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RESUMO  
 
Gerar energia elétrica de forma limpa tornou-se necessário em todo o globo fazendo 

com que, pressionados por uma descarbonização de seus setores elétricos, alguns 

países sigam em busca de tecnologias sustentáveis e com preços competitivos. A 

geração de energia elétrica através da conversão fotovoltaica da radiação solar é 

uma das alternativas mais econômicas e se tornou uma importante fonte de energia 

na matriz energética de países que possuem potencial para esse setor menor que o 

Brasil, como Alemanha, Itália, França e Espanha. Dessa forma, o Brasil, por ter o 

clima intertropical em maior parte do seu território, tem potencial para se tornar um 

dos principais produtores e consumidores do setor energético solar do mundo. Um 

assunto muito debatido atualmente está vinculado à instalação de painéis solares 

para uso residencial e qual o retorno deste investimento. O objetivo deste trabalho 

foi analisar  a viabilidade econômica da instalação de painéis para uso residencial na 

cidade de Santos/SP, comparando o retorno deste investimento com os 

investimentos tradicionais do mercado financeiro. Definiu-se os modelos, dimensões, 

investimentos e a consequente viabilidade da implementação das placas solares 

para uso residencial, além da montagem das carteiras de investimento para cada 

perfil de investidor modelado pelo software solver. Em conclusão, foi observado que 

o investimento em placas solares mostrou-se viável para uso residencial em Santos, 

com retorno superior à rentabilidade dos investimentos de perfil conservador e 

inferior aos perfis moderado e agressivo, embora a estratégia de investimento no 

mercado financeiro possa trazer bons resultados a longo prazo para todos os perfis. 

Palavras-chaves: energia solar, painéis solares, educação financeira, finanças 

pessoais, investimentos.  
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ABSTRACT  
 
Generating electricity in a clean way has become necessary all over the globe, so 

that, pressured by a decarbonization of their electrical sectors, some countries follow 

in search of sustainable technologies with competitive prices. The generation of 

electricity through photovoltaic conversion of solar radiation is one of the most 

economical alternatives and has become an important source of energy in the energy 

matrix of countries that have potential for this sector smaller than Brazil, such as 

Germany, Italy, France and Spain.In this way, Brazil, for having the intertropical 

climate in most of its territory, has the potential to become one of the main producers 

and consumers of the solar energy sector in the world. A much debated subject is 

currently linked to the installation of solar panels for residential use and what is the 

return of this investment. The objective of this work was to analyze the economic 

feasibility of installing panels for residential use in Santos/SP, comparing the return 

on this investment with traditional financial market investments. The models, 

dimensions, investments and the consequent feasibility of implementing solar panels 

for residential use were defined, in addition to the assembly of investment portfolios 

for each investor profile modeled by the solver software. In conclusion, it was 

observed that the investment in solar panels proved to be viable for residential use in 

Santos, with a higher return than the return on investments with a conservative profile 

and lower than the moderate and aggressive profiles, although the investment 

strategy in the financial market can bring good long-term results for all profiles. 

Keywords: energia solar energy, solar panels, financial education, personal finance, 

investments.  
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento contínuo da população global e seu consumo de energia, 

juntamente com a natureza limitada dos combustíveis fósseis e a poluição causada 

por sua combustão, questionam o atual modelo energético. A busca por um modelo 

baseado no desenvolvimento sustentável a longo prazo estimulou o interesse por 

formas de energia mais limpas e renováveis, para permitir que as pessoas supram 

suas necessidades de energia elétrica sem alterar significativamente as condições 

de vida no planeta (CRUZ; CARVALHO, 2017). 

Como sabemos, especialmente no setor de energia, desde a primeira crise 

energética na década de 1970 em que o gás natural e a gasolina não foram 

suficientes para o aquecimento durante o inverno, o mundo vem se preocupando 

com a falta de combustível para atender às suas necessidades futuras de energia. 

Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a questionar o impacto ambiental 

causado pela atuação inadequada dos seres humanos na natureza, e esse efeito 

começou a afetar o equilíbrio ambiental em nosso planeta. Entre os vários aspectos 

ambientais em questão, podemos citar o aquecimento global, a chuva ácida, a 

destruição de ecossistemas, o efeito estufa, as emissões de gases poluentes na 

queima de combustíveis fósseis e a geração de resíduos.Esses fatos nos levam a 

procurar não apenas fontes de energia limpas, mas renováveis, para evitar a nova 

crise energética. 

Em questões relacionadas à energia, o desafio que enfrentamos é como 

reduzir nossa dependência de fontes de energia fóssil, que, além de altamente 

agressivas ao meio ambiente, também são fontes limitadas de energia. Estudos 

demonstram que a maior parte da poluição atmosférica provém da queima de 

combustíveis fósseis, e esta queima libera gases estufa na atmosfera, resultando em 

aquecimento global e chuva ácida (SOLAIS, 2018). 

A dependência desse tipo de energia provou ser arriscada, pois estima-se que 

as reservas de carvão e gás natural durem por cerca de um século, e as reservas de 

petróleo tenham cerca de 40 anos de tempo de exaustão (calculado a partir do que a 

tecnologia atual permite). Este prazo gera preocupação, pois a matriz energética 

mundial possui apenas 8% de fontes alternativas, enquanto os combustíveis fósseis 

representam 87%, sendo 33,5% cobertos apenas pelo petróleo (RIBEIRO et al., 

2012). 
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Não é difícil perceber que nossa dependência de combustíveis fósseis já é um 

problema e, à medida que nos aproximamos do esgotamento das reservas de 

petróleo, a situação está cada vez pior. Portanto, o mundo está correndo para 

desenvolver tecnologias que possam utilizar energia renovável, o que é encabeçado 

por alguns países como China, Estados Unidos, Japão, Índia e Reino Unido (REN21, 

2016). 

O Brasil é o território com maior incidencia de radiação solar mundial. Devido 

à proximidade com a linha do equador, o país possui alta taxa de sol durante o dia e, 

devido às características translacionais do planeta, quase não há mudanças ao 

longo do ano. Segundo o Atlas Solar Brasileiro (2017), o país recebe mais de 3.000 

horas de sol durante o ano, o que corresponde a uma faixa diária de 4500 a 6300 

Wh/m². A Alemanha, por exemplo, é destaque mundial em relação à utilização de  

energia fotovoltaica e, quando em comparação com o Brasil, suas áreas com maior 

incidência têm cerca de 40% menos luz solar. Mesmo assim, o Brasil ainda não 

aproveita seu potencial de energia solar, correspondendo a pouco mais de 2% da 

matriz energética atual (BOREAL SOLAR, 2021). 
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Figura 1. Mapa do Brasil em relação ao potencial de geração solar fotovoltaica anual, 
admitindo uma taxa de eficiência de 80% para geradores fotovoltaicos fixos. 

 
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar (2ª edição). 

 
O investimento em pesquisas em fontes de energia capazes de atender às 

necessidades da sociedade, levou a múltiplas ideias sobre energia explorável. 

Inicialmente, algumas foram descartadas e as mais promissoras começaram a 

receber mais atenção e esforço. Entre as fontes alternativas de energia 

pesquisadas, em termos de geração de energia limpa, eficiência e confiabilidade, os 

resultados iniciais com melhor desempenho incluem: biomassa, células de 

combustível, energia eólica, energia geotérmica, energia solar e marés (RIBEIRO et 

al., 2012). Entre essas fontes de energia, devido à semelhança dos métodos de 

conversão com as fontes de energia tradicionais, o método de uso da biomassa é o 

mais uniforme, enquanto a energia eólica e a energia solar são as fontes de energia 

que vêm recebendo maior foco atualmente, mostrando serem recursos 

completamente limpos, com impacto ambiental quase nulo e com características 

técnicas que as tornam economicamente mais viáveis (ZANONI, 2018). 

A energia solar refere-se à energia cuja fonte é o Sol. Várias tecnologias 
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podem ser empregadas para sua captação, como as usinas heliotérmicas, 

aquecedores e painéis solares. Após realizada a captação, a luz solar é convertida 

em energia, podendo ser energia elétrica como nos painéis fotovoltaicos, ou energia 

térmica como nas usinas heliotérmicas e aquecedores solares. Em residências, a 

energia solar é utilizada na produção de energia elétrica através de sistemas 

fotovoltaicos. A conversão da energia solar em energia elétrica ocorre nas células 

fotovoltaicas, feitas de material semicondutor, principalmente o silício. A incidência 

da luz solar nas células fotovoltaicas causa movimentação dos elétrons do material 

condutor, movendo-os por toda área do material afim de que, através da diferença 

de potencial que existe entre os semicondutores, ocorra captação por um campo 

elétrico. Assim é gerada a eletricidade. A radiação solar que incide na área da célula 

fotovoltaica que é capaz de ser convertida em energia elétrica, é conhecida com 

eficiência de conversão. Atualmente, as melhores células apresentam um índice de 

eficiência igual ou superior a 18% (SOUSA, 2021). 

Segundo Lima (2021, p. 20) o sistema fotovoltaico é “constituído por painéis, 

módulos e equipamentos elétricos e não exige um ambiente com alta radiação para 

funcionar. No entanto, a quantidade de energia produzida depende da densidade 

das nuvens, ou seja, quanto menor a quantidade de nuvens no céu, maior será a 

produção de eletricidade”. A obtenção de energia solar mostra-se como uma 

promessa para o futuro, crescendo rapidamente devido aos incentivos que estão 

sendo realizados para países adotarem fontes renováveis de energia, além da 

diminuição dos preços de instalação. Com isso, um assunto muito estudado se trata 

de qual o investimento inicial necessário para a instalação dos sistemas fotovoltaicos 

e qual o  prazo de retorno deste investimento.  

Primeiramente, para analisar a viabilidade do projeto, é necessário entender o 

que é investimento. Investimento pode ser definido como um gasto ou aplicação de 

recurso que tenha rentabilidade no futuro. Sabendo isso, é preciso analisar qual o 

retorno que o investimento inicial na instalação do sistema fotovoltaico trará, 

mensurando os valores em relação ao tempo, sempre levando em consideração que 

a utilização da energia solar reduz os impactos ambientais quando comparada à 

matriz energética atual. 

Após feita a análise da viabilidade do projeto, é necessário fazer uma 

comparação com os investimentos tradicionais, para analisar qual é a melhor hora 

de realizar o projeto e qual traz a melhor projeção de retorno, tanto em tempo, 
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quanto em capital. Para isso, faz-se necessária educação financeira, em que o 

conhecimento de diversos tipos de investimento são obtidos.  

A educação financeira não faz referência apenas ao ato de poupar, diminuir 

gastos e juntar dinheiro. É uma constante busca pela segurança material e 

emocional, e por uma melhor qualidade de vida para o presente e futuro, 

desfrutando dos momentos da vida sem medo de imprevistos. (WISNIEWSKI, 2011). 

Para analisar qual o retorno no futuro e qual será o melhor investimento, é 

necessário saber qual é o perfil de investidor para cada caso. Segundo a corretora 

Rico (2019) o perfil de investidor é determinado a partir da análise de características 

focadas, principalmente, em relação aos riscos dos investimentos. Pode ser usado 

para indicar a carteira mais adequada de acordo com cada perfil, que pode variar em 

conservador, moderado ou agressivo. O conservador prioriza a segurança, 

mantendo o grande volume de investimentos de sua carteira em aplicações de baixo 

risco, sempre visando a preservação do seu patrimônio. O moderado está entre o 

conservador e o agressivo. Gosta de estar seguro, porém se permite arriscar a longo 

prazo caso apareça alguma situação que lhe é favorável. Sua principal característica 

é a versatilidade, buscando tirar o máximo proveito dos investimentos. Já o 

agressivo não têm medo de arriscar, entende que as perdas a curto prazo são 

temporárias e necessárias para maiores lucros a longo prazo. Sua principal 

característica é possuir uma maior compreensão do mercado financeiro, sendo mais 

focado nas estratégias que trarão maior retorno, sem temer o risco. 

2.OBJETIVOS 

 
Este estudo tem como objetivo comparar o investimento da implantação de 

sistemas fotovoltaicos para uso residencial na cidade de Santos com investimentos 

tradicionais do mercado financeiro. Dados como a média de uso energético 

residencial, considerando o número de moradores, a região em que está localizada e 

qual o tempo de retorno esperado para o investimento serão levados em 

consideração. Além disso, será avaliada a educação financeira para a gestão das 

finanças pessoais dos interessados em realizar o projeto, traçando o perfil de cada 

investidor e qual seria o retorno para cada tipo de perfil, levando em consideração o 

investimento inicial necessário para a instalação dos painéis solares. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os painéis fotovoltaicos estão cada vez mais presentes nas residências. Além 

de não produzirem poluentes e reduzirem o impacto ambiental, também diminuem 

os gastos e valorizam a propriedade em que são instalados. 

3.1 Avaliação da viabilidade da instalação dos painéis solares 

De acordo com empresa Boreal Solar (2021), seis passos são importantes 

para a avaliação da viabilidade, sendo eles: 

 Modelo do painel e a empresa de instalação 

A escolha do modelo e do valor do painel depende do objetivo do consumidor, 

do investimento inicial e da preferência do fabricante. O recomendado é priorizar 

uma marca conhecida, consultar seu histórico, credibilidade e estrutura. Garantindo 

o acompanhamento e a orientação ao longo do procedimento de instalação e 

manutenção. 

 Estudo técnico e de viabilidade 

Antecedendo a instalação é realizado um estudo que avalia a estrutura da 

edificação e o tipo de equipamento ideal. A quantidade de moradores e a média de 

consumo são considerados. Outro ponto avaliado é a incidência de radiação solar no 

local escolhido, variando pela região geográfica. Assim, especialistas técnicos 

conseguem indicar o equipamento ideal para o objetivo e o orçamento do 

proprietário. 

 Acesso à rede elétrica  

Uma vez definidos a quantidade, o peso e a área de instalação, é necessário 

investigar a integração do sistema solar fotovoltaico com a rede pública. Para que a 

energia captada através da luz solar seja conduzida aos equipamentos elétricos, a 

corrente gerada deve chegar até o inversor fotovoltaico e ser convertida para o 

padrão de consumo. Quando a sua unidade produz mais energia do que é 

consumido, essa energia volta à rede pública e é transformada em créditos de 

energia válidos por até cinco anos.  

 Autorização da concessionária de energia 

A concessionária de energia da região deve autorizar a implantação do painel 

ao imóvel e à rede elétrica. Profissionais especializados, como técnicos e 

engenheiros, devem realizar essa tarefa utilizando o estudo técnico e as 
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características da edificação para solicitar a homologação por parte da companhia 

de distribuição elétrica. Esse procedimento está previsto na regulamentação que 

rege o segmento de energia solar. 

 Instalação dos painéis e do conversor 

Após todas as burocracias serem resolvidas, a instalação é iniciada. São 

instalados suportes de fixação dos painéis no local escolhido e é realizada a 

conexão dos cabos que ligam ao conversor e ao quadro de distribuição. É 

necessário que o equipamento e material utilizado possua certificado do Inmetro. 

 Vistoria da concessionária 

O último passo é a vistoria da concessionária. Técnicos da companhia elétrica 

analisam a instalação, autorizando o início do uso do sistema. Um medidor de 

modelo bidirecional é instalado, medindo qual a quantidade de energia que será 

consumida e qual será reinjetada na rede elétrica, gerando créditos de energia com 

a conessionária.  

3.2 Investimentos 

3.2.1 Ações 

Uma ação pode ser definida como a menor parte do capital de uma empresa. 

Quem compra ações de uma companhia adquire também os direitos e os deveres de 

um sócio. Ao se tornar acionista de uma empresa, um dos principais benefícios é 

participar dos resultados que ela obtiver. Quando a empresa obtém lucro, uma parte 

é dividida entre seus sócios na forma de dividendos, de acordo com a proporção de 

ações que cada um possui. Além dos dividendos, o acionista ainda pode ganhar com 

a valorização do preço das ações (POLIDORIO et al., 2018). 

3.2.2 Fundos Renda fixa 

Em uma aplicação de renda fixa, o investidor empresta dinheiro para bancos, 

governo ou empresas, e em troca recebe uma remuneração que é determinada no 

momento da aplicação, conhecida como taxa de juros (POLIDORIO et al., 2018). Os 

fundos de renda fixa devem ter pelo menos 80% de sua carteira alocada em ativos 

que seguem a variação da taxa de juros ou índices. Com isso, os fundos de renda 

fixa são investimentos de menor risco quando comparados aos fundos de renda 

variável, porém possuem rentabilidade limitada (FREITAS, 2020).  
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3.2.3 Fundos de Renda Variável 

Investimentos em renda variável, diferente da renda fixa, não possuem taxas 

de rentabilidade prefixadas. O valor investido sofre oscilações, variando de acordo 

com o mercado (POLIDORIO et al., 2018). Fundos de Investimento de Renda 

Variável são grupos de investidores que realizam a aplicação de recursos de acordo 

com a administração de um gestor. A maior parte dos ativos devem ser de natureza 

variável (FREITAS, 2020). 

3.3 Empresas comprometidas com a sustentabilidade 

Góis (2021) defende que no mercado corporativo, é cada vez mais valorizado 

o conceito de sustentabilidade, conhecido como ESG (Environmental, Social and 

Governance), usado para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de 

uma companhia. 

Em 2020, o principal Índice de Sustentabilidade (ISE) da bolsa de valores 

brasileira (B3) superou a valorização do Ibovespa, o mais importante indicador do 

desempenho médio das ações negociadas no Brasil 

Práticas sustentáveis estão se tornando cada vez mais indispensáveis para o 

mundo corporativo, mas apenas a minoria do mercado de ações do Brasil que 

atende e se compromete aos critérios de sustentabilidade.  

Ainda segundo Góis (2021) a B3 montou um conjunto de índices de 

sustentabilidade, com o objetivo de criar atrativos para investidores comprometidos 

com práticas sustentáveis. Com os índices definidos, a B3 espera que as empresas 

incorporem as questões ESG. 

 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3): composto de ações 

selecionadas a partir de aspectos econômicos, financeiros, ambientais, 

sociais, de governança corporativa, entre outros.  

 Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3): comprometimento das 

companhias na transparência em suas emissões e a se prepararem 

para uma economia de baixo carbono. 

 Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC): 

seguindo critérios estabelecidos pela B3, fazem parte do IGC ações 

das companhias com a melhor governança. 
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 Índice de Governança Corporativa Trade (IGCT): esse índice é 

semelhante ao IGC, mas tem critérios adicionais que garantem uma 

maior liquidez.  

 Índice Governança Corporativa – Novo Mercado (IGC-NM): o índice 

relaciona as ações participantes do Novo Mercado que adotam, de 

forma voluntária, práticas de governança corporativa além das exigidas 

pela legislação brasileira. 

 Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG): as empresas que 

oferecem as melhores condições de proteção aos acionistas 

minoritários estão reunidas nesse índice. Em uma proposta de compra 

de controle acionário, a cláusula de tag along estende aos minoritários 

o direito de vender suas ações por, pelo menos, 80% do valor 

oferecido aos acionistas majoritários. 

Foram escolhidas 5 ações de empresas de setores diferentes que atendem 

todos os índices de sustentabilidade do b3, além de 3 fundos de renda fixa e renda 

variável. 

 Americanas (LAME4) 

As Lojas Americanas possuem objetivo claro e definido com foco na melhora 

progressiva do desempenho ambiental. Sua alta direção e diretoria têm o 

compromisso de seguir esta política. Um Comitê de Sustentabilidade focado 

especialmente nas mudanças climáticas, está ligado diretamente ao Conselho de 

Administração e ao CEO (Chief Executive Officer) do grupo.  

 Suzano (SUZB3) 

Conhecida mundialmente como maior produtora de celulose e líder na 

produção de papel, a Suzano busca processos eficientes, rentáveis e sustentáveis 

que vão desde a forma de tratamento das florestas até os produtos finais em 

circulação. Possui um comitê focado em auxiliar o Conselho de Administração para 

práticas sustentáveis e também é realizado um trabalho da diretoria focado em 

práticas sustentáveis no ambiente corporativo.  

 Lojas Renner (LREN3) 

A companhia do segmento de moda, além de assinar voluntariamente 

compromissos sustentáveis globais, como  o Pacto Global das Nações Unidas, 

Princípios de Empoderamento das Mulheres e o Pacto pela Erradicação do Trabalho 

Escravo, possui princípios de preservação ambiental e de desenvolvimento 
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socioeconômico.  

Além de estar enquadada em todos índices de sustentabilidade e governança 

corporativa da B3, a varejista também está vinculada ao Índice de Sustentabilidade 

da Dow Jones (DJSI). O desenvimento sustentável das Lojas Renner é estabelecido 

a partir de um comitê composto pela diretoria de RH e pelo Conselho de 

Administração.  

 Natura (NTCO3) 

A Natura adotou práticas sustentáveis que vão desde a utilização de produtos 

naturais em suas fórmulas que, quando em produto final, são contidos em 

embalagens recicláveis e ecológicas, até a abolição de teste em animais. A empresa 

possui certificação do programa Leaping Bunny da Cruelty Free International, pelo B-

CORP (certificado dado às companhias que utilizam parte de seus lucros para 

benefícios socioambientais) e da Union Ethical Biotrade (certificado dados às 

companhias que utilizam como matéria-prima ingredientes de origem sustentáveis). 

 Marfrig (MRFG3) 

A empresa do setor de processamento de carne bovina está preocupada em 

melhorar as práticas da produção de carne de seus fornecedores a partir da criação 

do Programa Marfrig Club em 2010. A intenção da iniciativa é incentivar práticas 

sustentáveis do mercado pecuário e das propriedades rurais.  

Os principais compromissos sustentáveis da companhia vão desde a 

rastreabilidade de seus produtos, o bem-estar e a sanidade animal, a preservação 

do meio ambiente, a destinação e tratamento de resíduos, até práticas de 

governança como a promoção da saude dos colaboradores e o respeito às normas 

trabalhistas. 

3.4 ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 

As porcentagens que serão alocadas em cada tipo de investimento variam de 

acordo com o perfil de investidor.  

Tabela 1 - Proporção que deveria ser alocada em cada tipo de investimento para o perfil conservador. 

 
Fonte: Próprio Autor 
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Tabela 2 - Proporção que deveria ser alocada em cada tipo de investimento para o perfil moderado. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 3 - Proporção que deveria ser alocada em cada tipo de investimento para o perfil agressivo. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

3.5 Ferramenta de análise de dados - Solver 

O Solver é um software integrado ao Excel que resolve problemas de 

programação linear através de programação matemática. É uma ferramenta robusta 

que permite a realização de simulações utilizando análise de sensibilidade com uma 

ou mais variáveis, com restrição de parâmetros. O solver pode ser utilizado para 

determinar o valor máximo ou mínimo de uma célula do Excel, com base em alguns 

parâmetros visando a otimização do resultado (Voitto, 2020). 

O Solver funciona com células direta ou indiretamente relacionadas com a 

fórmula da célula de destino. Todas as células, caso tenham influência no resultado, 

poderão ser alteradas pelo programa desde que respeitem as restrições impostas e 

que atinjam o resultado mais otimizado possível. São 3 os elementos principais que 

auxiliam na resolução dos problemas de modelagem matemática (Voitto, 2020), 

sendo eles: 

Variáveis de decisão: incógnitas a serem definidas com a resolução do 

problema. 

Restrições: limitantes das variáveis de decisão aos valores possíveis. 

Função-Objetivo: célula a ser maximizada ou minimizada, dependente dos 

valores das variáveis de decisão. 
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4. RESULTADOS 

Identificação das melhores opções da implementação do sistema de energia 

fotovoltaica  

Com base em informações da Alva Engenharia, empresa que já possui placas 

solares instaladas em Santos, foi calculado o que seria necessário para suprir o 

consumo de energia médio mensal residencial. A primeira placa escolhida está 

localizada no bairro Aparecida e é do modelo jkm330pp-72, enquanto a segunda 

placa está localizada no bairro Vila São Jorge e é do modelo jkm325pp-72 

(GASPARINI, 2019).  

Tabela 4 - Energia produzida por cada sistema fotovoltaico. 

Fonte: Alva Engenharia. 

Segundo informações do Governo do Estado de São Paulo, o consumo médio 

mensal para a cidade de Santos em 2018 foi de 241 kilowatts hora por residência. 

Com isso, foi realizado um projeto que supra essa demanda.  

Figura 2 - Investimento total e economia mensal do projeto. 

 

Fonte: NeoSolar. 
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Figura 3 - Sistema fotovoltaico indicado para o projeto.

 

Fonte: NeoSolar. 

 

Figura 4 - Redução estimada do impacto ambiental.  

 

Fonte: NeoSolar. 

4.1 Análise do retorno dos investimentos 

Através da ferramenta solver, foram determinadas as proporções que serão 

alocadas em cada tipo de investimento, de acordo com o perfil de investidor. O risco 

da carteira está diretamente ligado à matriz de covariância, pois esta representa a 

relação de um investimento com o outro. Quanto maior a variância da carteira, maior 

é o risco. Ou seja, para um investidor conservador o objetivo é minimizar a variância 

da carteira, enquanto para um investidor agressivo o objetivo é maximizar o retorno.  
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A Selic é a taxa básica de juros que o Banco Central utiliza para controlar as 

movimentações nos preços devido à inflação (Banco Central, 2021). A poupança por 

exemplo rende aproximadamente 70% da taxa Selic, o que faz com que a 

rentabilidade do dinheiro guardado esteja 30% abaixo da base da inflação, ou seja, 

deixar o dinheiro rendendo na poupança é, literalmente, perder dinheiro. Neste 

estudo a Selic foi apontada para fins comparativos.   

Tabela 4 - Retornos dos ativos da carteira e da taxa Selic nos últimos 5 anos. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

4.1.1 Perfil conversador 

Tabela 5 - Matriz de covariância dos investimentos para o perfil conservador.

 Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 6 - Retorno da carteira anual e alocação ótima da carteira levando em consideração menor 

risco. 

 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Gráfico 1 - Rendimento da carteira de perfil conservador considerando os retornos históricos dos 
últimos 5 anos. 

 

Fonte: XP Investimentos. 
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4.1.2 Perfil Moderado 

Tabela 7 - Matriz de covariância dos investimentos para o perfil moderado. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Tabela 8 - Retorno da carteira anual e alocação ótima da carteira levando em consideração risco 
médio. 

 
Fonte: Próprio Autor. 
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Gráfico 2 - Rendimento da carteira de perfil moderado considerando os retornos históricos dos últimos 
5 anos. 

 

Fonte: XP Investimentos. 

4.1.3 Perfil agressivo 

Tabela 9 - Matriz de covariância dos investimentos para o perfil agressivo. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 10 - Retorno da carteira anual e alocação ótima da carteira levando em consideração 
maior retorno.  

 
Fonte: Próprio Autor. 

Gráfico 3 - Rendimento da carteira de perfil agressivo considerando os retornos históricos dos 
últimos 5 anos. 

 
Fonte: XP Investimentos. 

5. CONCLUSÃO 

O retorno do investimento em painéis solares na cidade de Santos é próximo 

a 15% ao ano, e deve ser comparado aos investimentos do perfil conservador que 

foi estimado para 14%, por ser um investimento de baixo risco. Com isso, conclui-se 

que o projeto de painéis solares é mais viável para investidores conservadores. 

Mesmo sabendo que a escolha das ações foi feita com base em empresas 

consideradas sustentáveis pela bolsa de valores, o impacto positivo na natureza é 

muito maior no projeto de painéis solares. 
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Considerando apenas o retorno financeiro, os perfis moderado e agressivo 

apontaram para retorno do investimento em menor tempo, sendo em 5 e 4 anos, 

respectivamente, enquanto para o projeto de painéis solares aconteceria em 6 anos 

e 8 meses, aproximadamente.  

Enquanto para os projetos de energia fotovoltaica é necessário um 

investimento inicial entre 10 e 15 mil reais, na bolsa de valores é possível a 

montagem da carteira de investimentos a partir de 1 mil reais, tornando mais viável o 

investimento na bolsa para investidores com menor aporte inicial.  

A viabilidade do projeto se dá devido à localização da cidade de Santos/SP na 

zona intertropical do globo, mesmo que a cidade tenha alto número de edificações.  
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