 48.000(quarenta e oito mil quotas), 

percentual de 60%, valor total R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 

Maria Das Dores De Lima Bazilio, com 32.000(trinta e duas mil quotas), 

percentual de 40%, valor total R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). 

Os sócios farão jus à retirada mensal de pró-labore estando os valores 

sujeitos a disponibilidade financeira e “de acordo” dos sócios. 

Os lucros serão distribuídos como manda a lei ou reinvestidos na 

sociedade mediante decisão conjunta dos sócios, na proporção que estes 

julguem melhor.  

A sociedade terá caráter permanente, visando ser perene. Em caso de 

desistência de um dos sócios, o sócio remanescente terá o direito de comprar-

lhe a parte que lhe cabia, em valores atualizados, mediante levantamento dos 

demonstrativos contábeis pertinentes à época. 

A empresa será enquadrada no Simples Nacional que engloba os 

seguintes tributos: (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP e ISS) 

Essa medida irá resultar em uma economia de aproximadamente 10% 

em relação ao Lucro Presumido. 
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4.4 Estrutura Legal do Negócio 

A sociedade tem por objeto social a instalação e comercialização de 

produtos para a produção de energia solar fotovoltaica. Para legalização da 

empresa será necessário: 

Registro do contrato social na Junta Comercial do Estado do Rio de 

Janeiro (JUCERJA); 

Inscrição no Ministério da Fazenda para inscrição no CNPJ (cadastro 

nacional das pessoas jurídicas); 

Inscrição na Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ) para obtenção da 

Inscrição Estadual 

 

4.5 Organização e governança 

Responsabilidade, transparência e eficiência esse é o tripé que norteará 

todas as ações da empresa. Os clientes participarão de todo o processo da 

realização dos serviços, desde a elaboração do projeto até a sua execução, 

onde conhecerão cada detalhe, como custos do material empregado, mão de 

obra e os benefícios que serão gerados tanto em seu próprio benefício quanto 

do meio ambiente. 

 

4.6 Estrutura física 

Descrição da estrutura física e layout 

A empresa será instalada em uma loja comercial na região oceânica de 

Niterói, em Piratininga, numa área total de aproximadamente 120m². Neste 

local funcionará o escritório, que também abrigará a parte administrativa e um 

mostruário para a exposição dos principais produtos comercializados. Na 

escolha da localização da loja foram priorizados alguns aspectos: o fato de ser 

uma região com grande número de novas construções, possuir clientes em 

potencial e permitir um rápido deslocamento para futuros atendimentos em 

Niterói. 
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Figura1: Planta baixa do escritório 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.7 Equipe de funcionários 

Inicialmente a equipe será composta por uma auxiliar de escritório, que fará o 

atendimento telefônico e vendas no balcão, pelo próprio empresário, que 

atuará como gerente e vendedor, além de três funcionários terceirizados: um 

eletricista e dois auxiliares. 

4.8 Veículos e equipamentos 

 1 automóvel utilitário com rack para carregar escadas e eletrodutos; 

  Equipamentos de segurança para trabalho em altura; 

  Aparafusadeiras/Furadeiras elétricas profissionais sem fio com várias 

baterias extras; 

 1 x Serra elétrica de metais; 

 1 x esmerilhadora; 

 Equipamento de limpeza para limpar os locais após o trabalho; 

 Diversas extensões; 

 Ferramentas padrão de trabalhos elétricos; 

 Alicate de crimpagem específico para conectores MC4 e MC3.  

 

Escritório

Recepção

Depósito

Copa

Sala de Reuniões

Banheiros
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5 ANÁLISE DE MERCADO 

5.1 Panorama e dimensionamento do mercado 

 

5.2 Segmento 

Energia solar fotovoltaica, geração distribuída. 

 

5.3 Produto ou Serviço 

Instalação e venda de equipamentos fotovoltaicos para a produção de energia 

solar. 

 

5.4 Proposição de valor 

A energia solar pode ser considerada uma inovação em 

sustentabilidade. O seu uso oferece inúmeros benefícios tanto ambientais 

como econômicos. Listaremos os principais: 

 

Ambientais 

 Se uma boa parte da população instalar energia solar nas casas e 

empresas, não seria mais necessário inundar áreas imensas da floresta 

amazônica para construir usinas hidrelétricas absurdas como a de Belo Monte.  

Uma usina solar de 100MWp gera energia para 20.000 casas e evita a 

emissão de 175.000 toneladas de CO2 por ano. 

 

Econômicos 

 Casas que possuem energia solar fotovoltaica instalada podem gerar a 

sua própria energia renovável e assim praticamente se livrar da sua 

conta de luz para sempre. 

 Sistemas fotovoltaicos valorizam a propriedade. 

 Quanto mais energia solar instalada no Brasil menor é a necessidade de 

utilizarmos as usinas termoelétricas que são caras e, menor a inflação 

na conta de luz. 
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 A indústria de energia solar no Brasil gera milhares de empregos todos 

os anos. 

 Baixo custo considerando a vida útil de um sistema fotovoltaico 

(aproximadamente 25 anos) 

 

Para complementar esta proposição de valor, apresentamos algumas 

citações de duas fontes a seguir. A EPE (Empresa de Pesquisa Energética) 

afirma que: 

 

 

“Uma maior participação das fontes de energia renováveis na 

matriz energética tem sido incentivada em nível mundial, e uma 

série de políticas públicas vem sendo adotadas por diferentes 

países a fim de se buscar maior segurança energética e 

sustentabilidade. Neste contexto, a energia solar fotovoltaica 

desempenha, potencialmente, um papel importante na 

evolução da participação de fontes alternativas na matriz 

energética mundial, visto sua abundância e ampla 

disponibilidade na superfície terrestre. Em alguns países, 

muitos incentivos foram dados para que as pessoas gerassem 

energia elétrica a partir de suas residências, utilizando sistemas 

fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Os programas de 

incentivo geralmente são justificados por questões ambientais, 

segurança energética, geração de empregos, desenvolvimento 

de tecnologia e de uma cadeia produtiva. Estes programas 

variam de acordo com o país e com a fonte de energia”. (EPE, 

2012). 

 

Já a revista Potência, descreve em sua reportagem que: 

 

 

“Ações do governo, voltadas para o setor fotovoltaico deverão 

nos próximos anos mudar o cenário da geração de energia 

solar das grandes cidades brasileiras. Até 2024, cerca de 700 

mil consumidores deverão ter instalado em seus telhados e 

coberturas painéis fotovoltaicos que transformarão energia 

solar em eletricidade. A estimativa é da Aneel que prevê uma 

capacidade de 2GW de potência instalada na modalidade 

geração distribuída. Essa mesma modalidade abrange outras 

formas de geração próximas ao consumidor, como a eólica, ou 
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a de geradores. Até 2050, a Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE), prevê que cerca de 13% do abastecimento das 

residências no país será proveniente dessa fonte”. (Revista 

Potência, 2015) 

 

 

Ainda segundo o Portal Solar, O estado do Rio de Janeiro é o 3º em 

número de pedidos de orçamentos de energia solar e o 2º com mais projetos 

realizados. Ele ainda se encontra dentre os estados com maior número de 

empresas instaladoras, figurando na 6ª posição. A instalação da JBSOLAR na 

Região Oceânica de Niterói acena para uma possibilidade de sucesso, já que 

empresas de outros estados já vem realizando projetos na cidade. 

 

 

 5.5 Descrição do público alvo 

O público alvo da JBSOLAR foi definido como:  homens e mulheres com 

média de idade entre 31 e 60 anos, proprietários de imóveis, que pagam entre 

R$200,00 e R$1.000,00 por mês na conta de luz, donos de comércio, 

condomínios e pequenas construtoras.  
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Figura 2: O perfil do consumidor de energia fotovoltaica no Brasil  

 

Fonte: Portal Solar 
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5.5.1  Perfil de quem solicita orçamentos (Portal Solar)  

Por gênero 

80% - Homens  

20% - Mulheres  

 

5.5.2 Por Faixa etária (Portal Solar) 

10% - têm até 30 anos  

60% - entre 31 e 50 anos  

20% - entre 51 e 60 anos  

10% - acima de 60 anos  

  

5.5.3 O valor médio que eles pagam na conta de luz (Portal Solar)  

15% - pagam acima de R$1000,00 por mês na conta de luz  

15% - pagam entre R$600,00 e R$1000,00 por mês na conta de luz  

45% - pagam entre R$200,00 e R$600,00 por mês na conta de luz    

25% - pagam até R$200,00 por mês na conta de luz  

  

5.5.4 Quem já possui aquecedor instalado (Portal Solar) 

 85% - não possuem aquecedor instalado  

15% - possuem aquecedor instalado  

  

5.5.5 Propriedade do imóvel  (Portal Solar) 

 85% - são proprietários do imóvel  

15% - são inquilinos  

  

5.5.6 Situação do Imóvel (Portal Solar) 

20% - são imóveis em construção  

80% - são imóveis construídos  
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5.5.7 Tipo de imóvel (Portal Solar)  

25% - são imóveis comerciais ou industriais  

75% - são imóveis residenciais  

  

5.5.8 A potência dos sistemas mais vendidos (Portal Solar)  

15% - são sistemas de até 2kWp  

65% - são sistemas entre 2 e 5kWp de potência  

20% - são sistemas de 5 a 15kWp de potência  

  

5.5.9 O valor médio dos sistemas mais vendidos, separados por potência 

(Portal Solar) 

 1.5kWp: de R$16.000 a R$20.000  

2.0kWp: de R$18.000 a R$25.000  

3.0kWp: de R$22.500 a R$32.000  

5.0kWp: de R$35.000 a R$45.000  

7.5kWp: de R$52.000 a R$67.000  

10.0kWp de R$65.000 a R$85.000  

 

5.6 Análise da concorrência  

 

Foi realizado um mapeamento das empresas de energia solar no Estado do 

Rio de Janeiro, da região em que atuam e os produtos e serviços oferecidos. 

No quadro 1 apresenta-se um resumo dos principais concorrentes encontrados 

na pesquisa. 
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Quadro 1: Levantamento da Concorrência 

  PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS 

 

Empresa Região Fabricante Projetos Instalações Vendas Integrador 

Kyocera do Brasil Barra Sim Sim Sim Sim Sim 

Solar Energy Barra Não Sim Sim Sim Sim 

Sun Solutions Barra Não Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diante de pesquisas realizadas na internet e dados obtidos no Portal 

Solar esses, as empresas listadas no quadro 1 são os mais importantes 

concorrentes no mercado de energia solar no estado do Rio de Janeiro. Um 

destaque especial pode ser feito para a Kyocera do Brasil pelo fato dela atuar 

em toda a cadeia do mercado de energia solar, ou seja, desde a fabricação de 

placas até sua instalação ao consumidor final. Outro fato que chamou a 

atenção neste levantamento, é que as maiores empresas têm suas sedes 

instaladas na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Fato este que levou a 

escolha da localização da JBSOLAR, ou seja, a Região Oceânica de Niterói, 

local que não apresentou nenhum concorrente direto e uma área com grande 

potencial de crescimento. 

Como concorrente indireto eu citaria a Ampla, controlada pela Enel, um 

dos maiores players integrados do mercado global de energia, que criou a 

Pratil, uma empresa que atua no mercado de energias renováveis nas áreas de 

Infraestrutura Elétrica, Energia Solar, Eficiência Energética e Afinidades. 

 

5.7 Fornecedores 

Já quanto aos fornecedores, foi elaborado também o quadro 2, contendo um 

resumo dos com maior potencial. Dos fornecedores pesquisados estes foram 



 

23 
 

os que apresentaram os preços mais competitivos e as melhores condições 

para pagamento. 

 

 

 

Quadro 2: Principais fornecedores, formas de pagamento, prazo de entrega e 

localização 

 

Fornecedor Formas de pagamento Prazo de 

entrega 

Localização 

PHB Solar Cartão de crédito e 

boleto 

03 a 05 dias São Paulo 

SICES Brasil Faturamento 

p/empresas 

05 a 10 dias São Paulo 

Neosolar Energia Cartão de crédito e 

boleto 

03 a 07 dias São Paulo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

6 Plano estratégico 

6.1 Cenários 

 

6.1.2 Econômico 

A politica cambial é uma das maiores preocupações desse setor, já que 

a maioria dos equipamentos é importada e a alta do dólar impactará 

diretamente no preço final dos produtos e serviços. 

 

6.1.3 Social 

Os elementos do cenário social são compostos pela conscientização da 

população quanto aos benefícios da energia limpa, a taxa de desemprego alta 

e baixa capacitação dos profissionais no ramo de energia solar. 

 

6.1.4 Ambiental 
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Para a produção de Energia Solar não são necessárias grandes áreas e 

nem qualquer tipo de desmatamento. Este tipo de geração de energia ajuda na 

redução da emissão de CO² na atmosfera, além de ser uma forma limpa de 

produzir energia. 

 

6.1.5 Político 

Partidos políticos e suas concepções, ausência de politicas públicas de 

incentivo a energias renováveis, dificuldades de financiamentos e uma 

legislação mais flexível por parte da ANEEL e das empresas concessionárias 

de energia elétrica. 

 

6.2  Matriz FOFA 

Quadro 3: Matriz Oportunidades, Ameaças, Forças e Fraquezas 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Mercado nascente 
Cultura da energia limpa 
Alto preço da energia elétrica 

Crise politica 
Juros altos e impostos 
Falta de mão de obra qualificada  

FORÇAS FRAQUEZAS 

Comprometimento 
Corpo técnico qualificado 
Equipe reduzida 

Novo entrante 
Falta de recursos financeiros 
Canais de distribuição reduzidos 
 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

6.3 Inspiração, Missão, Visão e Valores 

6.3.1 Inspiração 

Montar uma empresa foi o principal motivo quando o empreendedor 

iniciou o curso em 2013. Após participar de algumas oficinas e cursos na área, 

o empreendedor teve a certeza de que a energia solar fotovoltaica e suas 

aplicações era o que o movia rumo a seu objetivo. No início de 2014 o 

empreendedor teve a possibilidade de realizar um projeto de pré incubação 

aprovado pela incubadora da UFF, participando por 90 dias. Esta fase também 

lhe trouxe grande aprendizado. 
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6.3.2  Missão 

Gerar valor para todos os envolvidos na construção de soluções 

sustentáveis, clientes, fornecedores e equipe, produzindo energia limpa e em 

consonância com o meio ambiente.  

 

6.3.3  Visão 

Ser em 5 anos uma empresa reconhecida por apresentar soluções 

sustentáveis em energia solar e por envolver os clientes em todo o processo, 

desde a concepção do projeto até a execução final da instalação. 

 

6.3.4 Valores 

Transparência, sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

 

6.4 Objetivos, metas e estratégias 

6.4.1 Objetivos 

Crescer a taxas superiores às do mercado; aumentar a participação no 

mercado e consolidar a posição no setor de geração de energia distribuída. 

 

6.4.2 Metas de longo prazo: 

Em cinco anos expandir a atuação da empresa no mercado de energia 

solar, e aumentar a sua base de clientes, sair do mercado regional e conquistar 

clientes de outros estados. Participar de toda a cadeia produtiva, diversificando 

os serviços e produtos oferecidos, atendendo não só os clientes residenciais 

como as grandes indústrias. 

 

6.4.3 Estratégias  

Durante o tempo em que esteve à frente de algumas empresas, como 

gerente ou como dono e empreendedor pode perceber que muitas empresas 

estão interessadas somente com a venda de produtos e serviços, e esquecem-

se de um fator muito importante para seu sucesso - o pós-venda e a fidelização 

do cliente. Para solucionar esta lacuna deixada por essas empresas a empresa 
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adotará algumas medidas efetivas: clareza e transparência nas informações; 

pontualidade nos atendimentos; acompanhamento direto de todas as vendas e 

serviços, seja pela loja física ou virtual, sempre zelando pela satisfação de 

todos os clientes e depois de concluídos os serviços, verificar possíveis falhas 

na sua execução e planejar melhoras. 
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7  Plano de Marketing e Vendas 

7.1 Modelo de Negócios 

Para ilustrar todo o modelo de negócios, apresenta-se a seguir um quadro 

seguindo o modelo do Business Model Canvas. 

Figura 3: Business Model Canvas 

Parceiros chave Atividades chave Proposta de 

valor 

 

Relação com o 

cliente 

Segmentos de 

mercado 

Recursos Chave Canais 

Estrutura de custos Fontes de renda 

Fonte: elaborado pelo autor 

Parceiro direto: 

KrasnerTec 

empresa que já 

atua no ramo e 

dará o aporte de 

kow how 

necessário para 

o início dos 

trabalhos 

Energia Solar 

Fotovoltaica 

Instalação de 

Placas e Venda 

de 

equipamentos 

Torne-se um 

“PROSUMIDOR 

Produzindo 

sua própria 

energia e 

reduzindo o 

valor de sua 

conta e 

contribuindo 

com o meio 

ambiente 

A empresa 

buscará o 

envolvimento 

do cliente para 

a realização de 

projetos 

personalizados 

que atendam a 

necessidade 

especifica de 

cada cliente. 

Homens e 

mulheres, 

entre 30 e 60 

anos, 

proprietários 

de imóveis que 

pagam entre 

R$ 200,00 e R$ 

1.000,00 

mensais na 

conta de luz, 

Proprietários 

de imóveis 

comerciais e 

pequenas 

construtoras. 

 

 

Parceiros 

Indiretos: 

PHB Eletrônica 

Ltda 

SICES Brasil 

Ltda, 

fornecedores 

de produtos e 

serviços para o 

setor de 

Energia Solar. 

Ponto comercial na Região Oceânica com escritório e ponto 

para vendas; uma secretária; um eletricista; dois ajudantes 

(terceirizados); um vendedor; um veículo utilitário, com 

espaço para transportar placas e rack para transportar 

escada;Equipamentos de segurança para trabalho em altura 

e ferramentas especiais;Despesas fixas, como aluguel, luz 

telefone, internet,contador , funcionários e impostos. 

 

 

 

 

 

Projetos e Instalação de Placas 

Fotovoltaicas e 

Venda de equipamentos e 

acessórios 

O financiamento para os clientes será feito através do 

Banco Santander que possui uma linha de crédito para 

pessoas físicas e jurídicas interessadas no parcelamento 

de bens e serviços relacionados a soluções sustentáveis. 

Anúncios no Google com base em região 

(Googleadwords) 

Colocação da empresa no Google Maps 

Redes Sociais 

Participação em feiras e eventos do setor 

Vendedores externos 
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7.2 Marketing e vendas 

7.2.1 Estratégia de marketing 

A empresa participará de feiras e eventos no setor de energia solar e 

construção civil divulgando a sua marca, produtos e serviços, estará inserida 

nos mecanismos de busca da internet e fará a sua divulgação nos jornais de 

circulação local. 

 

7.2.2 Perfil do Consumidor 

O público alvo da JBSolar foi definido como:  homens e mulheres com 

média de idade entre 31 e 60 anos, proprietários de imóveis, que pagam entre 

R$200,00 e R$1.000,00 por mês na conta de luz, donos de comércio, 

condomínios e pequenas construtoras 

 

7.2.3 Canais de distribuição 

Nossos produtos e serviços serão vendidos e distribuídos através da 

própria loja física, na loja virtual e através de vendedores externos. As 

pequenas construtoras também serão um importante canal, pois estes poderão 

oferecer os produtos e serviços juntos com a construção de novos 

empreendimentos, agregando um maior valor ao imóvel, já que as prestações 

não terão um aumento significativo no valor final do imóvel e que será diluído 

ao longo de aproximadamente oito anos que é o prazo de retorno de 

investimento em um sistema solar. 
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7.2.4 Formação de preço dos produtos 

7.2.5 Preço de custo – Quadro 4 

DESCRIÇÃO VALOR 

1-Kit 1 Sistema de 1.5Kwp  R$ 10.000,00 

2-Kit 2 Sistema de 2Kwp  R$ 12.000,00 

3-Kit 3 Sistema de 3Kwp  R$ 16.000,00 

4-Kit 4 Sistema de 5Kwp  R$ 24.000,00 

5-Kit 5 Sistemas de até 10Kwp  R$ 65.000,00 

6-Painel Solar Fotovoltaico 260wCanadian R$ 767,20 

7-Inversor Fronius R$ 7.672,00 

8-Quadro Elétrico Fotovoltaico (stringbox) R$ 1.112,00 

9-Conector MC4(par) R$ 25,80 

10-Medidor Remoto para Controlador de Carga R$ 183,20 

11-Disjuntor Schneider 1000DC 25A R$ 255,20 

12-Cabo solar PrysmianAfumex6mm²/1kV/metro R$ 5,19 

    

 

7.2.6 Preço de venda ao consumidor – Quadro 5 

VENDAS AO CONSUMIDOR   

1-Kit 1 Sistema de 1.5Kwp  R$ 15.000,00 

2-Kit 2 Sistema de 2Kwp  R$ 18.000,00 

3-Kit 3 Sistema de 3Kwp  R$ 24.000,00 

4-Kit 4 Sistema de 5Kwp  R$ 36.000,00 

5-Kit 5 Sistemas de até 10Kwp  R$ 78.000,00 

6-Painel Solar Fotovoltaico 260wCanadian R$ 1.246,70 

7-Inversor Fronius R$ 12.467,00 

8-Quadro Elétrico Fotovoltaico (stringbox) R$ 1.807,00 

9-Conector MC4(par) R$ 33,54 

10-Medidor Remoto para Controlador de Carga R$ 297,70 

11-Disjuntor Schneider 1000DC 25A R$ 414,70 

12-Cabo solar PrysmianAfumex6mm²/1kV/metro R$ 8,44 

 

7.2.7 Preço do kit fotovoltaico (incluindo projeto e instalação) – Quadro 6 

SERVIÇOS (PROJETO + INSTALAÇÃO) VALOR 

1-Kit 1Sistema de 1.5Kwp  R$ 20.000,00 

2-Kit 2Sistema de 2Kwp  R$ 25.000,00 

3-Kit 3Sistema de 3Kwp  R$ 32.000,00 

4-Kit 4Sistema de 5Kwp  R$ 45.000,00 

5-Kit 5Sistemas de até 10Kwp  R$ 97.500,00 
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OBS: valores referência, podendo variar de acordo com a complexidade da 

instalação. (Por exemplo: altura do telhado, distância, rede local, etc.) 

O cálculo de produção de energia baseia-se na radiação solar da região 

selecionada. Diversos fatores como inclinação dos painéis fotovoltaicos, 

sombras ou outro tipo de interferência podem influenciar na produção de 

energia do sistema. 

Baseado na análise da concorrência a empresa adotará uma 

precificação 5% menor que a faixa mínima do portal solar. Esses valores são 

arbitrários, mas pretendem cobrir os preços da operação e gerar lucros. 

 

7.2.8 Promoção 

A empresa divulgará os seus produtos e serviços através das seguintes 

ferramentas: 

a) Folhetos, circulares e cartões, possuem um ótimo custo benefício e irá 

ajudar a divulgar a empresa na região; 

b) Anúncios em classificados e jornais locais; 

c) Parcerias locais com lojas de material de construção e pequenos 

construtores; 

d) Marketing online, através de redes sociais, anúncios no Google com 

base em região (Google adwards), colocação da empresa no Google 

Maps; 

e) Será montada na região uma casa modelo onde os clientes poderão 

visita-la e fazer o acompanhamento online do consumo de energia e a 

projeção da redução na conta de luz. Já existe um sistema semelhante 

funcionando em Santa Teresa no Rio de Janeiro; 

f) Veículo da empresa adesivado com o logo, as cores da empresa, 

telefone site. 
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8 Plano financeiro 

8.1 Estimativa do Investimento Inicial 

A -Equipamentos e Ferramentas – Quadro 7 

Descrição Valor Unitário Quant Total 

1-Notebook Dell Intel Core i3 4Gb 1Tb  R$ 1.890,00 2 R$ 3.780,00 

2-Impressora Multifuncional HP laser R$ 1.390,00 1 R$ 1.390,00 

3- Ar Condicionado Split 18000btus R$ 1.980,00 2 R$ 3.960,00 

4-Equip. Segur./Ferramentas p/trab. em altura(kit) R$ 6.750,00 1 R$ 6.750,00 

SUBTOTAL A R$ 15.880,00 

 

B – Móveis e Utensílios – Quadro 8 

Descrição Valor Unitário Quant Total 

1- Mesa para escritório com gaveta R$ 259,00 3 R$ 777,00 

2-Cadeira para secretária R$ 110,00 3 R$ 330,00 

3-Longarina 3 lugares R$ 340,00 1 R$ 340,00 

4-Arquivo de aço c/4 gavetas R$ 840,00 1 R$ 840,00 

SUBTOTAL B R$ 2.287,00 

 

C – Veículos – Quadro 9 

Descrição Valor Unitário Quant Total 

1-Fiat Fiorino 2013  R$ 26.000,00 1 R$ 26.000,00 

SUBTOTAL C R$ 26.000,00 

 

D – Estimativa dos Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 10 

Descrição Total 

1-Despesas de Legalização R$ 3.000,00 

2-Reforma da Loja R$ 4.000,00 

3-Criação e Hospedagem do Site R$ 2.500,00 

4-Divulgação/Marketing Digital R$ 1.800,00 

5-Software de Gestão Comercial R$ 2.100,00 

SUBTOTAL D R$ 13.400,00 
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E– Estimativa do Estoque Inicial – Quadro 11 

Descrição Valor unitário Quant Total 

6-Painel Solar Fotovoltaico 260wCanadian R$ 767,20 6 R$ 4.603,20 

7-Inversor Fronius R$ 7.672,00 1 R$ 7.672,00 

8-Quadro Elétrico Fotovoltaico(stringbox) R$ 1.112,00 1 R$ 1.112,00 

9-Conector MC4(par) R$ 25,80 2 R$ 51,60 

10-Medidor Remoto para Controlador de Carga R$ 183,20 1 R$ 183,20 

11-Disjuntor Schneider 1000DC 25A R$ 255,20 1 R$ 255,20 

12-Cabo solar PrysmianAfumex6mm²/1kV/metro R$ 5,19 1 R$ 5,19 

SUBTOTAL E R$ 13.882,39 

F – Estimativa do Capital de Giro – Quadro 12 

Descrição Total 

1-Estoque de materiais diretos R$ 13.882,39 

2- Custo fixo R$ 19.137,54 

3- Reserva de Caixa para suporte de vendas a prazo R$ 31.200,00 

SUBTOTAL F R$ 64.219,94 

G- Estimativa do Investimento Total – Quadro 13 

TOTAL DO INVESTIMENTO INICIAL SUBTOTAL(A+C+D+E+F) R$ 135.669,33 

      

Obs.: A empresa manterá em seu estoque apenas os itens de 6 a 12 (Vendas 

ao consumidor), os demais produtos serão vendidos sob encomenda, com o 

prazo de entrega podendo variar entre 3 a 10 dias úteis. Evitando assim uma 

grande quantia imobilizada em estoque. 
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8.2 Estimativa de custos 

8.2.1 Estimativa de Custos de produtos vendidos – Quadro 14 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 

        

DESCRIÇÃO VALOR QUANT ANO I 

        

1-Kit 1 Sistema de 1.5Kwp  R$ 10.000,00 9 R$ 90.000,00 

2-Kit 2 Sistema de 2Kwp  R$ 12.000,00 6 R$ 72.000,00 

3-Kit 3 Sistema de 3Kwp  R$ 16.000,00 4 R$ 64.000,00 

4-Kit 4 Sistema de 5Kwp  R$ 24.000,00 2 R$ 48.000,00 

5-Kit 5 Sistemas de até 10Kwp  R$ 65.000,00 0 R$ 0,00 

6-Painel Solar Fotovoltaico 260wCanadian R$ 767,20 18 R$ 13.809,60 

7-Inversor Fronius R$ 7.672,00 3 R$ 23.016,00 

8-Quadro Elétrico Fotovoltaico(stringbox) R$ 1.112,00 3 R$ 3.336,00 

9-Conector MC4(par) R$ 25,80 3 R$ 77,40 

10-Medidor Remoto para Controlador de Carga R$ 183,20 3 R$ 549,60 

11-Disjuntor Schneider 1000DC 25A R$ 255,20 3 R$ 765,60 

12-Cabo solar PrysmianAfumex6mm²/1kV/metro R$ 5,19 90 R$ 467,28 

      R$ 316.021,48 

 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 

        

DESCRIÇÃO VALOR QUANT ANO II 

        

1-Kit 1 Sistema de 1.5Kwp  R$ 9.500,00 6 R$ 57.000,00 

2-Kit 2 Sistema de 2Kwp  
R$ 
11.400,00 4 R$ 45.600,00 

3-Kit 3 Sistema de 3Kwp  
R$ 
15.200,00 3 R$ 45.600,00 

4-Kit 4 Sistema de 5Kwp  
R$ 
22.800,00 4 R$ 91.200,00 

5-Kit 5 Sistemas de até 10Kwp  
R$ 
61.750,00 2 R$ 123.500,00 

6-Painel Solar Fotovoltaico 260wCanadian R$ 728,84 18 R$ 13.119,12 

7-Inversor Fronius R$ 7.288,40 3 R$ 21.865,20 

8-Quadro Elétrico Fotovoltaico(stringbox) R$ 1.056,40 3 R$ 3.169,20 

9-Conector MC4(par) R$ 24,51 3 R$ 73,53 

10-Medidor Remoto para Controlador de Carga R$ 174,04 3 R$ 522,12 

11-Disjuntor Schneider 1000DC 25A R$ 242,44 3 R$ 727,32 

12-Cabo solar PrysmianAfumex6mm²/1kV/metro R$ 4,93 90 R$ 443,92 

      R$ 402.820,41 
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CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 

        

DESCRIÇÃO VALOR QUANT ANO III 

        

1-Kit 1 Sistema de 1.5Kwp  R$ 9.025,00 10 R$ 112.812,50 

2-Kit 2 Sistema de 2Kwp  
R$ 
10.830,00 6 R$ 81.225,00 

3-Kit 3 Sistema de 3Kwp  
R$ 
14.440,00 7 R$ 18.050,00 

4-Kit 4 Sistema de 5Kwp  
R$ 
21.660,00 3 R$ 81.225,00 

5-Kit 5 Sistemas de até 10Kwp  
R$ 
58.662,50 4 R$ 234.650,00 

6-Painel Solar Fotovoltaico 260wCanadian R$ 692,40 24 R$ 20.771,94 

7-Inversor Fronius R$ 6.923,98 4 R$ 34.619,90 

8-Quadro Elétrico Fotovoltaico(stringbox) R$ 1.003,58 4 R$ 5.017,90 

9-Conector MC4(par) R$ 23,28 4 R$ 93,14 

10-Medidor Remoto para Controlador de Carga R$ 165,34 4 R$ 826,69 

11-Disjuntor Schneider 1000DC 25A R$ 230,32 4 R$ 1.151,59 

12-Cabo solar PrysmianAfumex6mm²/1kV/metro R$ 4,69 120 R$ 702,87 

      R$ 591.146,53 

Obs. Foi usada uma deflação de 5% no custo dos produtos vendidos, uma vez 

que com os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, o aparecimento de 

novas tecnologias e a instalação de algumas fábricas no Brasil, a tendência é 

que aconteça uma baixa nos preços.  

8.2.2 Estimativa de Custos de Comercialização – Quadro 15 

 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO 

 
                      TOTAL 

DESCRIÇÃO ANO I ANO II ANO III 

        

SERVIÇOS R$ 456.000,00 R$ 540.550,00 R$ 834.812,50 

IMPOSTOS (12,54%) R$ 57.182,40 R$ 67.784,97 R$ 104.685,49 

SUBTOTAL R$ 398.817,60 R$ 472.765,03 R$ 730.127,01 

PRODUTOS R$ 137.260,02 R$ 153.197,02 R$ 198.562,06 

IMPOSTOS (10,13%) R$ 13.904,44 R$ 15.518,86 R$ 20.114,34 

SUBTOTAL R$ 123.355,58 R$ 137.678,16 R$ 178.447,72 

TOTAL R$ 522.173,18 R$ 610.443,19 R$ 908.574,73 

TOTAL DEDUÇÕES R$ 71.086,84 R$ 83.303,83 R$ 124.799,82 
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8.2.3 Estimativa de Custos - Mão de Obra direta com encargos  Quadro 16 

Função 
Valor 
Unitário Quantidade Valor Total 

Secretária R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00 

Encargos sociais (1.200,00x80%) Subtotal   R$ 960,00 

Total R$ 2.160,00 

 

8.2.4 Estimativa do Custo Variável – Quadro 17 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

  ANO I ANO II ANO II 

Descrição       

1-Pró Labore(5% Fat. Bruto) R$ 29.663,00 R$ 34.687,35 R$ 51.668,73 

2-Mão de obra terceirizada (5% Serviços) R$ 22.800,00 R$ 27.027,50 R$ 41.740,63 

Total de custos variáveis R$ 52.463,00 R$ 61.714,85 R$ 93.409,35 

 

8.2.5 Estimativa de Custos com a Depreciação dos Bens – Quadro 18 

Ativos Fixos 
Valor do 
bem 

Vida útil 
(anos) 

Depreciação 
(anos) 

Depreciação 
(mensal) 

1-Equip/Ferramentas R$ 10.710,00 5 R$ 2.142,00 R$ 178,50 

2-Móveis e Utensílios R$ 2.287,00 10 R$ 228,70 R$ 19,06 

3-Computadores R$ 3.780,00 2 R$ 1.890,00 R$ 157,50 

4-Veículos R$ 23.000,00 5 R$ 4.600,00 R$ 383,33 

Total R$ 738,39 
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8.2.6  Estimativa dos Custos Fixos – Quadro 19 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS FIXOS 

    

ANO I ANO II ANO III Descrição 1º TRIM 

1-Aluguel R$ 3.600,00 R$ 14.400,00 R$ 17.280,00 R$ 20.736,00 

2-Água R$ 300,00 R$ 1.200,00 R$ 1.440,00 R$ 1.728,00 

3-Luz R$ 360,00 R$ 1.440,00 R$ 1.728,00 R$ 2.073,60 

4-Telef./Internet R$ 417,00 R$ 1.668,00 R$ 2.001,60 R$ 2.401,92 

6-Seguros R$ 510,00 R$ 2.040,00 R$ 2.448,00 R$ 2.937,60 

7-Material Limpeza R$ 300,00 R$ 1.200,00 R$ 1.440,00 R$ 1.728,00 

8-Honorários Contador R$ 2.400,00 R$ 9.600,00 R$ 11.520,00 R$ 13.824,00 

9-Salários R$ 6.480,00 R$ 25.920,00 R$ 31.104,00 R$ 37.324,80 

11-Depreciação R$ 2.215,14 R$ 8.860,56 R$ 10.632,67 R$ 12.759,21 

13-Combustível R$ 1.998,00 R$ 7.992,00 R$ 9.590,40 R$ 11.508,48 

Subtotal R$ 18.580,14 R$ 74.320,56 R$ 89.184,67 R$ 107.021,61 

14-3% sobre sub total R$ 557,40 R$ 2.229,62 R$ 2.675,54 R$ 3.210,65 

Total de Custos Fixos R$ 19.137,54 R$ 76.550,18 R$ 91.860,21 R$ 110.232,25 

Obs. Não foram incluídas as colunas referentes aos trimestres seguintes, pois 

são os mesmos valores do 1º trimestre. 

Para reajuste dos custos fixos, e, considerando um cenário pessimista foi 

usado uma taxa de 10%, acima dos 7,66% que foi a média acumulada do IPCA 

nos últimos 3 anos, segundo o IBGE. 
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8.2.7 Estimativa de Faturamento – Quadro 20  

 

 

8.2.8  Demonstração de Resultados – Quadro 21 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 
ANO I ANO II ANO III 

  TOTAL TOTAL TOTAL 

1-Receita bruta de vendas R$ 593.260,02 R$ 693.747,02 R$ 1.033.374,56 

2- Custos variáveis totais R$ 439.571,32 R$ 547.839,08 R$ 809.355,70 

2.1-(-)Impostos  R$ 71.086,84 R$ 83.303,83 R$ 124.799,82 

2.2-(-) Custo Prod. Vendidos R$ 316.021,48 R$ 402.820,41 R$ 591.146,53 

2.3-(-) Custo variável R$ 52.463,00 R$ 61.714,85 R$ 93.409,35 

3-Margem de contribuição R$ 153.688,70 R$ 145.907,93 R$ 224.018,86 

4-(-) Custos fixos R$ 76.550,18 R$ 91.860,21 R$ 110.232,25 

5-Resultado Operacional R$ 77.138,52 R$ 54.047,72 R$ 113.786,60 

6-Resultado antes do IR R$ 77.138,52 R$ 54.047,72 R$ 113.786,60 

7-(-) IR 15% R$ 11.570,78 R$ 8.107,16 R$ 17.067,99 

10-Lucro liquido R$ 65.567,74 R$ 45.940,56 R$ 96.718,61 

 

SERVIÇOS (PROJETO + INSTALAÇÃO) TOTAL TOTAL TOTAL

1-Kit 1Sistema de 1.5Kwp R$ 120.000,00 R$ 95.000,00 R$ 126.350,00

2-Kit 2Sistema de 2Kwp R$ 150.000,00 R$ 71.250,00 R$ 90.250,00

3-Kit 3Sistema de 3Kwp R$ 96.000,00 R$ 60.800,00 R$ 144.400,00

4-Kit 4Sistema de 5Kwp R$ 90.000,00 R$ 128.250,00 R$ 121.837,50

5-Kit 5Sistemas de até 10Kwp R$ 0,00 R$ 185.250,00 R$ 351.975,00

R$ 456.000,00 R$ 540.550,00 R$ 834.812,50

VENDAS AO CONSUMIDOR

1-Kit 1 Sistema de 1.5Kwp R$ 45.000,00 R$ 14.250,00 R$ 40.612,50

2-Kit 2 Sistema de 2Kwp R$ 0,00 R$ 17.100,00 R$ 32.490,00

3-Kit 3 Sistema de 3Kwp R$ 24.000,00 R$ 22.800,00 R$ 43.320,00

4-Kit 4 Sistema de 5Kwp R$ 0,00 R$ 34.200,00 R$ 0,00

5-Kit 5 Sistemas de até 10Kwp R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6-Painel Solar Fotovoltaico 260wCanadian R$ 22.440,60 R$ 21.318,57 R$ 27.003,52

7-Inversor Fronius R$ 37.401,00 R$ 35.530,95 R$ 45.005,87

8-Quadro Elétrico Fotovoltaico(stringbox) R$ 5.421,00 R$ 5.149,95 R$ 6.523,27

9-Conector MC4(par) R$ 100,62 R$ 95,59 R$ 121,08

10-Medidor Remoto para Controlador de Carga R$ 893,10 R$ 848,45 R$ 1.074,70

11-Disjuntor Schneider 1000DC 25A R$ 1.244,10 R$ 1.181,90 R$ 1.497,07

12-Cabo solar PrysmianAfumex6mm²/1kV/metro R$ 759,60 R$ 721,62 R$ 914,05

R$ 137.260,02 R$ 153.197,02 R$ 198.562,06

R$ 593.260,02 R$ 693.747,02 R$ 1.033.374,56

ANO I

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANO II ANO III
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8.2.9  Fluxo de caixa – Quadro 22 

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

    ANO I 

          

DESCRIÇÃO   1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 

1-Investimento inicial -R$ 135.669,33       

2-Saldo de caixa inicial   R$ 38.555,63 R$ 46.240,70 R$ 56.952,53 

3-Total de entradas   R$ 119.000,00 R$ 117.000,00 R$ 164.753,34 

3.1-Receita de vendas   R$ 54.000,00 R$ 15.000,00 R$ 22.753,34 

3.2Receita de serviços   R$ 65.000,00 R$ 102.000,00 R$ 142.000,00 

4-Total de saídas   R$ 111.314,93 R$ 106.288,17 R$ 144.217,97 

4.1-(-)Custo Prod. Vendidos   R$ 68.000,00 R$ 60.000,00 R$ 86.007,16 

4.2-(-)Impostos   R$ 13.621,20 R$ 14.310,30 R$ 20.111,71 

4.3-(-)Despesas operacionais   R$ 19.137,54 R$ 19.137,54 R$ 19.137,54 

4.4-(-)Provisão para IR 15%   R$ 1.356,19 R$ 1.890,32 R$ 3.623,89 

4.5-(-)Custo variável   R$ 9.200,00 R$ 10.950,00 R$ 15.337,67 

5-Fluxo do período -R$ 135.669,33 R$ 7.685,07 R$ 10.711,83 R$ 20.535,37 

6-(+)Depreciação         

7-Saldo acumulado de caixa   R$ 46.240,70 R$ 56.952,53 R$ 77.487,90 

 

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

    ANO I ANO II ANO III 

          

DESCRIÇÃO   4º TRIM     

1-Investimento inicial -R$ 135.669,33       

2-Saldo de caixa inicial   R$ 77.487,90 R$ 104.123,37 R$ 150.063,94 

3-Total de entradas   R$ 192.506,68 R$ 693.747,02 R$ 1.033.374,56 

3.1-Receita de vendas   R$ 45.506,68 R$ 153.197,02 R$ 198.562,06 

3.2Receita de serviços   R$ 147.000,00 R$ 540.550,00 R$ 834.812,50 

4-Total de saídas   R$ 165.871,20 R$ 647.806,46 R$ 936.655,95 

4.1-(-)Custo Prod. Vendidos   R$ 102.014,32 R$ 402.820,41 R$ 591.146,53 

4.2-(-)Impostos   R$ 23.043,63 R$ 83.303,83 R$ 124.799,82 

4.3-(-)Despesas operacionais   R$ 19.137,54 R$ 91.860,21 R$ 110.232,25 

4.4-(-)Provisão para IR 15%   R$ 4.700,38 R$ 8.107,16 R$ 17.067,99 

4.5-(-)Custo variável   R$ 16.975,33 R$ 61.714,85 R$ 93.409,35 

5-Fluxo do período -R$ 135.669,33 R$ 26.635,48 R$ 45.940,56 R$ 96.718,61 

6-(+)Depreciação         

7-Saldo acumulado de caixa   R$ 104.123,37 R$ 150.063,94 R$ 246.782,55 
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9  Análise financeira de investimentos 

“Um empreendedor mais otimista, ou menos avesso ao risco, pode realizar um 

investimento que outro mais pessimista ou avesso ao risco não realizaria. Uma conjuntura 

econômica mais favorável pode tornar os empreendedores mais otimistas, resultando em um 

boom de investimentos”. (Apostila de matemática financeira para administração, UFF, Eduardo 

Picanço e outros) 

Ter uma ideia genial é só o começo de uma longa caminhada para fazer 

com que ela se transforme em um negócio bem-sucedido. Vários aspectos 

devem ser levados em conta. 

A análise financeira de investimentos é o meio mais adequado para se avaliar a 

viabilidade de projetos ao longo do tempo, dentre os métodos escolhidos para a nossa análise 

usaremos os seguintes indicadores financeiros: 

 Payback é o período de tempo necessário para que as entradas de caixa do projeto 

se igualem ao valor a ser investido, ou seja, o tempo de recuperação do investimento realizado. 

Se levarmos em consideração que quanto maior o horizonte temporal, maiores são as 

incertezas, é natural que as empresas procurem diminuir seus riscos optando por projetos que 

tenham um retorno do capital dentro de um período de tempo razoável. 

Payback descontado é o período de tempo necessário para recuperar o investimento, 

avaliando-se os fluxos de caixa descontados, ou seja, considerando-se o valor do dinheiro no 

tempo. 

Valor Presente Líquido – VPL, leva em conta o valor do dinheiro no tempo. Portanto, 

todas as entradas e saídas de caixa são tratadas no tempo presente. O VPL de um 

investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido do projeto em análise, 

descontado pelo custo médio ponderado de capital. 

Taxa Interna de Retorno – TIR é a taxa “i” que se iguala as entradas de caixa ao valor 

a ser investido em um projeto. Em outras palavras, é a taxa que iguala o VPL de um projeto a 

zero. 

Um aspecto que deve ser considerado é que a utilização exclusiva da TIR como 

ferramenta de análise pode levar ao equívoco de se aceitar projetos que não remuneram 

adequadamente o capital investido, por isso deve ser uma ferramenta complementar à análise.  

(http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/analiseinvestimentos.htm) 
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9.1 Cálculo do VPL, TIR, Payback simples e Payback descontado – 

Quadro 23 

 

ANO 0 1 2 3 

FLUXO DE CAIXA FINAL -R$ 135.669,33 R$ 65.567,74 R$ 45.940,56 R$ 96.718,61 

FLUXO DE CAIXA ACUMULADO -R$ 135.669,33 -R$ 70.101,58 -R$ 24.161,02 R$ 72.557,59 

FLUXO DE CAIXA DESCONTADO -R$ 135.669,33 R$ 59.607,04 R$ 41.764,15 R$ 87.926,01 

FLUXO DE CAIXA DESC. ACUMULADO -R$ 135.669,33 -R$ 76.062,29 -R$ 34.298,14 R$ 53.627,87 

VPL R$ 34.571,24 TMA  10% aa 

TIR 23%       

PAYBACK SIMPLES ANO: 2 MÊS: 2 DIA: 29   

PAYBACK DESCONTADO ANO: 2 MÊS: 4 DIA: 20   

 

9.2 Considerações 

A diferença de tempo de retorno do investimento entre os Payback 

simples e o descontado é aparentemente pequena, no segundo para calculá-lo 

foi descontado seu fluxo de caixa usando a taxa de 10% definida pela empresa. 

O Resultado do VPL foi positivo, isso significa que depois de 

descontados todos os fluxos de caixa a taxa de 10% que foi definida pela 

empresa, foram pagos todos os investimentos e ainda gerou um lucro liquido 

de valor de R$ 34.571,24. 

A TIR também teve um resultado positivo, pois os seus 23% superaram 

a taxa de 10% esperada pela empresa. 

Todos os indicadores financeiros apontam para a viabilidade do projeto, 

visto que o retorno do investimento se dá antes do 3º ano de vida, gerou um 

lucro que pagou o investimento.  

 

9.3  Necessidade de captação de recursos 

Como o capital social da empresa é de R$ 80.000,00 e o investimento 

inicial é de R$ 113.650,93 a empresa necessitará de capital para dar inicio ao 

negócio. Para uma empresa iniciante os bancos seriam uma alternativa 

inviável, pois estes fazem empréstimos a empresas já consolidadas. A melhor 

alternativa seria apresentar o projeto da empresa a investidores anjo, pois 

estes procuram buscar empresas bem no início e podem investir de R$ 50 mil a 

R$ 500 mil reais. 
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