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Abstract-- In recent years, photovoltaic energy use has been 

raising on the entire world, appearing among the largest sources 

of renewable energy generation, behind only of wind energy and 

hydroelectric power. In Brazil, even with all the favorable natural 

characteristics, this energy does not have much participation in 

the energy matrix. With measures to promote the use of the sun 

as a source of renewable energy generation, Brazil begins to see 

an increase in the exploitation of photovoltaic energy. This study 

sought to analyze the best moment to invest in a residential 

photovoltaic system, applying the Real Option Theory (ROT). 

The analysis were carried out through the estimated cash flow 

during the useful life of the photovoltaic system and the value of 

the project was calculated considering two premises, the 

immediate implantation of the system, or using the option to wait 

to invest in the following year, searching the best scenario for the 

investor. Traditional valuation methods such as net present value 

(NPV), internal rate of return (IRR) and payback, as well as, the 

real options theory were used in this study as project evaluation 

methods. 

 
Index Terms — Real options, Photovoltaic system, Investment 

Analysis, Renewable energy, Investment value. 

I.  NOMENCLATURE 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

TIR – Taxa Interna de Retorno.  

TOR – Teoria das Opções Reais 

SFCR – Sistema fotovoltaico conectado à rede 

GD – Geração distribuída 

VPL – Valor Presente Líquido.  

PIS – Programa de Integração Social 

COFINS – Contribuição para Fornecimento da Seguridade 

Social 
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ICMS – Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e 

Serviços 

CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária 

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais 

FV – Fotovoltaico 

II.  INTRODUÇÃO 

energia fotovoltaica vem ganhando espaço no cenário 

mundial de energias renováveis. De acordo com 

SolarPower Europe [1], a capacidade instalada 

mundial atingiu a marca de 306 GWp em 2016, resultando em 

um aumento de 33% em relação ao ano de 2015. Até o início 

do terceiro milênio, a tecnologia era utilizada majoritariamente 

em sistemas isolados, enquanto atualmente mais de 95% são 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Este 

crescimento foi fruto de programas de incentivos à fonte, 

promovidos por países como Alemanha, Austrália, China, 

Espanha, EUA, entre outros. Os preços seguiram caminho 

inverso, caindo significativamente conforme a capacidade 

instalada aumentava, como reflexo da curva de aprendizagem 

e dos ganhos de escala [2]. 

  No Brasil, a Resolução Normativa N° 482 (REN 482) 

estabelece as condições gerais para a conexão de unidades 

geradoras no sistema de distribuição brasileiro e define o 

sistema de compensação a ser adotado pelos consumidores [3]. 

De acordo com a ANEEL [4], as adesões ao modelo de GD 

têm crescido expressivamente no país, ultrapassando 12.290 

conexões acumuladas em 2017, das quais mais de 96% 

representam sistemas FV. A estimativa é que, até 2024, mais 

de 1,2 milhão de consumidores passem a produzir sua própria 

energia equivalente a 4,5GW de potência instalada [5]. 

 Sendo assim, com o aumento do interesse nesse tipo de 

investimento, deve-se investigar a melhor maneira de analisá-

lo, levando-se em conta as incertezas envolvidas no projeto, 

tais como o preço da energia e os preços dos painéis 

fotovoltaicos, visando identificar o melhor momento de se 

investir. Contudo, esta análise requer o conhecimento do 

comportamento futuro de variáveis voláteis, podendo, por 

vezes, tornar o investimento prematuro e sem os ganhos 

esperados pelo investidor, se não houver uma análise correta 

da situação.  

Para minimizar os riscos do investimento e procurando 

determinar o melhor momento de realizá-lo, a teoria das 

opções reais destaca-se frente as metodologias tradicionais, 

por levar em conta as incertezas e flexibilidade do projeto. 
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Sendo assim, questões como o melhor momento de se investir 

(timing), são possíveis de serem analisadas. Vale ressaltar que 

a utilização da teoria das opções reais aumenta 

consideravelmente o valor do investimento, por levar em conta 

opções de flexibilidade do projeto que os métodos tradicionais 

não consideram.  

Neste trabalho, foram realizados estudos através do 

levantamento do fluxo de caixa estimado durante o tempo de 

vida útil de um sistema fotovoltaico residencial e o valor do 

projeto foi calculado considerando duas premissas, a 

implantação imediata do sistema ou a opção de esperar para 

investir no ano seguinte, procurando assim, obter o melhor 

cenário para o investidor. 

 Os métodos tradicionais de avaliação tais como o valor 

presente líquido, taxa interna de retorno e payback, foram 

utilizados nesse estudo como métodos de avaliação do projeto, 

com o propósito de comparação com o método das opções 

reais.  

III.  MÉTODOS DE ANÁLISES DE INVESTIMENTOS 

Neste trabalho, foram utilizados alguns métodos para 

analisar um investimento, a título de comparações posteriores, 

sendo esses métodos apresentados a seguir. 

A.  Valor Presente Líquido 

Destacando-se como melhor prática para avaliação de 

empresas desde a década de 1970, o Valor Presente Líquido 

(VPL) é formulado conforme Equação (1). 
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Sendo I o investimento inicial, T a vida útil do projeto, E(xt) 

o valor do retorno esperado no ano t e k o custo do capital. 

Todavia este método possui como principal desvantagem o 

fato de não levar em consideração a flexibilização das 

variáveis. 

B.  Taxa Interna de Retorno 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é por definição a taxa de 

retorno no qual o valor presente líquido se iguale a zero, ou 

seja, quando o fluxo de caixa descontando se iguala ao 

investimento inicial do projeto. A Equação (2) apresenta a 

formulação da TIR. 
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Sendo F o fluxo de caixa de cada período e t o período em 

questão. 

C.  Payback 

O payback é o período de tempo necessário para se 

recuperar o investimento realizado. Quanto maior o horizonte 

de análise do investimento maiores são as incertezas. Desta 

forma, o payback é uma importante ferramenta para os 

investidores, pois com ele torna-se possível identificar o 

período de tempo necessário para o retorno do capital. Cumpre 

mencionar que o payback pode ser calculado de forma 

descontada, com a diferença de ser avaliado através do fluxo 

de caixa descontado. 

D.  Opções Reais  

Diante da necessidade de novas maneiras de se analisar um 

investimento, surge a Teoria das Opções Reais (TOR), cuja 

maior contribuição está na análise das incertezas dos projetos. 

Essa flexibilidade para se adaptar as alterações futuras 

expande o valor de oportunidade do investimento [6]. 

Como a teoria das opções reais é uma tentativa de modelar 

as decisões dos investidores, as características importantes de 

um investimento – irreversibilidade, incerteza e possibilidade 

de adiamento – tem que ser estudadas com maior detalhamento 

[7]. 

A irreversibilidade é uma característica que leva em 

consideração se a decisão seguirá uma única direção, sem 

possibilidade de retornar à etapa anterior sem nenhum 

prejuízo. 

Em seguida, analisam-se as incertezas do projeto, que 

afetam diretamente a decisão do investidor. Essas incertezas 

podem ser, por exemplo, o preço da energia elétrica, que sofre 

alterações frequentes. 

A possibilidade de adiamento, por fim, identifica a 

viabilidade e o impacto econômico com a postergação da 

decisão do investidor. 

Para a análise e visualização dessas decisões ao longo do 

tempo, utiliza-se o modelo binomial. Este modelo foi 

desenvolvido por Cox, Ross e Rubinstein, em 1979, e tem 

como base a ideia de que o preço do ativo segue um processo 

binomial [8], como apresentado na Figura 1. 

 

 
Fig. 1. Modelo binomial – Valor no processo [8]. 

 

 Assim, em cada período, o preço do ativo pode mudar 

para somente dois valores possíveis. A árvore é construída 

partindo de um valor inicial (S0), e pode obter dois preços 

possíveis (Su e Sd) no segundo período, onde: 

 

    uSoSu                                                                    (3) 

 

    dSoSd                                                                   (4) 
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e
tu   , sendo ∆t = espaço de tempo            (5) 

u
d

1
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Sendo  a volatilidade da incerteza de análise e r a taxa 

livre de risco. 

IV.  ESTUDO DE CASO 

Neste trabalho, foi analisada a implementação de um 

sistema de geração fotovoltaica em uma residência, 

considerando tanto o método tradicional de análise de 

investimento, como a teoria das opções reais. Em ambos os 

casos, trabalhou-se com o horizonte de análise de 25 anos. 

Para a análise a partir dos métodos tradicionais, considerou-se 

a implementação do sistema no ano de 2016. Para a análise a 

partir da TOR, por sua vez, considerou-se a possibilidade de 

adiamento de um ano do investimento, iniciando-se em 2017.  

A.  Sistema Fotovoltaico Residencial – Implantação 

O estudo foi realizado para uma residência (casa) trifásica, 

localizada no Estado de Minas Gerais, na cidade de Juiz de 

Fora. O consumo de energia foi medido ao longo do 

ano de 2015 conforme a Tabela I: 

 
TABELA I 

HISTÓRICO DE CONSUMO 

Mês Consumo (kWh) 

Jan 400 

Fev 410 

Mar 355 

Abr 398 

Mai 363 

Jun 328 

Jul 355 

Ago 407 

Set 361 

Out 361 

Nov 346 

Dez 340 

Total 4424 

Média 368,67 

 

Um dado que merece destaque é o preço do sistema 

fotovoltaico conectado à rede (SFCR) médio anual no Brasil. 

Pôde-se observar que esse preço vem sofrendo uma queda ao 

longo dos anos, tornando investimentos com esse cunho ainda 

mais atrativos.  

 

B.  Capacidade Instalada e Geração Anual 

Inicialmente foi dimensionado um sistema com 

características que se adequam a presente residência. Os dados 

do sistema escolhido são mostrados na Tabela II. 

 
TABELA II 

DADOS DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Gerador de Energia Solar 2,08 kWp - 8 painéis - até 290 

kWh/mês 

Painel Solar Fotovoltaico 265Wp - Canadian CSI CS6P-

265P - BR 

Inversor Fronius Galvo 2.0-1 (2.000W) 

Área Ocupada 12,8 m² 

Total do 

Investimento R$ 15.399,00 

 

  Ao ser determinado o sistema fotovoltaico a ser 

utilizado, pode-se estimar uma geração mensal, através de 

dados do painel encontrados no datasheet e através de dados 

da irradiação que se desejar instalá-lo, nesse caso, a região de 

Juiz de Fora no estado de Minas Gerais. Esta estimativa é 

apresentada na Tabela III. 

 
TABELA III 

Relação entre o Consumo de Energia e a Geração do Sistema Fotovoltaico 

Meses 

Eletricidade 

Consumida 

(kWh) 

Eletricidade 

Gerada pelo 

Sistema (kWh) 

Eletricidade 

Fornecida 

pela rede 

(kWh) 

Jan 400 243,60 156,40 

Fev 410 222,68 187,32 

Mar 355 217,63 137,37 

Abr 398 175,03 222,97 

Mai 363 171,55 191,45 

Jun 328 147,52 180,48 

Jul 355 183,81 171,19 

Ago 407 193,12 213,88 

Set 361 175,03 185,97 

Out 361 212,23 148,77 

Nov 346 222,46 123,54 

Dez 340 235,76 104,24 

Total 

Anual 4424 2400,42 2023,58 

 

C.  Análise utilizando os métodos tradicionais 

 Tendo como objetivo a análise de implantação de um 

sistema fotovoltaico residencial, o lucro a ser considerado é a 

economia da energia. 

No presente estudo os impostos foram considerados, sendo 

assim, a tarifa utilizada foi de R$ 0,86006202/kWh (bandeira 

vermelha) com um reajuste de 5,5% a.a., acompanhando, 

aproximadamente, o valor da inflação. Destacando que, para 

efeito de estudo, o cenário utilizado foi de bandeira vermelha 
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ao longo de todo período de análise. Essa premissa foi 

adotada, levando em consideração o histórico do período de 

teste. 

Sendo assim, considerando a eletricidade consumida ao 

longo do ano de 2015, ainda sem a implantação do painel 

fotovoltaico e utilizando os valores de tarifa, obtém-se a 

conta do consumo de energia anual da residência analisada, de 

R$ 4.181,95, conforme apresentado na Tabela IV. 

 
TABELA IV 

Valor da conta de energia sem geração distribuída 

Mês 

Eletricidade 

Consumida (kWh) 

Valor da conta sem 

GD (R$) 

Janeiro 400 R$          375,44 

Fevereiro 410 R$          384,05 

Março 355 R$          336,74 

Abril 398 R$          373,72 

Maio 363 R$          343,62 

Junho 328 R$          313,52 

Julho 355 R$          336,74 

Agosto 407 R$          381,47 

Setembro 361 R$          341,90 

Outubro 361 R$          341,90 

Novembro 346 R$          329,00 

Dezembro 340 R$          323,84 

Total Anual 4424 R$       4.181,95 

 

A partir das considerações realizadas, comparando os 

cenários com e sem a utilização do painel fotovoltaico, pode-

se verificar a economia que será alcançada com o sistema FV, 

como verificado na Tabela V.  

De forma resumida, os principais parâmetros considerados 

no cenário de implementação do sistema FV na residência no 

ano 0 (2016) são: 

• Custo da implantação do sistema FV: R$ 15.390,00; 

• Energia total consumida: 4.424 kWh; 

• Energia total gerada pelo sistema: 2.400,42 kWh; 

• Eletricidade total fornecida pela rede: 2.023,58 kWh; 

• Valor da conta sem a GD: R$ 4.181,95; 

• Valor da conta com a GD: R$ 2.117,44; 

• Economia obtida: R$ 2.064,51.  

Neste trabalho, assume-se que o investidor usará capital 

próprio para aquisição do sistema FV. Desta forma, a taxa a 

ser utilizada levará em conta o custo de oportunidade para o 

investidor, que, neste estudo foi estimada em 13% a.a., 

seguindo análises realizadas através da taxa Selic e 

do CDI do ano em estudo. 

Considerando as premissas descritas, o tempo de vida útil 

de 25 anos para os painéis, com uma degradação anual de 

0,8%, e um tempo de vida útil de 10 anos para o inversor, 

realiza-se uma análise de viabilidade econômica do projeto 

pelos métodos tradicionais, cujos resultados podem ser vistos 

na Tabela VI. 
TABELA VI 

Resultados do Fluxo de Caixa 

VPL R$ 4.801,90 

TIR 17,583% 

Payback 14 anos 

 

 

 

TABELA V 

Análise da economia de energia 

Mês 

Eletricidade 

Consumida 

(kWh) 

Eletricidade 

Gerada pelo 

Sistema 

(kWh) 

Eletricidade 

fornecida 

pela rede 

(kWh) 

Créditos 

gerados 

(kWh) 

Eletricidade a 

pagar (kWh) 

Valor da 

conta sem 

GD (R$) 

Valor a 

pagar com 

GD (R$) 

Economia 

(R$) 

Janeiro 400 243,60 156,40 0 156,40 R$ 375,44 R$ 165,93 R$ 209,51 

Fevereiro 410 222,68 187,32 0 187,32 R$ 384,05 R$ 192,52 R$ 191,52 

Março 355 217,63 137,37 0 137,37 R$ 336,74 R$ 149,57 R$ 187,17 

Abril 398 175,03 222,97 0 222,97 R$ 373,72 R$ 223,19 R$ 150,54 

Maio 363 171,55 191,45 0 191,45 R$ 343,62 R$ 196,08 R$ 147,54 

Junho 328 147,52 180,48 0 180,48 R$ 313,52 R$ 186,65 R$ 126,88 

Julho 355 183,81 171,19 0 171,19 R$ 336,74 R$ 178,66 R$ 158,08 

Agosto 407 193,12 213,88 0 213,88 R$ 381,47 R$ 215,37 R$ 166,09 

Setembro 361 175,03 185,97 0 185,97 R$ 341,90 R$ 191,37 R$ 150,54 

Outubro 361 212,23 148,77 0 148,77 R$ 341,90 R$ 159,37 R$ 182,53 

Novembro 346 222,46 123,54 0 123,54 R$ 329,00 R$ 137,67 R$ 191,33 

Dezembro 340 235,76 104,24 0 104,24 R$ 323,84 R$ 121,07 R$ 202,77 

Total 

Anual 4424 2400,42 2023,58 0 2023,58 R$ 4.181,95 R$ 2.117,44 R$ 2.064,51 
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Como pode ser observado, o projeto apresenta viabilidade 

se considerar o cenário tradicional, pois a taxa interna de 

retorno está acima da taxa mínima de atratividade escolhida de 

13%, e o valor presente líquido possui um valor positivo. 

Porém, existem variáveis que possuem caráter incerto e, por 

consequência, podem alterar toda a viabilidade do projeto. Na 

Seção D são apresentados os resultados do fluxo de caixa 

considerando o adiamento do projeto em 1 ano. 

D.  Valor do projeto com opção de adiar o investimento 

  A possibilidade de adiamento do investimento no SFCR 

com o objetivo de maximizar o retorno, foi analisada através 

da teoria de opções reais. Para isso, foi necessário estimar a 

volatilidade da variável de incerteza que mais se destaca no 

projeto considerando, o preço da energia elétrica. Vale 

ressaltar que a tarifa de energia elétrica no Brasil é regulada e 

leva em conta diversas variáveis relacionadas aos custos da 

distribuidora e aos custos da energia. Sendo assim, o cálculo 

de volatilidade da tarifa torna-se complexo e de difícil 

determinação.  

Uma premissa adotada é não se considerar a aplicação do 

valor inicial do investimento quando do adiamento do mesmo, 

ou seja, mesmo tendo a quantia necessária para se realizar o 

investimento no ano de 2016, esse valor não foi aplicado em 

nenhum momento ao longo do ano, aguardando a implantação 

do sistema fotovoltaico que ocorreria no ano seguinte. Essa 

situação foi adotada para que se pudesse comparar as duas 

metodologias, tanto o modelo tradicional quando a abordagem 

através das opções reais, em tempos iguais, ou seja, ambos as 

análises ocorrem de acordo com o tempo de vida útil do SFCR 

(25 anos). 

Iniciando a análise, primeiramente foi realizado o cálculo 

da volatilidade da tarifa de energia elétrica. Esse cálculo foi 

necessário porque caso o investidor escolha por adiar a 

implantação do sistema fotovoltaico em sua residência, existirá 

a possibilidade de variação dos valores da tarifa de energia 

elétrica. Essa variação poderá ser tanto para aumento quanto 

para queda da tarifa cobrada. Essa possibilidade de variação 

cria a flexibilidade na decisão. 

 Com isso, a operação para se determinar a volatilidade é 

realizada – nesse caso com dados reais da conta de energia ao 

longo de 2015 – a partir da Equação (8) e os resultados 

obtidos podem ser observados na Tabela VII. 

 

 

n
X

n
X

n
X 

1
                                                        (8) 

 

 Sendo: 

 Xn: Tarifa de energia no ano n; 

 Xn+1: Tarifa de energia no ano n+1. 

 
 

 

 

 

 

TABELA VII 

Volatilidade da tarifa de energia 

Tarifa com imposto 

(R$) Variação 

Volatilidade 0,64780761 0 

0,64618882 -0,00250 

7,43% 0,79546205 0,23101 

0,83838965 0,05397 

 0,88020574 0,04988 

 0,89898122 0,02133 

 0,89047619 -0,00946 

 0,88808422 -0,00269 

 0,85621238 -0,03589 

 0,86949843 0,01552 

 0,88447066 0,01722 

  

E.  Opção de adiar um ano – Custo da energia 

  Analisando essa opção por um período de um ano, tendo 

como referência apenas o custo da energia elétrica 

(considerando as outras variáveis constantes), observa-se que 

existirá uma possibilidade de variação de aumento ou de queda 

desse custo. A tarifa poderá tanto subir 7,71% (u=1,0771), 

quanto cair 7,16% (d=0,9284) no próximo ano, tendo como 

base a volatilidade já calculada (σ=7,43%). Após esse período 

a energia poderá variar entre 0,926373 R$/kWh e 0,798482 

R$/kWh, gerando assim novos fluxos de caixa. A 

probabilidade de aumento da tarifa de energia (p) foi calculada 

em 98,59% e a probabilidade de queda foi calculada em 

1,42%.  

Com esses dados pode-se esquematizar a árvore binomial 

das hipóteses, Fig. 2, e realizar um novo fluxo de caixa. O 

resultado final é disponibilizado na Tabela VIII e Tabela IX. 

 

 
Fig. 2. Árvore Binomial para o adiamento de um ano 

 

 
TABELA VIII 

VPL, TIR, Payback – Adiamento de um ano – Aumento da tarifa de energia 

VPL R$ 6.640,79 

TIR 19,312% 

Payback 13 anos 
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TABELA IX 

VPL, TIR, Payback – Adiamento de um ano – Queda da tarifa de energia 

VPL R$ 3.094,21 

TIR 15,971% 

Payback 16 anos 

 

Para ser possível a comparação dos resultados entre as 

opções reais e o método tradicional, todos devem partir do 

mesmo ano e as análises de queda e aumento de tarifa devem 

ser fundidas, para tal realiza-se: 

 

)0,
1

max(
1 u

V
u

F                                                       (9) 

)0,
1

max(
1 d

V
d

F                                                    (10) 

d
Fp

u
FpF

1
*)1(

1
*

1
                                    (11) 

Sendo assim: 

79,640.6$)0,79,640.6$max(
1

RR
u

F   

21,094.3$)0,21,094.3$max(
1

RR
d

F   

43,6590$)21,094.3$0142,0()79,640.6$9858,0(
1

RRRF 

24,832.5$
13,1

43,590.6

0
RF                                   

 

 Portanto, nas condições apresentadas, caso o investidor 

opte por adiar o investimento em um ano ele obterá um valor 

de oportunidade de R$ 5.832,24, enquanto que, se ele optar 

por investir imediatamente o VPL calculado será de                               

R$ 4.801,90, através dos valores obtidos pode-se esperar do 

investimento de maior valor de oportunidade uma taxa interna 

de retorno maior e um payback mais atrativo, ou seja, em 

menor tempo de retorno do investimento, sendo assim, nessas 

configurações a melhor opção para o investidor seria esperar e 

investir no ano seguinte. 

V.  CONCLUSÕES 

Este estudo apresentou uma análise econômica da 

implementação de um sistema de geração fotovoltaica 

residencial, tendo como objetivo a comparação entre o método 

tradicional de fluxo de caixa e a teoria das opções reais. A 

partir disso, pode-se observar a importância de se considerar 

as incertezas de algumas variáveis fundamentais para o 

projeto. Nesse estudo a variável escolhida foi o preço da 

energia, que é de grande importância para o projeto, sendo 

uma variável que sofre muita influência de fatores externos. 

Finalmente, chegou-se à conclusão de que ao observar o 

comportamento do preço da energia com dados passados, 

pode-se ter uma probabilidade de seu comportamento futuro, 

determinando por fim que a melhor opção deveria ser a espera 

de um ano para realizar o investimento, comprovando assim a 

importância do uso da teoria das opções reais, que permite 

determinar a melhor opção e/ou melhor momento para se 

investir.  
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