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Radar Solfácil - Projetos Residenciais
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01 Introdução

Precificação é um elemento crítico no sucesso dos
integradores solares, possuí-la em linha com as despesas da
empresa e com valores competitivos no mercado é
fundamental para a sobrevivência. O presente relatório
apresenta o panorama nacional dos preços cobrados em
função da potência de projetos residenciais. 

Por que ler esse relatório?

Com os dados do mercado em mãos, os integradores podem
ter uma maior noção se estão cobrando a mais ou a menos
em relação aos seus competidores no setor residencial.
Assim, em função da sua situação, os integradores tem
maior claridade em definir sua escolha de equipamentos,
serviços de instalação, projeto, marketing, entre outros. 

Como ele pode te ajudar?
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O conteúdo desse relatório é dirigido aos integradores
solares parceiros da Solfácil que fazem projetos residenciais.

Para quem foi feito?

Através da análise de pedidos de financiamentos feitos à
Solfácil, constitui-se uma base de quase 8400 amostras de
projetos residenciais. Vale ressaltar que todos dados
pessoais e empresariais foram omitidos e mantidos em total
sigilo.

Como foi feito?
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01 Introdução

O uso é extremamente simples, basta seguir o passo a
passo descrito no infográfico abaixo:

Como utilizar?
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Exemplo: para um projeto em
Minas Gerais (Região Sudeste), 
 se tem o valor de 4,2 R$/Wp no
mês de dezembro de 2020 para
a faixa de potência de 6 kWp - 8
kWp

Procure o valor do R$/Wp
da sua região na página 04
deste relatório

Exemplo: considerando uma
potência de projeto de 7kWp,
multiplica-se pelos 4,4 e tem-se
o valor de R$ 29.400

Multiplique o valor
encontrado pela potência
do seu projeto

Se o valor do seu projeto
destoa muito do calculado
acima, pode-se ter um
problema de precificação

Compare com seu valor
de projeto



Definindo-se o valor do R$/Wp médio de cada estado como
métrica de comparação, nota-se que: (1) a região Sul-
Sudeste apresenta os menores valores de projetos; (2)
estados da mesma região compartilham R$/Wp parecidos;
(3) os estados muito acima da média são: Ceará, Pará e
Pernambuco.

Como o preço se diferencia no país?

02 Visão geral
do setor
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Abaixo da média Acima da média

R$/Wp

Amostra: 3965 projetos (out/2020-dez/2020).

Figura 2: Comparação dos
preços médios, em R$/Wp, de

cada estado do Brasil

Figura 1: Comparação dos
preços médios do Brasil, em
R$/Wp, por faixa de potência

Média Brasil (R$/Wp) =  4,4 R$/Wp



Analisando-se os projetos instalados, nota-se que teve-se
uma tendência de aumento de preços no mês de dezembro.

Como o preço varia por região?

02 Visão geral
do setor
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Figura 3: Distribuição de preços de projetos por faixa de potência

Região Norte

Região Nordeste

Região Centro-Oeste

Região Sudeste

Região Sul

R$/Wp 10/2020 11/2020 12/2020

Amostra: 3965 projetos (out/2020-dez/2020).



INFORMAÇÕES LEGAIS

 
1. Todos dados e resultados deste estudo foram

cuidadosamente revisados pelo(s) autor(es). No entanto,
erros com relação ao conteúdo não podem ser evitados.

Consequentemente, o Radar Solfácil não pode ser
responsabilizado por qualquer reivindicação, perda ou

prejuízo.
 

2. A duplicação de tudo ou partes deste estudo para fins não
comerciais é livre. Para outros usos comerciais, é necessário

o consentimento do Radar Solfácil.



www.solfacil.com.br
contato@solfacil.com.br


