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OBJETIVOS DO WORKSHOP
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• Explicar a origem e o conceito do modelo TPO (third-party ownership), 

trazendo referências internacionais, como da Solar City (EUA) e outros; 

• Comparar o “funding tradicional” (custo de capital próprio, principais 

linhas de financiamento) vs. TPO do ponto de vista do usuário do 

sistema solar; 

• Abordar implicações tributárias no Brasil;

• Apresentar cases de sucesso.



CASO DE CLIENTE COMERCIAL NO RIO DE JANEIRO
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• Cliente cativo da 

Light A4 Verde

• Consumo de 

aprox. 460.000 

kWh/mês

• Área de telhado de 

aproximadamente 

7.000 m2

Configuração de sistema solar ‘rooftop’

• Sistema fotovoltaico de aprox. 640 kWp;

• Atender aprox. 20% do consumo de energia;

• Investimento de R$ 4.0 – 4,5 milhões;

• Prazo de ’payback’ de 6-8 anos.



OPÇÕES DE FINANCIAMENTO PARA UM PROJETO 

SOLAR COMERCIAL NO BRASIL

4

BNB – FNE Sol

6-12% ano

BB – Proger

Investgiro

8-10% ano

Santander – CDC 

Eficiência Energética

> 18% ano

BNDES – Cartão 

BNDES

12-15% ano

Existem alternativas ... ?

VALORES PRELIMINARES

SUJEITOS A ALTERAÇÕES



TPO – A NOVA SIGLA PARA VIABILIZAR EMPREENDIMENTOS 

SOLARES
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TPO é:

• Uma ’terceira parte’ investe – fundo de 

investimentos ou empresa de instalações solares –

implementa e opera sistemas solares para 

usuários residenciais, comerciais ou industriais; 

• O sistema é disponibilizado através de um contrato 

de locação, leasing ou compra/venda de energia 

(PPA);

• O cliente usufrui das vantagens do sistema solar

(ganhos económicos, sustentabilidade) sem 

investir recursos próprios;

• São contratos de longo prazo: >10 anos.

• É um modelo de negócios muito comum nos EUA.

TPO –

• Third-party
ownership

• ‘Titularidade por 

terceiros’

O que é ... ?



TPO NOS ESTADOS UNIDOS 
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Fonte: U.S. Energy Information Administration

Em 2016 o volume do setor de GD solar nos EUA superava os 12 GWp – disto 30% foi 

realizado como projetos TPO.



PRINCIPAIS FORNECEDORES DE TPO SOLAR NOS EUA
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We offer you the ability to predict and manage your 

energy use and spend. Our customers buy 

renewable energy from us for less than what they 

currently pay for electricity with no up-front cost.

We’ll work with you to maximize your potential cost 

savings, including finding the right financing option 

for you. From purchasing your system, to lease and 

Power Purchase Agreement (PPA) options as low 

as zero down, we have a range of choices to meet 

your needs.

RGS Energy helps cut business expenses by 

providing clean, renewable electricity at a fixed rate 

below the utility market price. Our solar service for 

businesses includes financing and managing your 

solar energy system so you can remove the risk and 

volatility from your energy portfolio and focus on 

driving your business forward.



TPO NO BRASIL É POSSÍVEL ?
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Aspetos a serem considerados ...

• Modalidade de contratação

• Enquadramento regulatório

• Impactos fiscais 

• Benefícios 

• Cases

• ...



OPÇÕES DE CONTRATAÇÃO PARA UM SISTEMA TPO

9

• Parecer no 542/2015/PFANEEL/PGF/AGU: 

impossibilidade normativa de os consumidores 

cativos optarem pela contratação direta de 

energia elétrica, como se consumidores livres 

fossem;

• Modalidades de contratação de um sistema 

TPO:

• Locação de equipamentos e sistemas;

• Leasing (arrendamento mercantil);

• Contrato de prestação de serviços; 

• ...

Consumidores cativos

(baixa e média tensão, 

demanda < 500 kW)

Consumidores especiais

(conexão > 2,3 kV, 

demanda > 500 kW)

Consumidores livres

(conexão > 2,3 kV, 

demanda > 3.000 kW)



ASPECTOS REGULATÓRIOS DE SISTEMAS TPO
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• Aluguel ou arrendamento de 

terrenos com valor cobrado 

por unidade de energia 

elétrica é vedado;

• Não há restrição sobre o 

exercício de posse de 

terrenos ou equipamentos 

de geração através de 

contratos de aluguel ou 

arrendamento, cuja 

contrapartida não seja 

diretamente ligada à energia 

produzida;

• Contratos de arrendamento 

e/ou locação podem incluir 

cláusulas de performance ou 

rendimento dos 

equipamentos.

Ofício ANEEL n˚ 001/2017



ASPECTOS TRIBUTÁRIOS DE SISTEMAS TPO
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Convênio Confaz:

• Conceder isenção do ICMS incidente sobre a energia 

elétrica fornecida pela distribuidora à unidade consumidora, 

na quantidade correspondente à soma da energia elétrica 

injetada na rede de distribuição pela mesma unidade 

consumidora;

• Aplica-se somente à compensação de energia elétrica 

produzida por microgeração e minigeração cuja potência 

instalada seja menor ou igual a 1 MW.

Tributação na 

compensação de 

energia 

Tributação no 

contrato entre 

cliente e provedor 

TPO

Depende do enquadramento contratual:

• Locação: PIS/COFINS

• Leasing: PIS/COFINS + ISS

• Prestação de serviços: PIS/COFINS + ISS

• ...



UM GRANDE PROJETO TPO – AQUI NO RIO ...
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SISTEMA SOLAR AQUARIO – PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS
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Caraterísticas técnicas:

• Potência instalada: 640 kWp

• Número de painéis: 2.000

• Tipo de painéis: policristalino, 320 Wp

• Inversores: tipo string, 10 unidades de 50 kW

• Área: 6.000 m2

• Geração de energia: cerca de 77.000 

kWh/mês, representa aprox. 20% do consumo 

total de energia do cliente, equivalente ao 

consumo de aprox. 500 residências

• Emissão de CO2 evitado: 320 toneladas/ano

• Prazo de instalação: 10 semanas

Principais termos contratuais: 

• Tipo de contrato: locação de sistema solar

• Prazo contratual: 20 anos 

• Operação e manutenção: inclusos 



PRINCIPAIS VANTANGENS PARA CLIENTES
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Benefícios económicos: 

• Economia em relação à tarifa do horário 

fora-ponta da Light (A4 Verde)

• Proteção contra bandeiras tarifárias

• Proteção contra futuros aumentos de 

tarifas de energia 

Benefícios indiretos: 

• Benefícios de marketing – valor da mídia 

espontânea do evento de inauguração de 

R$ 354.000

• Ganhos de sustentabilidade



REPERCUSSÃO DO PROJETO SOLAR NA MÍDIA 
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* Desconto no IPTU nos municípios elegíveis (ex. Salvador)



BENEFÍCIOS DE MARKETING
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* Desconto no IPTU nos municípios elegíveis (ex. Salvador)



OUTROS PROJETOS TPO NO BRASIL
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Rede de farmácias (GO, 378 kWp) *

Indústria

(CE, 1.000 kWp) *

Indústria de alimentos (CE, 580 kWp) *

* Projetos implementados 

pela Hélio Energias 

Renováveis 



PERFIL DE CLIENTES POTENCIAIS
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› Consumidores comerciais e industriais (C&I) em todo o Brasil

› Consumidores cativos B e A4 

› Tarifa fora-ponta preferencialmente acima de R$500/MWh (R$0.50/kWh)

Tipo de 
clientes

› Não temos demanda mínima, porém sistemas a partir de 100 kWp (entre 

1.000-2.000 m2) de potência instalada têm maior eficiência de custo
Demanda

› Disponibilidade de área para instalação (telhado ou solo) 

› A instalação pode ser em local diferente do consumo final, via compensação 

remota

Área 
disponível

› Clientes que façam uso extenso de equipamentos de iluminação, refrigeração 

e automação
Eficiência 
Energética



COMO INICIAR UM PROJETO TPO ?
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1. Avaliar do perfil de consumo de energia do cliente.

2. Determinar modalidade de geração (no ponto de consumo ou remoto) e avaliar áreas disponíveis.

3. Assinatura de memorando de intenções (LOI) confirmando interesse mútuo em avançar com o 

projeto.

4. Elaboração de proposta vinculante baseada em análise técnica mais detalhada, avaliação do 

perfil de consumo e avaliação financeira realizada pela Faro Energy.

5. Negociação das condições contratuais. 

6. Assinatura do contrato de locação.

7. Inauguração do sistema de energia solar (aproximadamente 30-40 semanas após assinatura do 

contrato).



ANEXO
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O BRASIL POSSUI UM ENOMRE RECURSO SOLAR AINDA POUCO 

EXPLORADO
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Irradiações médias
(kWh/m2/ano)

• Brasil: ≈ 2.000
• Alemanha: ≈ 1.300

As melhores taxas de irradiação registram-se no 

Nordeste e Centro-Oeste do país. Minas, interior de 

São Paulo e norte do Paraná também contam com 

excelente recurso solar

O pior ponto de irradiação no Brasil recebe 30% mais 

energia solar comparado ao melhor ponto de 

irradiação na Alemanha, no entanto a potência 

instalada no Brasil ainda está abaixo dos 100 MW e na

Alemanha já alcançou os 35.000 MW

Até recentemente, a falta de financiamento e um 

ambiente regulatório fraco eram os principais 

obstáculos para a disseminação da energia solar

Com o atual enquadramento regulatório a energia solar 

é uma solução competitiva para a maioria dos clientes 

cativos de energia elétrica



A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA ESTÁ DECOLANDO NO BRASIL

22

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1/13 2/13 3/13 4/13 1/14 2/14 3/14 4/14 1/15 2/15 3/15 4/15 1/16 2/16 3/16 4/16 1/17

• Total de 113,2 MWp

• Participação da fonte solar: 70%

• Principais estados: MG, SP, RS

• Crescimento de 30-50% por trimestre

• 80% do numero de sistemas / 30% da capacidade

instalada para uso residencial. Comercial: 15%

dos sistemas, 37% da potência.

Número de instalações de geração distribuída registrados na ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica)



AO OPTAR POR GERAÇÃO SOLAR, NOSSO CLIENTE ESTARÁ JÁ EM 

2017 SE PROTEGENDO DO AUMENTO DO CUSTO DE ENERGIA
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A FARO ENERGY ESTÁ TRAZENDO UMA NOVA MANEIRA PARA 

VIABILIZAR ENERGIA SOLAR
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A Faro Energy é uma empresa de investimento em geração

distribuída de energia, com escritórios em São Paulo, Bogotá,

Panamá, Durham e Londres.

Nós oferecemos soluções de auto-geração e eficiência

energética para clientes comerciais e industriais, com as

seguintes vantagens para o cliente:

• Zero investimento inicial

• Economia (5-30%) nas despesas com energia

• Previsibilidade nas despesas com energia

• Sustentabilidade na geração e consumo de energia

A Faro Energy realiza todo o investimento e, como

contrapartida requer um contrato de longo prazo de aluguel

deste sistema, tipicamente de 15 a 20 anos.

Escritórios 

regionais da 

Faro Energy

São Paulo

Bogotá

Panamá



EQUIPE DE GESTÃO JUNTA ALTO CONHECIMENTO DE ENERGIA SOLAR 

NA ÁREA FINANCEIRA
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Mark Laabs

Chairman

Sarah Chapman 

CEO

Jaime Alvarez

CIO

Steve Hazel 

Technical Director

Felipe Ábalos

Brasil

Markus Vlasits

Brasil

Pedro Mateus

Brasil

Felipe Muller

Brasil
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Markus Vlasits
Diretor Comercial

Email: markus.vlasits@faroenergy.com

Tel: +55-11-97969-6457

Skype: m.vlasits

Pedro Mateus
Diretor Financeiro

Email: pedro.mateus@faroenergy.com

Tel: +55 11 3195 8702

Felipe Muller
Gerente de Negócios

Email: felipe.muller@faroenergy.com

Tel: +55 11 3195 8702

Skype: mullerfelipe07

Felipe Ábalos
Gerente Técnico

Email: felipe.abalos@faroenergy.com

Tel: +55-11-95034-2321

Skype: felipe5050

EQUIPE DA FARO ENERGY BRASIL

Roberto Dragão
Engenharia

Email: roberto.dragao@faroenergy.com

Tel: +55-11-99637-2131


