
ENERGIA SOLAR



O assunto Energia Solar, tem sido

muito falado no estado do Rio de

Janeiro, principalmente no dia 19/08,

conforme mostra o gráfico abaixo.

Fonte: Google Trends, 19 de agosto de 2020.



GRÁFICO

As principais cidades da área de cobertura

da TV Rio Sul que mais abordam o assunto

sobre Energia Solar, são:

Fonte: Google Trends, 19 de agosto de 2020.



De acordo com os dados retirados

de duas matérias do site do

g1.com.br/tvriosul, com o tema de

“energia solar”, que tinham o foco

em “a economia financeira que a

energia solar pode trazer para

quem quer aplicá-la em sua

empresa ou em sua residência”, o

perfil de consumo encontrado

para esses conteúdos foram:

Fonte: Analytics, 19 de agosto de 2020.
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Assim sendo, de acordo com a pesquisa desse comportamento,
considera-se que o público com maior afinidade a esses conteúdos
sobre segmento de Energia Solar são homens entre 25 e 34 anos;
compreende-se que há muitas pessoas interessadas em empreender
nesta área; com interesses em serviços financeiros, podendo ser
investidores para a área; com interesses em pós graduação, afim de
conhecimento sobre o assunto; interesse em Marketing e
Publicidade, para melhor entendimento de divulgação para a área e
prevista oportunidade de emprego na área.

Fonte: Analytics, 19 de agosto de 2020.



Clique aqui para assistir a matéria

Uma matéria do Bom Dia Brasil, do
dia 19/08, abordou o setor de
Energia Solar, falando que a
expectativa era dobrar a
produção, mas com a pandemia,
o crescimento foi de 34%.

https://globoplay.globo.com/v/8787915/
https://globoplay.globo.com/v/8787915/


Clique aqui para acessar a matéria

De acordo com o G1, o Ministério
prevê que participação da energia
solar no país será 4 vezes maior
em 10 anos. Energia solar, que
responde por 2% de toda a
energia produzida no país,
chegará a 8% em 2029, segundo
plano. Geração eólica e à gás
natural também vai crescer e,
hidrelétrica, cair.

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/11/ministerio-preve-que-participacao-da-energia-solar-no-pais-sera-4-vezes-maior-em-10-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/11/ministerio-preve-que-participacao-da-energia-solar-no-pais-sera-4-vezes-maior-em-10-anos.ghtml



