
Apresentação e Lançamento  

Selo 
Solar 

Florianópolis, 24 de abril de 2012 
Paula Scheidt Manoel 



Contextualização 

• 8 projetos no BIG/ANEEL = 1.494,36 kW  (potência fiscalizada) 

• P&D Estratégico ANEEL 

• Projeto Estádios Solares 

• Nova regulação ANEEL p/ geração distribuída  

   

   



Fonte: Market Analysis. Avaliação do Selo de Energia Solar Fotovoltaica – Relatório Quantitativo. 2011 

Pesquisa de Mercado  

Visão da população 

Sol como fonte de energia 

• Ideia valorizada 

• Bem vista pela população 

“É como se a empresa desse exemplo para os colaboradores, para os clientes. 

Divulgar uma coisa dessas é muito bacana. Muitas pessoas não conhecem, então a 

empresa utilizando essa iniciativa, utilizando esse tipo de energia, poderia incentivar os 

colaboradores, a empresa ia sair muito melhor na  foto com os clientes, do que uma 

outra empresa que não utiliza.”  



Pesquisa de Mercado  

Visão das empresas 
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As grandes empresas deveriam buscar 
adotar fontes alternativas de eletricidade 

como parte de sua matriz energética, 
mesmo que isso gere custos maiores.

É difícil visualizar os benefícios imediatos 
de usar uma fonte de energia alternativa 

para uma grande empresa.

Os pioneiros na adoção de energias 
alternativas conseguirão mais reputação e 

mercado no médio e longo prazo.

Concorda totalmente Concorda em parte

Discorda em parte Discorda totalmente

Nem concorda nem discorda



62%

28%

10%

Aceitam pagar mais 
caro pela energia solar 
fotovoltaica

Não é aceitável que seja 
mais cara

NS/NR

Avaliação da possibilidade de pagar mais caro pela 
energia solar fotovoltaica – aceitação (percentual) 

62% dos gestores acreditam que a sua empresa pagaria um preço mais 

elevado pela energia solar fotovoltaica do que o pago pela atual principal 

fonte energética.  

 

Pesquisa de Mercado  

Visão das empresas 



Pesquisa de Mercado  

Visão das empresas 

 

Ao menos 25% superior à 
amostra geral 

Ao menos 25% inferior à 
amostra geral 

 

  
Comunicação/ 

Sustentabilidade 
Administração/ 

Produção 
Geral 

Até 5% 21% 12% 16% 

Até 10% 33% 32% 33% 

Até 15% 0% 24% 12% 

Até 20% 17% 12% 14% 

Até 30% 4% 12% 8% 

Até 50% 4% 0% 2% 

NS/NR 21% 8% 14% 

 

Avaliação da possibilidade de pagar mais caro pela energia solar 
fotovoltaica – por perfil de gestor e geral (percentual) 

Dentre eles, a metade (49%) acredita que suas empresas pagariam até 

10% mais caro. 



Retornos intangíveis  

Imagem Corporativa 

Torcedores compram energia do estádio e 

ganham tomada do time – Werder Bremen 



Iniciativa América do Sol 

•Promoção da Energia PV 

• Disseminação de conhecimento 

• Promoção de debates 

• Incentivo a novos projetos  

• Troca de experiências 

 

• Estádios Solares 

• Aeroportos Solares 

• Telhados Solares  



Selo de Energia Verde  

na Alemanha 

• Empresas / organizações 

compradoras de energia 

verde na Alemanha 

O Grüner Strom Label foi fundado 

em 1998 na Alemanha e certifica 

hoje em torno de 120 produtos de 

energia limpa na Alemanha  

www.gruenerstromlabel.de 



Objetivo: incentivar geração PV 

Público-Alvo: Autoprodutores e CL 

Uso da marca: Ações publicitárias 

 

Atividades desenvolvidas:  

• Elaboração da proposta 

• Discussão com diferentes setores  

• Pesquisas de mercado 

• Design da marca 

• Definição das regras 

Selo Solar no Brasil 



Evolução da marca 

  

      

         

         



Regras para obtenção 

Compra no mercado livre 

1. Envio da cópia do contrato de compra     

2. Contrato de longo prazo (≥ 5 anos) 

Subgrupo 

tarifário 

Consumo mínimo anual em MWh 

A1 1.000 

A2 500 

A3 200 

A3a 100 

A4 50 

Autoprodução 

1. Registro BIG ANEEL         

3. Consumo mínimo de energia solar: 



Materiais de Apoio 

Vídeo em animação 

Disponíveis em: 
www.americadosol.org 



A visão da população  

sobre o selo solar 

Felicidade

Aprovação

Entusiasmo

Reflexão

Tranquilidade



54%

77%

77%

77%

48%

79%

88%

88%

51%

78%

82%

82%

O selo é difícil de interpretar

Acredito que os consumidores 
prestam atenção a esse tipo de 
sinalização do compromisso da 

empresa com a sustentabilidade

O selo comunica algo valioso e 
importante para o público alvo da 

minha empresa 

O selo traria prestígio a uma empresa 
que o utilizasse

Geral Administração/Produção Comunicação/Sustentabilidade

Atitudes com relação  

ao selo solar - Empresas  



24,3

23,5
22,1

13,2

11,8

5,1

Um selo ou etiqueta reconhecidos institucionalmente

Uma certificação do governo

A divulgação do compromisso através do balanço social anual da empresa

O aval da comunidade científica

Parceria com uma organização independente como uma ONG ou associação

NS/NR

Indicativos de uso de 

 energia alternativa - Empresas  



Projetos em andamento 

Minas Solar 2014 

Cemig 

Potência : 1,5 MWp 

Pituaçu Solar 

Coelba 

Potência: 400kWp 

Maracanã Solar  

Light/EDF 

Potência : 500 kWp 



Pituaçu Solar 

Geração SOLAR: 630 MWh/ano 

Consumo ATIVO: 360 MWh/ano 

Excedente 

Estádio  Pituaçu Prédio da SETRE 

Cons. ATIVO FORA DE PONTA: 

1.650 MWh/ano (absorve todo o 

excedente de Pituaçu) 
270 MWh 

Foto: Neoenergia/Shirlye Stolze 



 

Megawatt Solar 
 

• Capacidade:1MWp 

•Geração 1,2 GWh por ano = 

consumo anual de 680 casas 

• Primeiro projeto conectado 

a rede de grande porte a ser 

Implantado em prédio público 

brasileiro 

• Venda  da energia no ACL – 

pacotes de 100 MWh/ano  

 



 

www.selosolar.com.br 
 



Obrigada pela atenção! 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh 

c/o Instituto  para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina (IDEAL) 

R. Lauro Linhares, 2123 sala 503ª - Trindade 

T +55 48 3234-1757  

paula.scheidt@giz.de  

mailto:paula.scheidt@gtz.de

