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Sustentável, renovável e econômica,
a energia solar fotovoltaica é uma tendência mundial. 
O setor é estratégico para o desenvolvimento econômico
do Brasil e tem recebido muitos incentivos e
investimentos para o seu contínuo crescimento.
 
Seja para o uso industrial, comercial ou residencial, a
geração de energia solar tem se expandido de forma
acelerada. Hoje, muitas empresas brasileiras estão
migrando para sistemas de energia solar. O grande
potencial climático e territorial brasileiro favorece ainda
a instalação de usinas fotovoltaicas. 
 
Atualmente, há pouca fabricação de equipamentos
fotovoltaicos no Brasil. A melhor opção é importar de
outros países, como a China, onde a produção é alta e
de boa qualidade, podendo também sair até 30% mais
barato do que a compra no mercado interno.
 
Neste e-book, iremos apresentar informações sobre os
equipamentos fotovoltaicos e de que forma você pode
obter os melhores resultados do mercado importando
estes itens.
 

Mercado de energia
solar no Brasil 
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O setor que mais se desenvolve
no Brasil!

O número de empresas integradoras de sistemas
fotovoltaicos no Brasil cresce em 356% em dois anos.

     Empresas Estimadas

O levantamento também constatou
que, entre os módulos fotovoltaicos
instalados, a grande maioria segue
sendo importada - os nacionais
representaram apenas 3% do
mercado brasileiro em 2019.

Volume de
Equipamentos
Fotovoltaicos em 2019
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Atualmente, o Brasil possui:

Geração distribuida Geração centralizada

Evolução do mercado
fotovoltaico no Brasil 
Fonte: Aneel/Absolar 2020
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191 (24%) 1.824
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968
(84%)

2.474
(55%)

Entre 2012 e 2019, o setor
gerou mais de 130 mil
empregos. Em 2020, a
expectativa é que se gere
mais 120 mil empregos.

4.529,2 MW
instalados

Potência operacional
total no Brasil (GD + GC)

2.054,8 MW
instalados

+ 2.474,4 MW
instalados

Fonte: Aneel/Absolar 2020

Geração Centralizada 
(Fração em %) 

Geração Distribuída
(Fração em %) 
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Benefícios da Energia
Solar para o Brasil

• Geração de eletricidade limpa, renovável e sustentável, sem
emissões de gases de efeito estufa e ruídos
• Não precisa de água para operar, aliviando a pressão sobre
recursos hídricos escassos
• Baixo impacto ao meio ambiente

• Diversificação da matriz elétrica brasileira com uma fonte
renovável, aumentando a segurança no suprimento de
energia elétrica
• Redução de perdas e postergação de investimentos em
transmissão e distribuição
• Alívio da demanda elétrica em horário diurno, reduzindo
custos aos consumidores

• Redução de gastos com energia elétrica para a população,
empresas e governos, trazendo economias para a sociedade
• Geração de empregos locais
• Atração de capital externo e investimentos privados ao país

Fonte: Aneel/Absolar, Janeiro/2020

Esfera socioeconômica

Esfera ambiental

Esfera estratégica

5



Módulos 
fotovoltaicos 

Mais conhecidos como painéis ou placas solares, os
módulos fotovoltaicos possuem a função de captar a
radiação solar e transformá-la em corrente de energia. 
 
Atualmente, os modelos mais usados no mercado são
os policristalinos e os monocristalinos. 
 
Conheça um pouco mais sobre cada um deles.
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VANTAGENS
 
• O silício residual gerado é menor do
que o monocristalino
• São mais baratos do que os
monocristalinos
• A vida útil é maior que 30 anos e
eles possuem garantia de 25 anos
 
DESVANTAGENS
 
• Possuem menos durabilidade e
eficiência do que os painéis
monocristalinos

Painéis
Policristalinos
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Painéis
Monocristalinos

VANTAGENS
 
• Ocupam menos espaço e possuem
maior eficiência
• A vida útil é maior que 30 anos e
possuem garantia de 25 anos
• Tendem a funcionar melhor do que
os painéis solares policristalinos em
condições de pouca luz
 
DESVANTAGENS
 
• São mais caros do que os painéis
policristalinos
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Tipos de 
inversores
Nos sistemas de geração de energia fotovoltaica, o
inversor é um aparelho que converte a corrente
contínua, gerada pelos painéis solares, em corrente de
energia alternada.
Há diversos tipos de inversores disponíveis no
mercado. Conheça os principais modelos usados.

OFF GRID
Os inversores off grid possuem um sistema independente
e são desconectados da rede de energia, sendo ideais
para localidades isoladas como zonas rurais e locais sem
abastecimento elétrico. Nos sistemas off grid é
necessário também o uso de uma bateria para o
armazenamento da energia gerada.

Os inversores grid tie, conhecidos também como on grid,
são conectados à rede de energia e não necessitam de

bateria de armazenamento. Estes inversores operam
sincronizados à rede elétrica, sendo usados em

residências, empresas e indústrias localizadas em zonas
urbanas e com fornecimento de energia.

GRID TIE/ON GRID
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MICRO INVERSOR
Os micro inversores são de baixa potência, funcionam no
modo on grid e operam para um único módulo
fotovoltaico. Nestes sistemas a energia é gerada para um
cômodo ou local específico. A principal vantagem é o
monitoramento individual da geração de energia,
tornando mais rápida a identificação de uma falha e
assim facilitando a sua manutenção.

INVERSOR CENTRAL

São inversores utilizados em sistemas de grande porte,
com potências acima de 100 kWp, como em sistemas

industriais, condomínios e usinas. Sua alimentação é feita
por um grande número de módulos fotovoltaicos.
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Critérios para 
importação

Para importar equipamentos de energia solar, alguns
critérios devem ser seguidos, sendo eles:
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Para os módulos é necessário importar, no
mínimo, 1 container. E para inversores a
quantidade mínima varia conforme o fabricante

A sua empresa deve estar habilitada no RADAR 
(limitada ou ilimitada)

É obrigatório que o adquirente ou a trading tenham
os painéis certificados em seu nome no Inmetro

A quantidade de painéis e inversores por
container variam de acordo com suas potências



Incentivos e
benefícios fiscais
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Os painéis fotovoltaicos têm isenção de ICMS em todo
o país.
 
Os inversores entram no regime de ex-tarifário, o que
reduz o Imposto de Importação. O benefício vale em
todo os estados.

(Até a presente data, Abril/2020)

(Até a presente data, Abril/2020)



Por que
importar
com a
WM?
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Somos uma empresa fundada em 2004 e certificada pela
ISO 9001 desde 2010. Atuamos em todo o processo de
importação, desde o contato com o fornecedor até a
entrega da mercadoria no local solicitado pelo cliente.
 
Possuímos parceria com os melhores fornecedores de
equipamentos fotovoltaicos do mercado internacional,
garantindo aos seus negócios itens de alta qualidade.
 
Possuímos  também a certificação Inmetro dos módulos
dos principais fabricantes. Hoje, para importar
é obrigatório que a trading esteja devidamente registrada
no instituto. Nossos fornecedores também estão
regulamentados pelo órgão.
 
Para que possamos realizar a operação de importação
nas modalidades Conta e Ordem ou Encomenda, o
cliente precisa ter uma empresa constituída com CNPJ e
necessita estar habilitado ao RADAR junto à Receita
Federal.



• 6 benefícios fiscais pelo Brasil
• Parceria com os melhores fornecedores do
mercado internacional
• Acompanhamento do processo de operação e
rastreio da mercadoria em tempo real
• Certificação Inmetro
• ISO 9001 desde 2010
• Nacionalização em todos os portos do Brasil 
• Frete diferenciado
• Assessoria financeira para a redução de custos
• Assessoria logística

Nossos
diferenciais
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T e m  a l g u m  p r o j e t o  e m  m e n t e ?

ENTRE EM CONTATO

ENTRE EM CONTATO

https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981610055
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981610055
https://api.whatsapp.com/send?phone=5527981610055


Qualidade e excelência em comércio exterior


