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Abstract— In recent years, the generation of photovoltaic 

energy has become one of the most promising forms of renewable 
energy generation. Brazil is one of the countries with the greatest 
potential for photovoltaic generation due to its vast territory as 
well as its tropical location. Although its favorable environment, 
there are gaps that undermine the country’s competitiveness in 
relation to other countries such as the lack of qualification of 
available workforce, adjustments of the suppliers to their 
demands, and great need for investments in technology. In this 
sense, this paper proposes the use of model based on Analytic 
Hierarchy Process (AHP) for measuring the level of 
competitiveness in the generation of photovoltaic energy in the 
structural and business spheres. The proposed model was applied 
in two Brazilian photovoltaic plants and has proven itself as a 
valuable tool for measuring competitiveness. 

Keywords— Multi-criteria decision aid; Organizational 
competitiveness; Performance indicators; Performance 
measurement; Photovoltaic energy. 

I. INTRODUÇÃO 
A crescente demanda por energia elétrica apresenta um 

cenário mundial de busca por novas fontes de energia que 
possam atender ao acelerado aumento do consumo, de forma 
não poluente, sustentável e economicamente viável. Uma das 
questões fundamentais para o desenvolvimento sustentável está 
na inovação e desenvolvimento de tecnologias de conversão e 
aproveitamento de recursos energéticos naturais. A importância 
da disponibilidade de energia para o desenvolvimento de um país 
é amplamente conhecida, porém atualmente demanda-se a 
aplicação de tecnologias que possibilitam o incremento da 
geração com impactos ambientais reduzidos [1]. No cenário 
nacional, o crescimento econômico impõe uma demanda 
crescente de energia. A melhoria na qualidade de vida da 
população vem sendo alcançada com a evolução da renda de 
grande parte da população brasileira nos últimos anos, 
possibilitando o acesso às infraestruturas básicas como moradia, 
saneamento e transporte. Programas de eletrificação rural 
também foram responsáveis por um impacto importante, uma vez 
que houve um acréscimo de 3,2 milhões de domicílios rurais 
eletrificados nos últimos 10 anos [2].  

Neste sentido, destaca-se a importância que a energia solar 
pode desempenhar na expansão da matriz elétrica brasileira, 
aumentando sua resiliência com a diversificação das fontes e 
exploração de possíveis complementaridades. O aproveitamento 

do recurso energético solar consiste na conversão da energia 
emitida pelo Sol em energia térmica ou diretamente em 
energia elétrica (processo fotovoltaico). O uso de tecnologias 
de conversão de energia solar vem crescendo mundialmente 
a taxas elevadas, tanto para aplicações térmicas, quanto 
fotovoltaicas. Entre 2010 e 2016, a capacidade instalada 
global por sistemas fotovoltaicos cresceu em média 40% 
contra 16% da eólica e aproximadamente 3% da hídrica [3] 

O Brasil possui características naturais favoráveis para 
a geração de energia solar dado que sua maior faixa 
territorial se localiza em baixas latitudes, o que resulta 
elevados níveis médios de irradiação.  Além disso, há uma  
contínua trajetória de queda do custo dos insumos para 
sistemas fotovoltaicos. Tais fatores potencializam a 
atração de investidores, a expansão da utilização da 
energia fotovoltaica em organizações e o 
desenvolvimento de um mercado interno, permitindo que 
se vislumbre um papel importante na matriz elétrica para 
este tipo de tecnologia [4]. 

Diante deste cenário, para obter uma vantagem 
competitiva e defender posições estratégicas no mercado 
energético é necessário que os gestores conheçam e 
compreendam a dinâmica dos atores nos âmbitos 
empresarial e estrutural, permeados pelos indicadores 
capazes de mensurar, de fato, sua realidade específica [5]. 
Além disso, torna-se determinante para o avanço deste 
mercado o monitoramento da competitividade sistêmica, 
a qual se evidencia como sendo a barreira mais crítica para 
o desenvolvimento e ampliação desta fonte geradora de 
eletricidade. 

Sendo assim, constata-se que a geração de energia 
fotovoltaica está inserida em um ambiente mundialmente 
competitivo, principalmente por apresentar-se em um setor 
com características específicas, o que obriga as unidades 
de geração solar a desempenhar seus processos com 
máxima eficiência, principalmente aqueles fatores 
considerados como os mais relevantes para a 
competitividade. A partir dessa necessidade, verifica-se a 
inexistência de ferramentas gerenciais estruturadas que 
sejam capazes de auxiliar na identificação, mensuração e 
análise desses indicadores, de modo que a construção de 
uma modelagem possa apresentar aos gestores o nível de 



competitividade em que se encontra a sua geração da energia 
a partir da fonte fotovoltaica.  

O presente artigo tem por objetivo propor uma modelagem 
baseada em indicadores de desempenho estruturados em um 
instrumento de pesquisa para mensurar o nível de 
competitividade de unidades geradoras de energia 
fotovoltaica.  

II. ELEMENTOS QUE IMPACTAM NA 
COMPETITIVIDADE NA GERAÇÃO 

FOTOVOLTAICA 
Para avaliação da competitividade da geração fotovoltaica 

considerou-se o custo do investimento, a produtividade da 
conversão da energia solar, assim como a visão voltada à 
gestão da energia fotovoltaica no processo produtivo.  

O custo de investimento em sistemas fotovoltaicos pode 
ser classificado em três itens principais: os módulos 
fotovoltaicos, o inversor e o “Balance of the System (BoS)”, 
que engloba as estruturas mecânicas de sustentação, 
equipamentos elétricos auxiliares, cabos e conexões e a 
engenharia necessária para a adequação dos componentes do 
sistema, assim como custos gerais de instalação e montagem 
[6]. Considerou-se na análise de competitividade as seguintes 
premissas: 

1) Preço dos sistemas depende fortemente da potência de 
instalação.  

2) Para internalização dos custos no Brasil, considerou-se 
a incidência de impostos (imposto de importação, IPI, 
ICMS, PIS, COFINS), os quais nem sempre ocorrem de 
forma homogênea sobre todas as parcelas.  

3) Para definição e estimativa dos investimentos 
necessários, são tomados como base os preços 
internacionais dos equipamentos (módulos e 
inversores), são adicionados custos com frete, seguro, 
taxas, tributos e importação, de onde se obtém o preço 
nacionalizado para os equipamentos. 

Já produtividade da conversão de energia solar depende 
diretamente dos seguintes fatores que são específicos para cada 
local do Brasil onde for realizada a instalação do sistema, a 
destacar [7]: 

1) Índice de irradiação solar. 

2) Inclinação e orientação dos módulos em relação ao sol. 

3) Albedo, que é o coeficiente de reflexão dos locais 
próximos à instalação dos módulos. 

4) Temperatura ambiente.  

A visão voltada a geração fotovoltaica no processo 
produtivo necessário que o sistema solar instalado opere na 
sua máxima eficiência e para isso é importante que haja uma 
postura estratégica envolvendo gestores responsáveis pelo 
monitoramento da tecnologia instalada apontando as forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças deste setor. 

 

 

III. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
EMPREGADOS 

Para compreender os principais aspectos abordados e 
alcançar o objetivo proposto, o procedimento metodológico 
foi conduzido em quatro etapas, conforme a Fig. 1. 

Fig. 1. Representação esquemática da metodologia. 

Para o cumprimento da primeira etapa foi realizada a 
consulta em livros, artigos publicados em anais de eventos 
e notas técnicas referentes à energia solar fotovoltaica, 
com a finalidade de buscar embasamento teórico para 
construção do instrumento de mensuração proposto. 

A etapa que contempla o levantamento dos 
indicadores foi realizada com base na ferramenta 
desenvolvida pelo Núcleo de Inovação e 
Competitividade/NIC-UFSM para mensuração da 
competitividade a partir do desdobramento do objetivo 
central em Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) e 
Fatores Críticos de Sucesso (FCS) [8]. Além dessa 
ferramenta, os PVFs e FCS, para avaliação do nível de 
competitividade em unidades geradoras de energia 
fotovoltaica, foram identificados a partir das recorrências 
bibliográficas e documentais, atendo-se assim ao objetivo 
de identificar os fatores mais relevantes para a 
mensuração da competitividade organizacional. A 
estruturação dos indicadores deu-se com a construção de 
uma árvore de decisão, na qual os Pontos de Vista 
Fundamentais (PVFs) fazem parte da principal estrutura 
da árvore e são indicadores relevantes para identificação 
do o grau de competitividade. 

A partir do levantamento dos indicadores e da 
construção da árvore de decisão elaborou-se a construção 
do instrumento de medição. Para tanto, foram construídos 
dois formulários eletrônicos na plataforma Google Docs, 
um referente à coleta dos dados que alimentaram o 
instrumento e serviram para identificar o nível de 
competitividade na unidade geradora avaliada no 
momento da pesquisa, e, o outro referente à importância 
atribuída a cada indicador pelos gestores das empresas 
respondentes. Ao término desta etapa, a terceira fase 
encontrava-se plenamente concluída, uma vez que previa 
a construção do instrumento para medição da 
competitividade.  

A fase final desta pesquisa compreendeu a redação das 
conclusões, nessa, o objetivo é retomado, e verificou-se 
se os resultados obtidos satisfazem o problema de 
pesquisa definido na seção introdutória deste trabalho, 
além de se apresentar as limitações, expectativas e 
sugestões de trabalhos futuros. 

IV. CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO E 
MODELAGEM 

O levantamento dos indicadores, seguido pela 
construção da árvore de decisão, iniciou-se pela 



realização de pesquisas exploratórias sobre o contexto atual da 
geração fotovoltaica no cenário nacional e internacional. 
Nessa etapa, buscou-se identificar os elementos que 
influenciam a competitividade organizacional com relação à 
eficiência energética. 

A literatura evidencia alguns pontos como os principais 
entraves para a consolidação da geração fotovoltaica. 
Observou-se que os pontos encontrados estavam alinhados 
entre as principais notas técnicas de autoria do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada [9], International Energy 
Agency [10] e European Photovoltaic Industry Association 
(2012) [11].  

Empregando as informações coletadas foram identificados 
os quatro Pontos de Vista Fundamentais (PVF) [8]. Com base 
nos PVF bem como nas demais informações levantadas por 
meio das pesquisas realizadas, propôs-se para a construção de 
um instrumento para mensuração da competitividade na 
geração fotovoltaica os fatores críticos de sucesso (FCSs) 
elencados na Tabela 1. 

TABELA I.  ENQUADRAMENTO DOS PONTOS DE VISTA 
FUNDAMENTAIS (PVF) E OS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

(FCS) 

Para a construção do instrumento proposto foram 
levantados 40 indicadores de desempenho, agrupados em 26 
fatores críticos de sucesso e 4 pontos de vista fundamentais, 
conforme a Fig. 2 que representa a árvore de decisão. 

A partir da definição dos indicadores, deu-se início a 
elaboração do instrumento de pesquisa, o qual foi construído 
através de questões fechadas de múltipla escolha para cada 
indicador levantado, onde as alternativas de resposta estão 
relacionadas aos níveis de avaliação, o nível 5 (N5) 

corresponde à situação de uma organização plenamente 
competitiva no indicador avaliado, N3 corresponde ao 
ponto médio, e N1 a pior situação possível. 

Adicionalmente, o instrumento questiona os 
respondentes quanto ao nível de importância que os 
mesmos atribuem a cada um dos indicadores levantados. 
Essa informação é utilizada em etapa posterior para o 
cálculo dos pesos de cada PVF e FCS, que permite aplicar 
elementos do método AHP para criar um ranking de 
importância entre os indicadores. Para isso, foi construída 
a escala de relevância, onde os respondentes devem 
assinalar uma alternativa de 1 a 9, onde 1 corresponde a 
alternativa “Sem Importância”, 5 à “Média Importância” 
e 9 à “Muito Alta Importância”. Dessa maneira, o 
instrumento de pesquisa proposto segue conforme a 
estrutura da Fig. 3. 

Fig. 3. Modelo da questão 1.1 do Instrumento aplicado. 

Neste caso, com o objetivo de avaliar o nível total da 
competitividade em Usinas Solares Fotovoltaicas ao final 
da aplicação do instrumento é possível enquadrar a 
unidade geradora em um dos quatro níveis de 
competitividade organizacional, conforme a Tabela 2. 

TABELA II.  ESCALAS DE CLASSIFICAÇÃO 

Nível de Inovação 
Organizacional 

Descrição 

0% |--------------- 25% Não Competitiva 

25% |------------- 50% Pouco Competitiva 

50% |------------- 75% Potencialmente 
Competitiva 

75% |------------- 100% Plenamente 
Competitiva 

A Figura 3 apresenta um exemplo da estrutura do 
instrumento para os indicadores agrupados no FCS 1.1 e 
pertencente ao Ponto de Vista Fundamental 1 (Alianças 
Estratégicas), todos os 40 indicadores da árvore de 
decisão seguem a mesma estrutura da Figura 3, 
totalizando um instrumento com 40 questionamentos. 
Nota-se que todos os indicadores são compostos pelo 
número de localização da sua posição na árvore de 
decisão, nome do indicador, níveis de avaliação, 
descrição das alternativas e valor de cada nível em 
porcentagem. 

O retorno do instrumento de pesquisa respondido 

Pontos de Vista Fundamentais 
(PVF) Fatores Críticos de Sucesso 

(FCS) 

PVF 1: Alianças Estratégicas 

Fornecedores 
Usinas Semelhantes 
Instituições de Ensino/Pesquisa 
Órgãos Ambientais 
Poder Público 
Política 
Entidades Setoriais 
Mercado 

PVF 2: Monitoramento da 
Energia Fotovoltaica 

Grandezas Elétricas 
Econômico-Financeiro 
Características da Instalação 
Qualidade dos equipamentos 
Manutenção dos equipamentos 
Registro de monitoramentos 

PVF 3: Processos Gerenciais 
e Estratégicos 

Aprendizagem Tecnológica 
Aprendizagem Gerencial 
Marketing Ambiental 
Técnicas de Gestão 
Capital e Acesso ao Crédito 
Assistência Técnica 
Mão-de-obra 
Envolvimento da diretoria 

PVF 4: Inovação em 
Geração 
Fotovoltaica 

Tecnologias Sustentáveis 
Resultados 
Gestão da Inovação 
Proatividade 

PVF 1 Alianças Estratégicas  
 

Nível 1 

1.1. Como é a relação comercial 
com fornecedores do Sistema 

Solar Fotovoltaico 

Peso 

N1 Muito Eficaz  
N2 Eficaz  
N3 Intermediário  
N4 Pouco Eficaz  
N5 Não existente  

Nível de 
 

“Relação com os fornecedores 
do Sistema Solar 

Fotovoltaico” 

 

 1.(  )  2.(  )  3.(  )  4.(  )  5.(  )  
6.(  )  7.(  )  8.( ) 

 

 



forneceu dados quantitativos que alimentaram a modelagem 
proposta para nivelar o grau de competitividade da unidade, 
além de permitir um diagnóstico da situação no momento da 
coleta de dados. O foco, neste caso, é promover melhorias nos 
indicadores que apresentam uma maior relevância, de maneira 
a contribuir mais significativamente para alavancar o nível 
global da competitividade organizacional na geração da 
energia fotovoltaica. Além destes resultados, a aplicação deste 
instrumento permite verificar a relação do perfil competitivo 
com os avanços da participação da energia fotovoltaica na 
matriz energética. 

 

 

Fig. 2. Representação esquemática da árvore de decisão, contend 4 PVFs, os 26 FCSs e os 40 indicadores de desempenho. 



I. APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO E AVALIAÇÃO 
DOS RESULTADOS 

A fase de aplicação do instrumento proposto foi dividida 
entre as etapas de coleta de dados, diagnóstico da Usina Solar 
e avaliação da competitividade. Foram enviados e-mails para 
dez Usinas Solares brasileiras, para duas indústrias que 
possuem sistema solar em operação, localizadas no Rio 
Grande do Sul, e, para o Centro Nacional de Energias 
Renováveis, localizado em Navarra na Espanha. Obteve-se, 
ao total, o retorno de quatro instrumentos respondidos. 
Percebe-se que, apesar da baixa taxa de sucesso no 
recebimento das respostas, o número atingido ainda é 
satisfatório, havendo o retorno de duas Usinas Solares, uma 
indústria e o Centro de Pesquisas em Energias Renováveis da 
União Europeia. Ou seja, o instrumento de pesquisa foi 
aplicado em três diferentes modelos de unidade de geração 
de energia fotovoltaica: Usinas, Indústria e o Centro de 
Pesquisa. 

A avaliação da competitividade global das unidades de 
geração de energia fotovoltaica envolve a obtenção de 
resultados quantitativos e sua transição para resultados 
qualitativos, que representam a situação da geração no 
momento da coleta de dados. Para tanto, os resultados 
quantitativos foram obtidos por meio de uma função de 
agregação aditiva, a qual permite calcular o escore global de 
competitividade da usina, levando-se em conta o desempenho 
obtido em cada indicador e seu respectivo nível de 
importância, identificado pelo gestor respondente. O 
resultado global para a usina respondente está demonstrado 
na Fig. 4. 

 
Fig. 4. Nível de Competitividade Global para cada empresa respondente. 

Percebe-se, primeiramente, que nenhuma das empresas 
avaliadas foi considerada não competitiva, sendo uma 
considerada pouco competitiva (46,80%), duas 
potencialmente competitivas (58,00% e 74,75%) e uma 
plenamente competitiva (76,64%) 

Destaca-se o fato de que a empresa considerada 
plenamente competitiva, o Centro Nacional de Energias 
Renováveis, possui membros com qualificações técnicas 
variadas e suas atividades vão desde o estudo de células 
fotovoltaicas até a conclusão de instalações fotovoltaicas. 
Além disso, o Centro de Pesquisa também está envolvido em 
projetos de cooperação internacional patrocinado pela 
Agência Internacional de Energia (AIE). Já a Usina 
Fotovoltaica II apresentou um alto nível de competitividade, 

ficando com 0,25% abaixo da faixa percentual considerada 
plenamente competitiva. Esse alto grau competitivo se deve 
ao fato do sistema solar em operação ser a primeira usina 
fotovoltaica em escala comercial do país conectada ao 
Sistema Interligado Nacional. O mesmo aconteceu com o 
Sistema Fotovoltaico instalado em classe industrial, o qual se 
enquadrou na faixa de unidade geradora potencialmente 
competitiva, porém apresentou um percentual de 16,75% 
menor que a Usina Fotovoltaica II. Vale ressaltar que a 
unidade de geração de classe industrial avaliada possui o 
menor sistema solar em operação em comparação com as 
demais empresas participantes da pesquisa. Entretanto, o 
gestor demonstrou interesse na ampliação desse sistema e 
apresentou alto desempenho em indicadores com taxas de 
substituição elevadas. 

Percebe-se que os resultados obtidos não permitem uma 
correlação direta entre o porte do Sistema Solar e o 
desempenho da empresa, visto que o menor nível 
competitivo foi acusado pela Usina Fotovoltaica I, 
enquadrando-se na faixa de empresa pouco competitiva, e a 
mesma é considerada uma das Usinas Fotovoltaicas mais 
representativas do Brasil. O diagnóstico das unidades 
geradoras que participaram da pesquisa também considerou 
o desempenho em cada um dos quatro Pontos de Vista 
Fundamentais. Para o PFV 1, Alianças Estratégicas, as quatro 
unidades apresentaram resultados potencialmente 
competitivos para os indicadores. O PVF 2, Monitoramento 
da Energia Fotovoltaica, apresentou o resultado mais 
discrepante entre as quatro unidades geradoras participantes 
da pesquisa, com uma amplitude de 57,20%, contemplando 
desde um máximo de 99,57%, do Centro de Pesquisa, até um 
desempenho mínimo de 42,37%, da Usina Fotovoltaica II. 
Para o PVF 3, que avalia os processos gerenciais e 
estratégicos das operações do sistema solar, os resultados 
identificam uma média de 72,67% de desempenho 
competitivo das unidades. O baixo nível de competitividade 
identificado pela Usina Fotovoltaica II, com relação às 
demais unidades, é decorrente, especialmente, do seu 
desempenho nos indicadores relacionados à aprendizagem 
técnica e gerencial. O último ponto de vista analisado, o PVF 
4, Inovação em Geração Fotovoltaica, apresentou uma média 
geral de 63,82%, com uma amplitude de 46,19% entre o 
melhor desempenho de 81,94% do Centro de Pesquisa e o 
pior caso reportado, 35,75% da Usina Fotovoltaica II. 

A partir dos resultados apresentados, verifica-se que a 
modelagem desenvolvida para avaliar a competitividade na 
geração da energia fotovoltaica, além de permitir um 
diagnóstico da situação atual das unidades, também cria 
subsídios para a elaboração de planos de melhoria que 
permitem alavancar a atual performance para patamares mais 
elevados de competitividade. O instrumento de pesquisa 
considera a existência de níveis de importância entre os 
indicadores de desempenho, dessa forma, foi proposto a 
elaboração dos planos de melhoria levando em conta os pesos 
associados a cada indicador. No caso da Usina Fotovoltaica 
II, os planos de melhoria ficaram concentrados nos 
indicadores do Ponto de Vista Fundamento 2, que 
compreende às práticas de monitoramento do sistema solar, 
como monitoramento das grandezas elétricas geradas e



consumidas, monitoramento do cenário econômico-
financeiro, monitoramento das condições climáticas, da 
qualidade dos equipamentos e da estrutura e monitoramento 
dos dispositivos eletrônicos e das manutenções. A Usina 
Fotovoltaica apresentou uma competitividade parcial de 39% 
nestes fatores, o foco, neste caso, é promover melhorias nos 
indicadores que possuem as maiores taxas de importância de 
maneira a contribuir significativamente para alavancar   o   
nível global de competitividade da usina fotovoltaica em 
questão. 

II. CONCLUSÃO 
O estudo apresentado teve como ponto de partida a análise 

de informações bibliográficas e documentais coletadas sobre 
geração de energia fotovoltaica e a competitividade deste 
setor. Com base no procedimento metodológico e nos 
resultados, considera-se que objetivo da pesquisa foi atingido, 
uma vez que o instrumento proposto permitiu que os gestores 
avaliassem a gestão da energia solar. Adicionalmente os 
dirigentes podem desenvolver, a partir dos indicadores 
levantados, estratégias e planos de ação que auxiliarão na 
prospecção de cenários futuros e tomadas de decisão. O 
instrumento foi construído com a identificação de quatro 
pontos de vista fundamentais, 26 fatores críticos de sucesso 
e 40 indicadores de desempenho, apresentados em formato 
de questões fechadas de múltipla escolha. A aplicação deste 
instrumento evidencia a continuidade e relevância da 
pesquisa, tendo em vista o principal objetivo de desenvolver 
a gestão da energia solar através de indicadores que geram 
um diagnóstico atual da     competitividade organizacional na 
geração de energia fotovoltaica. Das quatro unidades 
avaliadas apenas uma apresentou-se plenamente competitiva 
e uma pouco competitiva. A partir do feedback gerado com a 
aplicação do instrumento, a Usina Fotovoltaica I pode 
promover melhorias nos indicadores que possuem as maiores 
taxas de importância de maneira a contribuir 
significativamente para alavancar o nível global de 
competitividade. 

Além disso, o presente artigo destaca como pontos 
positivos para pesquisas futuras a aplicação deste 
instrumento em usinas solares internacionais a fim de utilizar 
a modelagem para mensuração do nível de competitividade 
organizacional e gerar um ranking de competitividade com 
base nos resultados do instrumento proposto. A elaboração 
deste instrumento de pesquisa e a sua aplicação permite que 
os gestores obtenham um diagnóstico da gestão, podendo 
implementar práticas que desenvolvam a geração 
fotovoltaica no investimento em tecnologia e gestão em 
sistemas solares. 
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