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Resumo.  Nos últimos anos, a geração de energia fotovoltaica foi consolidada no mundo como uma das formas mais 

promissoras de geração de energia elétrica renovável. Devido à sua vasta área terrestre e localização tropical, o Brasil 

está posicionado como um dos países com maior potencial de implantação de sistemas fotovoltaicos, no entanto, sua 

continuação dependerá de um conjunto de ativos, como pesquisa e desenvolvimento, introdução de novas tecnologias, 

respaldo regulatório e eliminação de barreiras sistêmicas. Com o objetivo geral de identificar oportunidades para 

desenvolver a energia solar no país, este artigo apresenta duas ferramentas de pesquisa construídas para medir o nível 

de competitividade das cidades brasileiras para geração fotovoltaica distribuída. O primeiro instrumento possui 19 

indicadores de desempenho agrupados em 19 fatores críticos de sucesso fragmentados em três pontos de vista 

fundamental. Com a implementação deste instrumento pretende-se gerar um diagnóstico atual da situação dos setores 

urbanos avaliados e apoiar a inserção da geração distribuída fotovoltaica nas cidades brasileiras. O segundo 

instrumento tem por objetivo quantificar o grau de importância dos indicadores propostos para compor a função aditiva 

na modelagem matemática. Com base no procedimento metodológico e nos resultados, considerou-se que objetivo da 

pesquisa foi atingido, uma vez que a modelagem proposta cumpre seu papel ao evidenciar o nível de competitividade de 

setores urbanos brasileiros para instalação de sistemas fotovoltaicos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo desenvolvimento cada vez mais aproxima o cenário atual ao esgotamento dos recursos naturais 

voltados para geração de energia elétrica. Diretamente relacionado a esse desenvolvimento está o consumo de energia e 

a necessidade de encontrar soluções sustentáveis capazes de barrar os efeitos nocivos desse esgotamento e das emissões 

de gases poluentes desencadeadores do efeito estufa em grandes centros urbanos. Nesse contexto, as estratégias globais 

de desenvolvimento vêm sendo direcionadas para o uso de energias renováveis, que além de reduzir as emissões 

gradativamente vem se tornando economicamente viável (Pereira et al., 2017). 

No cenário europeu, sólidos investimentos visam acelerar a transição do atual modelo energético para um novo 

modelo constituído de menores emissões dos gases de efeito estufa. Esses investimentos em energias renováveis no Brasil 

ainda são muito discretos, onde a energia hidroelétrica prevalece como principal fonte geradora da matriz energética 

nacional, e que apesar de ser considerada uma energia limpa, causa impacto ambiental na formação dos seus reservatórios. 

Segundo dados do Atlas Brasileiro de Energia Solar (Pereira et al., 2017), os valores de irradiação solar global incidentes 

no território brasileiro (1500-2500 kWh/m²), cuja maior irradiação é encontrada no norte do Estado da Bahia na ordem 

de 6,5kWh/m2, são superiores aos valores da maioria dos países da União Europeia.  

Nesse panorama, o progresso da energia solar fotovoltaica pode auxiliar na diversificação do quadro energético 

brasileiro. Com o objetivo de alavancar o crescimento da energia solar no Brasil um importante estudo foi realizado pela 

Empresa de Pesquisa Energética (2014) a respeito do potencial de geração elétrica fotovoltaica em residências, utilizando 

parâmetros divididos em três quesitos: níveis de irradiação solar, área disponível de telhados para instalação de sistemas 

fotovoltaicos e a eficiência do recurso solar para eletricidade.  As regiões mais povoadas do país obtiveram um potencial 

de geração duas vezes superior ao consumo em todos os estados do Brasil, apresentando uma relação de até 300% entre 

o potencial fotovoltaico e o consumo residencial. (Lange, 2012).  

Nesse sentido, as sociedades, empresas e instituições públicas estão atuando de forma mais expressiva em questões 

relacionadas à sustentabilidade em diferentes perspectivas, como econômica, social e ambiental, com o objetivo de se 

buscar novas condições de progresso pautadas pelo desenvolvimento sustentável. Assim, crescer economicamente com 

menor impacto ambiental é fator imprescindível para conquistar vantagens significativas no mercado mundial (Silva e 

Carmo, 2017).  O acesso aos recursos energéticos renováveis e alternativos apresenta-se para o Brasil a um só tempo 
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como um desafio e uma oportunidade. Desafio, porque o desenvolvimento econômico e social demandará uma 

considerável quantidade de energia e com isso um alto grau de segurança e de sustentabilidade energética. Oportunidade, 

porque o Brasil dispõe de condições privilegiadas de recursos energéticos renováveis e de tecnologia para transformar 

suas riquezas naturais em energia e dessa forma agregar valor à sua produção e garantir fornecimento de eletricidade aos 

centros urbanos (Weiss, Bernardes e Consoni, 2017).  

Discutir as cidades, então, torna-se um tema crítico e de grande importância, particularmente com vista ao cenário 

futuro de crescimento populacional nos centros urbanos. Essas dimensões de criticidade e importância surgem como 

decorrência da perspectiva que apresenta as cidades como espaços e canais privilegiados para o acesso aos fluxos globais 

de conhecimento, às redes transacionais econômicas para a geração da riqueza e criação de valor, por meio de 

ecossistemas institucionais técnico-científicos públicos, privados, arquiteturas empresariais propícias ao fomento de 

soluções criativas, inovadoras e inclusivas (Weiss, Bernardes e Consoni, 2017).   
Essas reflexões iniciais remetem ao problema de pesquisa considerado neste trabalho: como mensurar a 

competitividade das cidades brasileiras na instalação de sistemas fotovoltaicos de maneira a impulsionar a geração 

distribuída? Esse trabalho tem como objetivo, portanto, apresentar os indicadores de desempenho significativos para 

materialização do conceito de cidade competitiva na geração de energia fotovoltaica. Objetiva-se, também, apresentar 

uma modelagem baseada em indicadores de desempenho capaz de nivelar os principais centros urbanos para instalação 

de sistemas fotovoltaicos, impulsionando a análise de mercado e prospecção de clientes por parte das empresas 

integradoras.   
 

2. METODOLOGIA 

 

Para compreender os principais aspectos abordados e alcançar o objetivo proposto, o procedimento metodológico 

foi conduzido em quatro etapas, conforme a Fig. 1.  

 
Figura 1. Representação Esquemática da Metodologia. 

 

Para o cumprimento da primeira e segunda etapa, referentes a construção da introdução e justificativa do artigo, foi 

utilizado o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC) e 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 a identificação do contexto dos sistemas solares instalados no Brasil.  

A etapa que contempla o levantamento dos indicadores foi realizada com base na ferramenta desenvolvida pelo 

Núcleo de Inovação e Competitividade/NIC-UFSM (Marques, 2014) para mensuração da competitividade empresarial, 

estrutural e sistêmica a partir do desdobramento do objetivo central em Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) e Fatores 

Críticos de Sucesso (FCS). Além dessa ferramenta, os PVFs e FCS para avaliação do nível de competitividade dos setores 

urbanos para instalação de sistemas solares fotovoltaicos foram elaborados a partir das recorrências identificadas por meio 

da pesquisa bibliográfica, documental e dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

atendo-se assim ao objetivo de identificar os fatores mais relevantes para a avaliação da competitividade dos municípios 

na geração de energia fotovoltaica. A estruturação dos indicadores deu-se com a construção da árvore de decisão, na qual 

os Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) fazem parte da principal estrutura da árvore e são indicadores relevantes para 

identificar o grau de competitividade presente nos setores urbanos com potencial para instalação de sistemas solares.  

A partir do levantamento dos indicadores e da construção da árvore de decisão elaborou-se a construção do 

instrumento de medição de competitividade. Para tanto, foram construídos dois instrumentos de pesquisa, um referente à 

coleta dos dados que alimentarão o instrumento e servirão para identificar o nível de competitividade no município 

avaliado no momento da pesquisa, e outro referente à importância atribuída a cada indicador de desempenho nivelado 

pelos agentes do setor da energia solar. Ao término desta etapa, a terceira fase encontra-se plenamente concluída, uma 

vez que previa a construção do instrumento, e validação do mesmo.  

A fase final desta pesquisa compreende a redação das conclusões. Nessa, o objetivo é retomado e verifica-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. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Levantamento dos Indicadores de Desempenho e Construção do Instrumento de Pesquisa I 

 

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 distribuída nos setores urbanos do Brasil a partir 

da realização de pesquisas bibliográficas, documentais e dados coletados pelo IBGE nos últimos anos. Durante a leitura 

dos materiais, buscou-se identificar os elementos que moldam a competitividade na procura das cidades por eficiência 

energética e tecnologias em energias renováveis.  

Fundamentalmente, as leituras dos materiais científicos e documentais evidenciaram alguns pontos como os 

principais entraves para a consolidação da geração fotovoltaica distribuída no país. Observou-se que os pontos 

encontrados estavam alinhados entre as principais notas técnicas e documentos pesquisados, como, notas técnicas de 

autoria da Empresa de Pesquisa energética (Ministério de Minas e Energia EPE, 2014), Atlas Brasileiro de Energia Solar 

(Pereira et al., 2017) e artigos científicos. Nesse sentido, em conjunto com a ferramenta desenvolvida pelo Núcleo de 

Inovação e Competitividade/NIC-UFSM, foram determinados três Pontos de Vista Fundamentais (PVF’s).  

Com base nos três PVFs identificados bem como nas demais informações levantadas por meio das pesquisas 

realizadas, propôs-se para a construção da modelagem para mensuração da competitividade das cidades brasileiras na 

geração de energia fotovoltaica distribuída os Fatores Críticos de Sucesso (FCSs) elencados na Tab. 1.  

 

Tabela 1. Identificação dos PVFs e FCSs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a construção da modelagem proposta foram levantados 19 indicadores de desempenho, agrupados em 19 fatores 

críticos de sucesso subdivididos em 3 pontos de vista fundamentais. Cada Ponto de Vista Fundamental se desdobra em 

Fatores Críticos de Sucesso e cada um dos FCS possui um agrupamento de indicadores de desempenho que apresentam 

um propósito de mensuração, conforme a ilustração esquemática da Árvore de Decisão na Fig. 2.  
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Classe de Rendimentos por domicílio  

 

 

Sustentabilidade Energética 

Irradiação Solar 

Tarifa energética 

Número de Instalações FV 

Demanda energética 

 

 

 

 

 

Governança Ambiental (PFV3) 

 

Políticas Sustentáveis 

Incentivos Fiscais  
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Educação Ambiental 
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Públicos 
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Figura 2. Representação Esquemática da Árvore de Decisão. 

 

A partir da definição dos indicadores, deu-se início a elaboração do primeiro instrumento de pesquisa, o qual 

apresenta cada indicador desdobrado em cinco possíveis níveis de resposta. O nível 5 (N5) corresponde à situação de uma 

cidade plenamente competitiva no indicador avaliado, N3 corresponde ao ponto médio, e N1 a pior situação possível. Ou 

seja, quando um setor urbano atingir o nível N5 de um indicador, o mesmo estará em um patamar elevado de 

competitividade para instalação de sistemas fotovoltaicos. No outro extremo, ao atingir N1, a oportunidade para instalação 

de sistemas solares estará comprometida sob a ótica daquele indicador de desempenho. Para tanto, o instrumento proposto 

foi elaborado através de questões fechadas de múltipla escolha para cada indicador levantado, onde as alternativas de 

resposta estão relacionadas aos níveis de avaliação, conforme a estrutura da Fig. 3. 

 

PVF 3 
GOVERNANÇA AMBIENTAL  

FCS 3.7: Eficiência Energética em Prédios Públicos 

 

Nível 3.7.1 Como é desempenhada a Eficiência Energética nos Prédios Públicos da sua Cidade? Peso 

(%) 

N1 Muito Eficaz 100 

N2 Eficaz 75 

N3 Intermediária 50 

N4 Pouco Eficaz 25 

N5 Inexistente 0 

 

Figura 3. Representação Esquemática do Instrumento de Pesquisa I. 

 

A Fig. 3 apresenta um exemplo da estrutura do instrumento para o indicador agrupado no FCS 3.7 pertencente ao 

Ponto de Vista Fundamental 3 - Governança Ambiental -, todos os 19 indicadores apresentados na árvore de decisão 

seguem a mesma estrutura da Fig. 3, totalizando um instrumento com 19 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 fornecerá dados quantitativos que alimentarão a modelagem 

proposta para avaliar a competitividade na geração de energia solar fotovoltaica na cidade respondente, 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 significativa para alavancar o nível global da 

competitividade na geração fotovoltaica distribuída no país. Além destes resultados, pretende-se com este instrumento 

proposto verificar o potencial de mercado do munícipio avaliado para instalação de sistemas fotovoltaicos, ou seja, propor 
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uma ferramenta de análise mercadológica com base nos indicadores levantados para contribuir no processo de 

comercialização de sistemas fotovoltaicos por parte das empresas integradoras. 

 

3.2 Quantificação dos indicadores de desempenho identificados e Construção do Instrumento de Pesquisa II 

 

A construção da modelagem, por sua vez, envolve a utilização de mecanismos que permitam avaliar 

quantitativamente cada critério identificado como fator crítico de sucesso. Para isso, uma das necessidades neste ponto é 

a definição de taxas de substituição entre os elementos do modelo, a fim de demonstrar as diferenças de importância entre 

cada um deles (Almeida, 2013). Isso pode ser realizado por meio de métodos como Trade-Off, Swing Weights e 

comparação par-a-par, todos baseados no conceito de compensação, onde o ganho de performance em um critério implica 

na perda de outro (Ensslin et al., 2001). Além disso, também é necessário nesta fase a construção de funções de valor 

capazes de promover a medição dos atributos desejáveis de cada alternativa, os quais são definidos com base nos critérios 

considerados como relevantes para a decisão (Gomes e Gomes, 2012). 

Neste sentido, o segundo instrumento apresenta questionamentos sobre o nível de importância que os atores do setor 

de energia solar fotovoltaica atribuem para cada indicador da modelagem, e contam com uma escala padronizada. Desta 

forma, torna-se possível analisar as percepções dos diferentes agentes envolvidos quanto aos fatores que mais impactam 

na competitividade na geração fotovoltaica. O envio e o preenchimento dos formulários serão feitos através de 

instrumentos construídos na plataforma Google Docs e enviados por meio eletrônico para os pesquisadores selecionados 

da área de energia solar fotovoltaica, gestores das empresas integradoras do Brasil e membros de associações de energia 

solar fotovoltaica, a fim de garantir a agilidade e a redução de custos e investimentos na pesquisa.  

O instrumento de pesquisa II questionará aos respondentes quanto ao nível de importância que os mesmos atribuem 

a cada um dos indicadores levantados. Assim, aproxima-se com maior acurácia ao contexto por não tratar todos os 

indicadores com a mesma importância, mas permitindo uma estratificação destes em mais relevantes e menos relevantes. 

Para isso, foi construída a escala na qual os respondentes deverão assinalar uma resposta no intervalo entre 1 e 9 para 

cada indicador utilizado, onde 1 representa “Sem Importância” e 9 “Muito Alta Importância”.  

Esta informação é utilizada posteriormente para o cálculo das taxas de substituição, que permite criar um ranking 

de importância entre os indicadores. E, para exemplificar, a Fig. 4 apresenta a estrutura do questionamento para o FCS 

3.7 – Governança Ambiental. 

 

PVF 3 
GOVERNANÇA AMBIENTAL  

FCS 3.7: Eficiência Energética em Prédios Públicos 

Nível 3.7.1 Qual o nível de importância do indicador - Eficiência Energética em Prédios Públicos – para 

mensurar a Competitividade na Geração de Energia Fotovoltaica em uma cidade? 

 1        2        3        4         5           6           7          8          9 

 

Figura 4. Representação Esquemática do Instrumento de Pesquisa II. 

 

Uma vez que as funções de valor e as taxas de substituição estejam estruturadas, faz-se necessário a construção de 

uma equação global capaz de avaliar efetivamente o desempenho de cada alternativa (Almeida, 2013). Para tanto, 

destacam-se as funções de agregação aditiva (Gomes et al., 2011), conforme definido pela Eq. (1),  

 

                                                              𝑉(𝛽) = ∑ 𝑊𝑖𝑉𝑖(𝛽)
𝑛
𝑖=1                                                                  (1) 

 

onde 𝑉(𝛽) representa o desempenho global da alternativa β, Wi refere-se às taxas de substituição de cada critério e Vi(β) 

indica o desempenho obtido pela alternativa β no critério i.  

Com todos estes resultados coletados, busca-se mensurar o nível de competitividade da cidade avaliada com o 

objetivo de desenvolver cada vez mais o setor de energia solar fotovoltaica, influenciando positivamente na diversificação 

da matriz energética brasileira com o aumento gradativo da inserção da geração distribuída nos centros urbanos 

brasileiros.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O estudo apresentado teve como ponto de partida a análise de informações bibliográficas e documentais coletadas 

sobre geração de energia solar fotovoltaica. Com base no procedimento metodológico e nos resultados, considera-se que 

objetivo da pesquisa foi atingido, uma vez que o instrumento de pesquisa proposto foi elaborado através do levantamento 

de 19 indicadores de desempenho elencados em 19 fatores críticos de sucesso e subdivididos em 3 pontos de vista 

fundamentais, que indicarão o nível de competitividade de setores urbanos brasileiros para instalação de sistemas 

fotovoltaicos. 

O instrumento proposto permitirá que os atores do setor de energia solar avaliem o potencial de cada indicador de 

desempenho identificado e através da coleta de dados e da função aditiva exemplificada, a modelagem informará a 
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competitividade nas cidades. A ferramenta proposta permite desenvolver os setores urbanos com base no desempenho 

dos indicadores levantados, os quais auxiliarão na prospecção de cenários futuros e facilitarão a tomadas de decisão.  

 Os instrumentos foram construídos e apresentados em formato de questões fechadas e de múltipla escolha. A 

aplicação deste instrumento em setores urbanos evidencia a continuidade e relevância da pesquisa, tendo em vista o 

principal objetivo de avaliar a competitividade na geração de energia solar fotovoltaica através de indicadores que geram 

um diagnóstico atual da competitividade das cidades e seu potencial mercadológico quanto as oportunidades do uso e da 

geração de energia fotovoltaica distribuída. 

Além disso, o presente artigo destaca como pontos para pesquisas futuras a aplicação da ferramenta nas cidades 

brasileiras a fim de identificar através de um ranking as oportunidades de negócio em cada uma delas e proporcional a 

investigação dos fatores sistêmicos que moldam a competitividade no investimento de sistemas fotovoltaicos.  
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MODELING PROPOSAL FOR THE MEASUREMENT OF THE COMPETITIVENESS OF URBAN 

SECTORS IN THE INSTALLATION OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 

Abstract. In recent years, the generation of photovoltaic energy has been consolidated in the world as one of the most 

promising forms of renewable electric energy generation. Due to its vast terrestrial area and tropical location, Brazil is 

positioned as one of the countries with the greatest potential for the implantation of photovoltaic systems, however, its 

continuation will depend on a set of assets, such as research and development, introduction of new technologies, support 

regulation and elimination of systemic barriers. With the overall objective of identifying opportunities to develop solar 

energy in the country, this article presents two research tools built to measure the level of competitiveness of Brazilian 

cities for distributed photovoltaic generation. The first instrument has 19 performance indicators grouped into 19 critical 

success factors fragmented in three fundamental points of view. With the implementation of this instrument, it is intended 

to generate a current diagnosis of the situation of the evaluated urban sectors and to support the insertion of distributed 

photovoltaic generation in Brazilian cities. The second instrument aims to quantify the degree of importance of the 

proposed indicators to compose the additive function in mathematical modeling. Based on the methodological procedure 

and the results, it was considered that the research objective was reached, since the proposed model fulfills its role in 

evidencing the level of competitiveness of Brazilian urban sectors for the installation of photovoltaic systems.  

Key words: Solar Energy, Competitiveness, Performance Indicators.  

 


